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1. IDÉUDVIKLING 2. KONSEKVENS-
VURDERING

Drøft i denne fase, fx: 
• Hvordan inddrager vi medarbejdernes faglige 

viden, herunder viden om de borgere teknologien 
vil påvirke?

• Hvordan sikrer vi, at denne viden bliver gjort 
nyttig og udfordret i dialogen med ”de digitale 
eksperter”?

• På hvilke måder kan borgerne inddrages i for-
løbene, og hvordan kan medarbejderne indgå i 
dette?

Drøft i denne fase, fx:
• Hvordan ser businesscase og planer for ge-

vinstrealisering ud i medarbejdernes øjne? 
• Hvilke opgaver og funktioner er det vigtigt at 

bevare fra tidligere systemer/måder at gøre 
tingene på? Hvilke nye funktioner/opgaver 
gør digitaliseringen mulig?

• Hvilke organisatoriske ændringer forventer 
I som følge af digitaliseringen? Hvordan 
påvirkes opgaver, relationer og service, og 
hvordan tager I organisatorisk hånd om 
dette? 

Dialogværktøj:  
Medarbejderinddragelse i de 
fire faser af digitaliseringen

DIGITALISERING OG DET GODE ARBEJDE 



Specifikation

Udvikling

Inplemente-
ring

Drift

Anskaffelse

3. UDVIKLING/
ANSKAFFELSE

4. IMPLEMENTERING
OG DRIFT

Drøft i denne fase, fx:
• Hvordan sikrer vi, at de relevante medarbejdere 

er med til at formulere kravene til de systemer, 
der skal udvikles eller anskaffes? 

• Hvordan kan medarbejderne bidrage i de proces-
ser, der leder frem til en kravspecifikation, fx 
værdistrømsanalyser, arbejdsgangsbeskrivelser, 
brugerrejser, servicedesign og agile udviklings-
processer? 

Drøft i denne fase, fx:
• Hvordan gør vi det let for medarbejderne at bi-

drage i udviklingen af planer for implementering 
og kompetenceudvikling?

• Hvordan forventer vi, at medarbejderne bistår 
med at oplære deres kolleger og andre brugere? 
Hvordan sikrer vi, at medarbejderne har kompe-
tencer og tid til dette?

• Hvilke kanaler skal vi have, så medarbejderne 
løbende kan bidrage med input til forbedringer – 
også når den nye digitale teknologi er sat i drift?

Drøft spørgsmålene i fx MED-udvalg/
SU eller AMO. Overvej, hvordan I kan 
sikre medarbejderinddragelsen i alle 
fire faser i modellen.


