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Minimumskrav for 
teknisk opsætning
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Guide - forslag til fremgangsmåde

Afdæk volumen af breve
(hvilke breve og fra hvilke 
systemer)

Afdæk hvilke breve, der er 
kritiske for forretningen

Afdæk nuværende kontakt-/
kanalstrategi

Afdæk datagrundlag ift. 
modtagelse af post 

Udarbejd beslutningsoplæg til 
ledelsen ift. indsats om 
modtagelse af post

Identificér automatiserede og/
eller effektiviserede processer 
ift. modtagelse af post

Indtænk allerede effektiviserede 
processer i de efterfølgende trin 
og beslutninger

Indtænk kontaktstrategi i de 
efterfølgende trin og 
beslutninger
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Indsaml eksempler 
på afsendte og 
modtagne breve i 
organisationen 

Engagér relevante 
afdelinger/teams i 
workshops, interviews mv. 
med fokus på muligheder 
med MeMo

Dialog med relevante 
organisatoriske enheder om 
afsendelse og modtagelse af 
digital post

Vurdér afsendte 
breves 
egnethed ift. 
opmærkning 

Analysér 
modtaget post 
ift. volumen per 
fagsystem

Analysér udfordringer med 
modtagelse af post. Fx 
breve m. tidsfrister og 
GDPR (børneattester mm.) 

Identificér 
optimeringsmuligheder

Planlæg et (fælles) samarbejde med 
myndigheder, der sender meget 
post til egen myndighed
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Udvælg de breve, 
der vil skabe mest 
værdi til et MeMo-
forløb, herunder evt. 
valg af pilot

Planlæg prioriteret indsats, 
der understøtter nuværende 
og evt. fremtidige behov for 
modtagelse og afsendelse af 
digital post

Identificér elementer til 
opmærkning i ‘message 
header’ (attention data) og i 
breve (content data) indenfor 
besluttet scope.

Overvej hvordan breve 
kan designes så 
modtageren bedst 
nudges til at reagere

Opmærk breve 
med MeMo i jeres 
fagsystemer

Afdæk 
eksisterende  
governance for 
digital post 

Afdæk hvilke organisatoriske 
enheder, der er velegnet til MeMo 
(evt. via roadshow med fokus på 
muligheder med MeMo)

Træf ledelsesmæssig beslutning om 
involvering af egen organisation i 
MeMo-forløb (varighed, ressourcetræk 
mv.) samt governance for ændringer
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