
LetDialog er et webbaseret værktøj, som lader dig chatte direkte med borgerne i din kommune 
– ligesom du bruger SMS i fritiden. Du kan bruge det i alle sager, der har en borger som  
omdrejningspunkt og dele al slags information – alle data er beskyttede. 

Specifikationer

Sikker chat med borgerne 
Skriv direkte med borgerne fra alle devices – samtidig med at  
du lever op til kravene for samtykke og GDPR.

LetDialog
Sikre beskeder med

Dialog
Borgere og andre fagpersoner kan  

let og hurtigt sende beskeder til hinanden

Overblik
Alle dine dialoger på ét sikkert sted og  

teamlederoverblik over den samlede indsats

Sikkerhed
LetDialog lever op til alle sikkerhedskrav  

– også for personfølsomme data

Samtykke
Indhentning af samtykke og besked via  
app og e-mail ved udløb af samtykker

Brugervenlighed
LetDialog kan bruges på alle devices og  

er enkel og let at komme i gang med

Effektivitet
Nem journalisering af dialoger og simpel  

overdragelse til kolleger med din tilladelse

– Til både mobil og web
– Vedhæftning af dokumenter og fotos
– Oprettelse af adgang med NemID
–	 Login	med	pinkode	eller	fingeraftryk

– Chat med én eller flere personer
– Nem journalisering i ESDH eller fagsystem
–	 Notifikationer	på	e-mail	eller	i	app
– Teamlederadgang til historik

– Mulighed for digitalt samtykke
– Advarsel ved udløbende samtykker
– Overdragelse til kollega uden e-mails



Al kommunikation med LetDialog er krypteret, og kan kun læses af 
personer, der har fået adgang. Ingen udenforstående kan se oplysnin-
gerne i dialogen.

Med LetDialog kan du føre samtaler med flere personer af gangen. Du 
behøver ikke at undgå personfølsomme oplysninger som i en e-mail 
eller SMS. Tilføj billeder og dokumenter undervejs, og journalisér afslut-
tede dialoger let og sikkert i fagsystemer.

Certificeringer
Ditmers processer og hostingcenteret er underkastet årlig revision efter 
standarden ISAE-3402. Ditmer anvender ISO27001 som framework for 
sikkerhedsarbejdet.	Hostingcenteret	er	ISO27001-certificeret.

Udviklet til mobile enheder
LetDialog kan bruges i alle sager, der har en borger som omdrejnings-
punkt. Det er udviklet til brug på smartphones og tablets, fordi mange 
tjekker SMS’er på farten. LetDialog gør det overskueligt for borgere 
at kommunikere med kommunen, uden at skulle logge ind og ud af 
diverse offentlige systemer. Samtidig får medarbejderne nye, bedre 
muligheder for at samarbejde på tværs af faggrupper.

Samtykke
I LetDialog er det muligt at indhente borgernes samtykke, som syste-
met håndterer digitalt. Det sikrer at du overholder gældende lovgiv-
ning – og at borgere og pårørende hurtigt kan give deres samtykke i 
LetDialog. Når et samtykke udløber, sender LetDialog automatisk en 
besked, og du kan lukke dialogen, hvis det ikke bliver fornyet. Systemet 
lever derfor op til alle gældende sikkerhedskrav.

LetDialog

Styr på sikkerheden

Sådan sikrer LetDialog din kommunikation

– Data gemmes ikke lokalt – i modsætning til almindelig SMS og NemSMS

– Logning af al historik – du kan altid se, hvem der har gjort hvad

– Krypteret serverkommunikation – samme sikkerhedsmodel som Digital Post

– Hosting i Danmark – data forlader aldrig EU

– Mulighed for samtykke fra deltagere inden nye personer inddrages

– Validering af modtagerens identitet – beskeden når den rigtige person

www.ditmer.dk 
+45 87 34 44 54
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Vil du høre mere om hvordan I kommer  
i gang med LetDialog og sikker SMS?
Tag fat i Jan Bökstedt.

JAN BÖKSTEDT

Product owner LetDialog
jsb@ditmer.dk
Telefon: +45 60 15 12 44 

Med LetDialog kan vi lave kortere og mere effektive indsatser, fordi 
vi koordinerer arbejdet. Hvis et barn eksempelvis pludseligt har et 
stort fravær, og ikke trives i hverken skole eller hjem, er det vigtigt 
at både familien, familiekonsulenten og skolen hele tiden trækker 
den samme vej og ved, hvad hinanden gør. Uden at der går unødigt 
bureaukrati i det.

WWW.LETDIALOG.DK

LetDialog

Familiechef Kit Borup, Mariagerfjord Kommune



Hvad bruger man LetDialog til?

Til kommunikation mellem borgere og det 
offentlige. Til koordinering, hurtige svar og tæt 
samarbejde mellem de forskellige involverede  
i sager med borgere som omdrejningspunkt.

Hvem bruger LetDialog?

Borgere og fagpersoner fra kommuner, regio-
ner og offentlige institutioner. Det er oplagt at 
bruge LetDialog til inddragelse af borgere på en 
uformel måde, som supplement til de formelle 
dokumenter i fx Digital Post. Med LetDialog 
kan borgerne hurtigt og direkte kommunikere 
med de relevante fagpersoner i én eller flere 
sager.

Er det sikkert at bruge LetDialog? 

Ja, LetDialog er en sikker kommunikations-
kanal. Al serverkommunikation er krypteret, 
og der bliver ikke gemt data på den enhed, du 
bruger. Løsningen hostes i Danmark, så ingen 
data forlader EU.

Hvem kan se dialogen?

Kun de, som er inviterede af den dialogansvar-
lige, kan se dialogen. Teamledere og andre 
ledere kan se historikken i de dialoger, som 
foregår i deres afdeling. Beskederne i dialogen 
kan teamleder og ledere kun se, hvis de bliver 
inviteret.

Hvem bestemmer, om der skal gives samtykke 
for at deltage i en dialog?

Den dialogansvarlige udpeger hvem der skal 
være samtykkegivere. Samtykker kan være 
nødvendige at indhente af hensyn til fortrolig-
hed og datasikkerhed, men er ikke nødvendige 
for at deltage i en dialog.

Er man altid samtykkegiver hvis man er dialo-
gansvarlig?

Nej, det er ikke det samme. Den dialogan-
svarlige kan dog udpege, hvem der skal være 
samtykkegivere. 

Kan man logge på LetDialog på en lettere 
måde end med kode?

Ja,	det	er	muligt	at	logge	på	med	fingeraftryk	
eller pinkode, når først der er givet adgang med 
NemID.

Kan man slette andres indlæg i en dialog?

Ja, men kun hvis man dialogansvarlig.

Kan man slette en dialog og hvordan?

Man kan ikke slette en dialog, men man kan 
lukke den. En lukket dialog er synlig, men inak-
tiv i oversigten i tredive dage. Alle deltagerne 
får desuden besked om, at dialogen er lukket. 
Det giver dem tid til evt. at downloade dialogen 
som	PDF-fil,	inden	de	tredive	dage	er	gået.

Hvor og hvordan ændrer man emnet på 
dialogen?

Man kan kun ændre emne i webversionen af 
LetDialog. Eventuelle samtykkegivere skal 
bekræfte det nye emne. Som et alternativ kan 
man lukke dialogen helt, og oprette en ny med 
et andet emne.

Kan man slette et systemindlæg (grå i dialo-
gen)?

Nej. LetDialog logger bl.a. når deltagere tilføjes 
eller fjernes, når der bliver givet samtykke eller 
hvis emnet bliver ændret.

Kan man være oprettet to gange med den 
samme e-mailadresse?

Nej, for en e-mailadresse er unik, og kan kun 
bruges én gang. Hvis du har brug for at have to 
brugere til én person – fx en NemID-bruger og 
en anden type bruger - skal hver bruger have 
en e-mailadresse.

Hvis jeg bliver føjet til en dialog, kan jeg så se 
tidligere indlæg i dialogen?

Ja, hvis du bliver tilføjet, kan du se al kommuni-
kation helt fra dialogen blev oprettet.

Kan man vedhæfte billeder i dialogen?

Ja, du kan vedhæfte billeder i LetDialog-appen, 
og i webversionen kan du også vedhæfte links 
og PDF-dokumenter. 

Hvem kan oprette en dialog?

Det er som udgangspunkt en fagperson, der 
opretter en dialog, og som inviterer andre 
deltagere.
Hvordan journaliserer man en dialog?

Når en dialog bliver lukket, kan man hente den 
som	PDF-fil	og	gemme	filen	i	sit	fagsystem	
eller ESDH. Både fagpersoner og borgere kan 
hente	PDF-filen.

Hvordan blev LetDialog udviklet?

LetDialog er udviklet af Ditmer sammen med 
kommunerne Mariagerfjord, Rebild og Frede-
rikshavn, og den første løsning gik i drift i 2015. 
Systemet blev udviklet som mobilt dialogværk-
tøj til børnesager.

Er data stadig sikker, hvis man mister sin 
telefon?

Ja, data bliver ikke gemt på de forskellige 
enheder, men i LetDialog. Uvedkommende kan 
ikke se indholdet, selvom de får adgang til din 
telefon.

Logger LetDialog mig ud automatisk, hvis man 
glemmer det?

Ja, efter femten minutter bliver du automatisk 
logget af.

Hvordan får man LetDialog på sin telefon?

LetDialog er en app, som borgerne henter i App 
Store eller på Google Play. Når den er instal-
leret, logger de på med NemID første gang, og 
opretter deres egen kode. Medarbejdere logger 
på med AD.

Her er en samling af de spørgsmål, vi ofte får om LetDialog.  
Har du andre spørgsmål er du meget velkommen til at ringe  
til os på +45 87 34 44 54 eller skrive til hej@ditmer.dk.
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