SEO-guide
Hvad er SEO?
SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization, også kaldet søgemaskineoptimering. Formålet med
søgemaskineoptimering er, at man – gennem en række søgeord, tekster og relevant indhold – kan få sin
hjemmeside vist så højt som muligt i Googles søgeresultater.

Hvordan kommer min hjemmeside på side 1 på Google?
SEO er komplekst og resultaterne heraf er sammensat af en lang række faktorer, som bliver vurderet af
Googles algoritmer. Det tager tid og løbende optimering at få hjemmesiden placeret i toppen af Google,
særligt hvis det drejer sig om nye hjemmesider. Der findes ikke noget ”quick fix” til at få siden placeret højt,
dog kan man benytte sig af en række tiltag, som kan øge dine chancer for en god placering på Google.

Hvordan arbejder man med SEO?
Når man skal arbejde med SEO i praksis, bør man vælge følgende fremgangsmåde:
1. Identificere søgeord – man bør gøre sig nogle overvejelser om, hvilke ord og vendinger de
besøgende benytter, når de skal finde hjemmesiden. Altså hvilke ord taster patienterne ind i
Google, når de skal finde klinikkens hjemmeside. Det kan være kliniknavn + by + evt. vejnavn eller
lignende.
2. Søgemaskineoptimeret tekst på hjemmesiden – baseret på de mest relevante søgeord for
klinikken, er næste skridt at udarbejde tekster og indhold til hjemmesiden, som indeholder
søgeordene, som identificeret i punkt 1. Man kan dele det op i to kategorier:
a. Brødtekster – hovedindholdet på hjemmesiden. Det er vigtigt, at de primære tekster på
hjemmesiden afspejler søgeordene og de hensigter, der ligger bag søgeordene.
Eksempelvis: Hvis klinikken ligger i Aarhus og det ønskes, at hjemmesiden skal dukke op,
når der søges på ’læge i Aarhus’, så vil det være relevant at teksterne på siden indeholder
sætninger, der beskriver at lægeklinikken er beliggende i Aarhus og at der er åbent for
tilgang for nye patienter.
b. Meta-beskrivelse – meta-beskrivelser er kort fortalt den tekst, der bliver vist på Google,
når der søges på hjemmesiden.
Eksempelvis:

Meta-beskrivelsen må ikke fylde mere end 156 tegn og det er vigtigt, at beskrivelsen
afspejler søgeordene som identificeret i punkt 1 samt en beskrivelse af klinikken eller
klinikkens tilbud, selvbetjening eller andet, som ønskes fremhævet. Overskriften bør
ligeledes indeholde søgeord samt en opfordring til at klikke på siden for mere information
eller lignende.
Det er vigtigt, at meta-beskrivelsen samt overskriften overholder Googles standarder, da
det ellers kan påvirke hjemmesidens placering på Google negativt.
Hvis man ønsker at tjekke sin meta-beskrivelse samt visualisere søgeresultatet, kan man
bruge https://www.portent.com/serp-preview-tool.
Meta-teksterne indsættes i backend’en, under fanen ’SEO’.

3. Links – for at få hjemmesiden placeret højere på Google, er det en god idé at arbejde med links.
Det kan være links til andet indhold på hjemmesiden – på et banner kan man eksempelvis linke til
’Find os’-sektionen. Det kan også være links til andre hjemmesider, eksempelvis PLO,
Sundhedsministeriet eller andre relevante faglige hjemmesider, som har en høj placering på
Google. Det er med til at give hjemmesiden troværdighed, hvilket igen bidrager til en højere
placering på Googles søgeresultater.
Man kan med fordel bruge mere beskrivende sætninger som ’Hvis du ønsker selv at bestemme,
hvornår du skal til lægen, kan du booke her’ fremfor ’Book tid her’.
Teksten inden og efter et link har indflydelse på Googles forståelse af indholdet og dermed
placeringen af din hjemmeside. Sørg derfor for, at teksterne er relevante for det indhold, der linkes
til.

Generelt: NOVAX A/S anbefaler at kontakte et digitalt bureau, såfremt man ønsker en professionel
søgemaskineoptimering. Dog kan man også komme langt uden at skulle involvere et bureau, såfremt man følger
ovenstående anbefalinger og tiltag.

