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Siden sidst! Fra Lean til Service Design

• Læring fra Lean
• Leanprogrammet stoppede i 2012-13 og blev gjort valgfrit for kommunens øvrige 

enheder efter at alle enheder på Rådhuset havde gennemført forløb.

• Resultaterne fra lean er, at der blev gennemført en stor kulturforandring, hvor vi gik fra 
en 0-fejlskultur til en forbedringskultur:

• Borgeren i centrum

• Fokus på værdi og spild (Hold fokus på kerneopgaven og fjern det udenom der forstyrrer?)

• Involvering af borgere og medarbejdere

• Fokus på data og standardisering

• Fokus på at opgaver og service kan betragtes og forstås på mange forskellige måder

• Service Design

• Servicerejser med touch points

• Prototyping

• Fail Fast

• Datadrevet

• Udefra-og-ind-perspektiv
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THE LEAN LEGACY

Borgerservicestrategi og online-

/digitaliseringsstrategi slået sammen 2016 - 2019

• Borgerservicestrategien var én blandt fire Tema-analyser i 2015 
(ejendomsstrategi, sygedagpengesager, lønniveau)

• Kommissorium

• Optimere opgavevaretagelsen

• Forholde sig til fremtidens organisering af Borgerservice i 
lyset af digitaliseringens stigende betydning

• Behov for onlinestrategi bundede i nye teknologiske muligheder 
(borgerne er flyttet til mobile platforme) og udløb af  tidligere 
strategier (bl.a. Kanalstrategi og digitaliseringsstrategi)

• Temaer (blandt flere)

• Ny hjemmeside

• Optimering af borgernes brug af selvbetjeningsløsninger
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God Borgerservice i den digitale organisation
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Effektivt

Strategiens/programmets elementer

Og deres sammenhæng
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Sammenhængen imellem målenes delmængder

Og strategiens/programmets fokusområder
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Datadrevet

Nært og

Digitalt

Kontaktcenter

Kompetencecenter for

God Service - oplevelsesstrategi 

Ny 
hjemmeside

Sammenhængen imellem Strategiens fokusområder

Og programmets projekter



Kontaktcenter

• Udefra-ind-perspektiv
• Omni-kanal (mails, telefoner, breve, personlige henvendelser osv)
• Straksafklaring – færre telefoner, mails mv. sendes bagud i 

systemet
• Tværgående servicerejser – mere samarbejde imellem centrene
• Højere gennemførelsesprocent på digitale 

selvbetjeningsløsninger
• Flere der anvender digitale selvbetjeningsløsninger
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Programmet:

Datadrevet

Nært og

Digitalt

Kontaktcenter

Kompetencecenter 
for

God Service

Ny 
hjemmeside



Kontaktcenter - Konkret

• Opstart 1.2.2017
• Opgaver tilføres løbende til kontaktcentret

• Vi startede med borgerserviceopgaver 

• Alle opgaver er næsten overført i løbet af 2017

• Designforløb gennemføres for udvalgte servicerejser
• Der gennemføres kompetenceudviklingsforløb for

de involverede
• Efter 3 måneders drift evalueres og justeres de

igangsatte forløb
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Programmet:

Datadrevet

Nært og

Digitalt

Kontaktcenter

Kompetencecenter 
for

God Service

Ny 
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Kontaktcenter – Konkret effekt

• Vi har henvendelsesdata, hvor vi rent faktisk kan se hvad det er 

borgerne henvender sig om.

• Vi kan dokumentere at vi har en samlet straksafklaringsprocent på 

25-30%

• Vi har et konkret, systematiseret og velfungerende tværgående 

samarbejde imellem centrene (reelt silonedbrud)

• Vi har sparet 320.000 kr. i 2017 og skal spare 680.000 kr. i år
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Programmet:

Datadrevet

Nært og

Digitalt

Kontaktcenter

Kompetencecenter 
for

God Service

Ny 
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Kontaktcenter – Konkrete udfordringer

• Hvilke konkrete udfordringer arbejder vi stadig med?

• Designforløb er svære og kræver for mange ressourcer

• Overgang fra projekt til drift er frustrerende for deltagerne 
(medarbejderne får ikke samme støtte og support som 
tidligere)

• Teknologiske udfordringer med videnstøttesystem og 
telefonsystem

• Svært at automatisere dataindsamling og sammenkøre data 
på tværs i organisationen
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Programmet:

Datadrevet

Nært og

Digitalt

Kontaktcenter

Kompetencecenter 
for

God Service

Ny 
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