
• Proces- og gennemløbstiden skal reduceres gennem effektivisering 
og nedbringelse af returløb.

Sammenhængende og problemfri, overblik og effektivisering er reelt 
kodeordene i ambitionen. Disse er ikke meget anderledes end ambitio-
nerne for ændring af mange andre End-2-End processer. 

Ordlyden af de enkelte elementer i ambitionen minder i virkeligheden 
om mange tidligere projekter, og de gav ikke umiddelbart anledning 
til at tænke, at dette projekt skulle levere et væsentligt andet output 
end tidligere projekter. Men det væsentlige ved ambitionen var ikke de 
enkelte elementer, men prioriteringen mellem dem – effektivitet kom til 
sidst! 

Prioriteringen af de tre ambitioner var nøje valgt, og fokus gennem 
hele projektet var entydigt, at gevinsten skulle opleves tydeligst hos den 
udenlandske bedømmer. 

Metoden bag forbedringen af E2E processen
Projektet har i sit design ladet sig inspirere af ’Double Diamond’ model-
len, som er en del af service design metodikken. Modellen er udviklet af 
det Britiske Design Council i 2005 og siden anvendt som rammeværk i 
mange forskellige sammenhænge. 

Grundlæggende tvinger modellen deltagerne til at: 

Artiklen beskriver forbedringen af en væsentlig 
End-2-End proces på Det Sundhedsfaglige Fakul-
tet på Københavns Universitet, og hvordan den-
ne forbedring metodemæssigt blev skabt. Casen 
viser, at en insisteren på et brugercentreret fokus 
og et løft i digitaliseringen førte til gevinster for 
alle på tværs af E2E processen, herunder også 
nogle uventede effektiviseringer.

Baggrunden for casen
Ulig hovedparten af projekter, der igangsættes for at forbedre E2E 
processer, var der i 2017 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet ikke en brændende platform for at forbedre den 
eksisterende proces. Der var en proces, der i udgangspunktet funge-
rede tilfredsstillende. Fagmiljøerne var ikke utilfredse og havde en god 
forståelse for, at de administrative processer fungerede, som de nu en 
gang gjorde. De udenlandske bedømmere fik deres udlæg refunderet og 
udbetalt honorar som aftalt med universitet. Og endelig var der en fin 
balance mellem antallet af opgaver og ressourcer med kompetencer til 
at løse disse. Alt i alt var der en god stemning. 

Dette til trods, var der en formodning i ledelsen af administrationen 
om, at det var muligt at forbedre processen, og projektet blev igangsat 
med en klar ambition om – i prioriteret rækkefølge – at: 
• De udenlandske ph.d.-bedømmere på KU-SUND skal opleve 

et sammenhængende og problemfrit forløb, fra indtastning af 
oplysninger til brug ved rejse- og honorarafregning til udbetaling af 
honorar og refusion.

• Det skal i administrationen være enkelt at få overblik over den 
udenlandske ph.d.-bedømmers sag, og der skal være mulighed 
for at redigere i de oplysninger, som den udenlandske bedømmer 
sender. 
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Figur 1: Double Diamond modellen, hvor man skiftevis åbner løsningsrummet op 
og snævrer det ind.

Ph.d.-administration på KU-SUND
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (KU-SUND) på Københavns Universitet består af 13 institutter, 5 forskningscentre og 3 universitetshospitaler. 
KU-SUND har ca. 7.800 studerende, 4.400 ansatte og 1.700 indskrevne ph.d.-studerende. 
KU-SUND har en centraliseret administration, der håndterer langt de fleste administrative opgaver på fakultetet, herunder administrationen af de 
ph.d.-studerendes studieforløb. En af opgaverne i denne forbindelse er afregning af honorar og rejseudgifter til de danske og udenlandske forskere, 
der bedømmer ph.d.-afhandlinger.
På årsbasis afholdes ca. 420 forsvar af ph.d.-afhandlinger på KU-SUND og ved hvert forsvar deltager én dansk og én udenlandsk ph.d.-bedømmer, 
som begge skal modtage honorar og afregne udlæg for rejseudgifter. 
Ph.d.-bedømmerne – danske som udenlandske – er en prioriteret interessentgruppe for fakultetet. Bedømmelsesarbejdet honoreres relativt beske-
dent og kan på sin vis betragtes som et borgerligt ombud i den akademiske verden. Derfor er det afgørende, at ph.d.-bedømmerne oplever, at der 
ikke er sten på vejen i form af administrative snubletråde, når de møder KU-SUND.]



• Belyse problemet på bedst mulig måde – og typisk gennem 
’udefra-ind’ analyser i form af observationer (Gemba), interviews, 
brainstorming og kvantitative analyser.

• Definere fokusområde ved anvendelse af fokusgrupper, der dis-
kuterer og identificerer og ved at foretage vurderinger i forhold til 
tidligere definerede kriterier.

• Udvikle mulige løsninger, scenarier, service blueprints samt an-
vende mock-up og prototyper.

• Udvikle implementerbare løsninger med afsluttende test og evalu-
ering, fase implementering og feedback. 
 
I projektet på KU-SUND blev der brugt en del ressourcer på at for-
stå problemet og belyse det med kvalitative og kvantitative data. 
Et overblik er givet i figur 2. 

Resultater af analysen
Analysen påpegede flere forbedringspunkter, som også er generelle for 
End-2-end processer: 
A: Manglende overblik over den samlede proces og forskellig lokal 
praksis: 
• En udenlandsk bedømmer får information fra flere forskellige kilder 

på KU-SUND, hvilket vanskeliggør korrekt adfærd.
• Der er meget forskellig praksis ift. håndtering af de udenlandske 

bedømmere, da fællesadministrationen på KU-SUNDs admini-

strative praksis ikke er kendt på institutter, centre og hospitaler. 
Forskelligheden udmøntede sig eksempelvis ved booking af hotel 
og fly til den udenlandske bedømmer. Nogle steder var det en 
service, og andre steder skulle den udenlandske bedømmer selv 
håndtere booking. 

• Det sporadiske kendskab mellem fællesadministrationen på KU-
SUND og dem, der arbejder med udenlandske bedømmere på 
institutter, centre og hospitaler, resulterer i en til tider usammen-
hængende proces – før, under og efter bedømmelsen.

B: En høj grad af returløb.
• Der opleves fejl i 99% af den udenlandske bedømmers indsendte 

materiale. Flere af fejlene kan dog administrativt rettes uden at 
forstyrre den udenlandske bedømmer.

• 50% af fejlene kræver yderligere oplysninger og konkret handling 
fra den udenlandske bedømmer. 

C: Brugeren efterlades med tvivl om processens gennemførelse.
• Der er for meget tekst i vejledningerne, hvilket sænker sandsynlig-

heden for, at de læses. 
• Eksemplerne i de analyserede sager viser blandt andet, hvad en 

dansk bedømmer skal gøre – dette er ikke relevant for en uden-
landsk bedømmer.

• Der søges mod den primære kontakt ved tvivl. Den ude landske 
bedømmer har den stærkeste relation til fagmijøerne, hvorfor 
kommunikation herfra tillægges en større vægt end fra administra-
tionen,  også når kommunikationen  omhandler administrative 
emner.

Forbedringsområder
Med afsæt i interviews, analyser af processen samt adfærdsaudits af 
eksisterende guidelines blev de væsentligste fokusområder identificeret 
og besluttet. 

Konkret viste den indledende problemafdækning, at fokus burde være 
på:

Figur 2: Analyserne, som indgik i arbejdet med at forstå den nuværende End-2-End 
proces på KU-SUND.

Den nuværende proces: 
Fællesadministrationen på KU-SUND har ansvaret for, at der afregnes udlæg og honorar til de udenlandske bedømmere. Som en del af den 
nuværende proces anvendes en standardblanket (figur 3). Standardblanketten anvendes til at indsamle informationer fra udenlandske samar-
bejdspartnere. Standardblanketten anvendes på tværs af forskellige processer, og den efterspørger derfor oplysninger, der ikke nødvendigvis 
er relevante i alle de situationer, hvor standardblanketten anvendes. Der er udarbejdet standardvejledningsmateriale og mails, der sendes 
løbende til den udenlandske bedømmer og linkes til hjemmeside. Procestrinnet med at booke hotel og fly håndteres decentralt og forskelligt 
på tværs af de enkelte institutter, centre og hospitaler. Den løbende styring af, hvilke udenlandske bedømmere der er afregnet, håndteres i 
fællesadministrationen på KU-SUND og styres via regneark, der løbende er udviklet efterhånden, som der har været behov]
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I tråd med projektets højest prioriterede ambition blev der derfor foku-
seret på, hvordan en mere hensigtsmæssig løsning for specifikt den 
udenlandske ph.d.-bedømmer kunne sammensættes uden at skele til, 
hvordan den nuværende løsning var sammensat. 

Der blev planlagt en Kaizen Blitz (et kortvarigt, intensivt forløb), hvis 
primære formål var at udvikle en Mock-up af en ny digital løsning, der 
håndterer de udfordringer, analysen havde afdækket, og som samtidig 
imødekommer projektets væsentligste ambition. 

I Kaizen Blitzen deltog repræsentanter fra administrationen på insti-
tutterne, fra KU-SUND Regnskab og fra administrationen på KU-SUND. 
Desuden en facilitator fra den eksterne samarbejdspartner, en (adfærds)
designer og en ekstern IT-arkitekt. 

På én dag blev der udviklet en mock-up, der visualiserede et bud på 
en løsning, hvor den eksisterende excel-blanket blev opdelt i 6 forskel-
lige temaopdelte sider. 

  

Udover det visuelle havde deltagerne diskuteret hvilke ’need-to’ og 
hvilke ’nice-to’ oplysninger, der skulle indgå, hvis alle interessenter fra 
institutterne, administrationen og regnskab skulle være tilfredse. Sidelø-
bende med diskussionerne havde IT-arkitekten designet den underlig-
gende infrastruktur, hvis forside ses i figur 4. Diskussionerne omkring 
’need-to’ og ’nice-to’ viste sig indledningsvist en smule vanskelige. 
Primært fordi den eksisterende blanket gennem de mange løbende 
tilpasninger havde fundet et leje, hvor de interne funktionsområder (KU-
SUND administration, KU-SUND Regnskab og KU Løn) oplevede en re-
lativt let proces med få returløb, når processen først var kommet i gang. 
De mange returløb lå - som identificeret i analysefasen - i grænsefladen 
mellem den udenlandske bedømmer og administrationen på KU-SUND. 
Ved at fastholde et entydigt fokus på den udenlandske bedømmer, og 
på at denne skal opleve et sammenhængende og problemfrit forløb, 
fra indtastning af oplysninger til brug ved rejse- og honorarafregning til 
udbetaling af honorar og refusion, lykkedes det at lande på et fornuftigt 
niveau af ’need-to’ oplysninger. 

Internt ”salg” af ny digital løsning og finde plads til at få løsningen 
udviklet.

Inden præsentationen for projektets sponsor blev mock-up’en vist til 
erfarne bedømmere på KU-SUND med henblik på at få deres umid-
delbare bud på, hvordan de ville opleve løsningen, hvis de mødte den 
på et udenlandsk universitet. Reaktionen fra de erfarne bedømmere på 

• Ordlyden i standardmails og vejledninger, der løbende sendes til 
den udenlandske bedømmer, samt hvem der er afsender af den 
enkelte mail.

• Målretning og digitalisering af den eksisterende standardblanket, 
som den udenlandske bedømmer anvender i forbindelse med 
afregning af rejseudgifter og honorar.

• Lethed i forhold til valg af tilladt hotel. 

I det følgende beskrives udvikling af en digital løsning samt re-design af 
en ny End-2-End proces, som understøttes af den nye digitale løsning. 

Digital løsning 
Den nuværende, excelbaserede blanket er udviklet decentralt på KU, og 
den er på nuværende tidspunkt ejet centralt af fællesadministrationen 
på KU. Standardblanketten har igennem de seneste mange år gen-
nemgået flere tilpasninger, der gør den egnet til brug i flere forskellige 
processer med afregning af eksterne udenlandske samarbejdspartnere. 
Samtidig er der på tværs af de involverede funktionsområder udviklet 
standarder og makroer, der tager oplysningerne direkte fra blanketten 
og indsætter dem i relevante kernesystemer. Tilpasninger, der gennem 
tiden har øget effektiviteten i de enkelte funktionsområder, men som 
ikke har forholdt sig til, hvordan den reelle slutbruger oplever tilpasnin-
gerne, se figur 3.

Figur 3: Nuværende refusionsblanket i excel med brug af makroer til at 
løfte information videre til kernesystemer.

Figur 4: Mock-up fra Kaizen Blitz af den nye blanket.

Feedback fra udenlandsk bedømmere: 
My general impression was that the site looks inviting; the page is clear and at first, it appears straightforward, which is reassuring. It was easy to 
use; the way the pages flow makes sense – I had no problem. There were no technical problems and I felt that the help boxes were very useful 
-I did check a couple of them for further clarification, foreign assessor].



KU-SUND var overvældende positiv. Næste dag blev mock-up, kravspe-
cifikation samt infrastruktur præsenteret for sponsor – og godkendt. Der 
var således efterspørgsel efter den nye blanket.

Næste skridt var en diskussion af hvem, der skulle udvikle løsningen. 
KU kunne udvikle løsningen, når der ressourcemæssigt var tid. Alterna-
tivt kunne en ekstern leverandør, eventuelt den eksterne samarbejds-
partner, udvikle løsningen. 

I fællesskab med KU-SUND og KoncernIT blev konklusionen, at 
udviklingen skulle gennemføres af en ekstern leverandør ud fra en be-
tragtning om, at der var behov for en løsning på den korte bane.

Herefter startede udvikling af en prototype, der gav mulighed for at 
teste de væsentligste funktionaliteter – og naturligvis løbende afprøve 
dem på repræsentanter fra fagmiljøerne. Efter fem udviklingsdage var 
der udviklet en funktionsduelig prototype, der muliggjorde test af de 
væsentligste funktionaliteter og afhængigheder i løsningen. 

Godkendelse fra sponsor satte den sidste del af udviklingen i gang, 
og en fuldt funktionsduelig løsning blev udviklet. Samlet blev der 
anvendt omkring 25 udviklingsdage, fra dialog omkring muligt design til 
den færdige løsning var klar til implementering. 

Omfordeling af procestrin i E2E processen med overra-
skende resultat
I forhold til problemerne, som de udenlandske bedømmere oplevede i 
forbindelse med hoteller og fly, viste det sig relativt hurtigt, at det ikke 
ville være helt enkelt at finde en løsning, der umiddelbart ville være 
attraktiv for alle parter. 

Den enkle løsning ville nemlig være at centralisere booking af hotel-
ler i administrationen på KU-SUND, hvilket ressourcemæssigt ville 
betyde en væsentlig forøgelse af timer, brugt på administration. Da en 
forudsætning inden opstart af projektet var, at der ikke ville blive tilført 
yderligere ressourcer til opgaverne, havde administrationens medarbej-
dere ikke den store lyst til at takke ja til den ekstra opgave.

Igen blev beslutningen truffet med fokus på, at den udenlandske be-
dømmer skal opleve et sammenhængende og problemfrit forløb i mødet 
med KU-SUND, og det indebar et ønske om at reducere returløb. Efter 
flere drøftelser med medarbejderne accepterede de at teste modellen, 
hvor administrationen bookede hotellerne. 

Hurtigt viste der sig en række gevinster.
• Den udenlandske bedømmer oplevede en imødekommenhed, de 

ikke havde forventet, og de kvitterede positivt overfor såvel fagmil-
jøerne som administrationen.

• Henvendelser fra fagmiljøerne og udenlandske bedømmere om 
forståelse af regler og rammeaftaler forsvandt.

• Returløb pga. forkerte eller manglende oplysninger omkring hotel-
lerne blev reduceret fra  99% af tilfældene til 1%. 

• Diskussioner internt på KU-SUND omkring dispensationer som 
følge af udenlandske bedømmere, der overnatter på hoteller, hvor 
prisen på værelset overstiger det tilladte - jf. statens takster – 
forsvandt. 

• Alle fakturaer blev udskrevet til KU-SUND, hvilket muliggjorde, at 
Regnskab kunne ’løfte’ momsen (og herved undgå 20% af omkost-
ningerne for hotelværelser)

Samlet viste det sig, at det, man indledningsvist formodede ville blive 

et øget ressourceforbrug, endte med at være en væsentlig ressource-
mæssig besparelse i administrationen – samtidig med, at den uden-
landske bedømmer nu oplever en endnu bedre og mere sammenhæn-
gende service i mødet med KU-SUND. KU-SUND kan nu endda spare 
omkostninger ved at undgå at skulle betale moms på de udenlandske 
bedømmeres overnatninger.

De faktiske resultater
I forlængelse af implementeringen og de sidste måneders løbende 
justeringer har E2E processen taget et markant løft på væsentlige 
performance-dimensioner via den forbedrede IT-understøttelse:
• Kvalitet/Levering: Klager fra udenlandske bedømmere i forhold til 

afregning af udlæg og honorar er forsvundet. Fællesadministra-
tionen på KU-SUND har faktisk siden implementeringen oplevet 
at modtage takkemails fra udenlandske bedømmere omkring 
det sammenhængende og problemfri forløb de oplever i dag (se 
faktaboks for eksempel).

• Kvalitet: Kun i to tilfælde siden implementeringen har det været 
nødvendigt at kontakte den udenlandske bedømmer for yderligere 
oplysninger.

• Produktivitet: Fællesadministrationen på KU-SUND booker hotel 
for alle udenlandske bedømmere, uden at der har været behov for 
at tilføre yderligere ressourcer.

• Medarbejdertilfredshed: De ansatte oplever, at sagsbehandlingen 
er blevet meget nemmere; det er mere overskueligt og nemmere 
at rette blanketten, ligesom der ikke længere er arbejde med at 
samle kvitteringer. Hvis alt er korrekt udfyldt, tager sagsbehandlin-
gen blot et halvt minut. 

Opsamling på casen – inspiration for andre organisationer
Der har gennem hele forløbet været et entydigt fokus på, at den 
udenlandske bedømmer skal opleve et sammenhængende og pro-
blemfrit forløb, fra indtastning af oplysninger til brug ved rejse- og ho-
norarafregning til udbetaling af honorar og refusion. Projektambitionen 
om et tydeligt slutbrugerfokus har i de situationer, hvor beslutninger har 
været vanskelige, gjort beslutningerne lettere. 

Gennem hele projektet har det været vigtigt, at alle funktionsområder 
er repræsenteret. Den brede involvering har gjort den efterfølgende 
implementering lettere, idet analyse, design og udvikling er sket i fæl-
lesskab – og i respekt for, at alle har en aktie og kan bidrage. Delta-
gerne er valgt på baggrund af deres roller og funktioner samt stærke 
faglige kompetencer inden for deres funktionsområder. Kombineret 
med eksterne kompetencer til facilitering, servicedesign og IT-design og 
-udvikling har det samlede projekt været bemandet med meget forskel-
lige faglige og personlige kompetencer.

Der har gennem projektet været en høj hastighed og energi. Efter 
problemafdækning, analyse og udvikling af mock-up’en brugtes nogle 
måneder på internt at overveje, om den digitale løsning skulle udvikles 
internt eller hos en ekstern samarbejdspartner, samt hvordan de nye 
GDPR-regler konkret ville få betydning for denne nyudviklede løsning. 
Da de diskussioner var afsluttet, blev den sidste udvikling gennemført 
på omkring 2 kalendermåneder.  
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