
Kundecase

Udfordringerne var store i Totalkredits 
Kreditafdeling, idet omfanget af arbejds-
presset slet ikke matchede afdelingens 
ressourcer. Der er ca. 30 medarbejdere, 
men der var arbejde til 50. Det var 
afgørende at få optimeret arbejdet i 
afdelingen.

Målet med samarbejdet mellem EG Ma-
nagement Consulting (EG MC) og Kredit-
afdelingen var at gennemføre et forløb, 
der kunne reducere ressourcebehovet 
gennem effektivisering. Samtidig var 
det afgørende at få involveret medarbej-
derne, således at de tog ejerskab for de 
nødvendige forandringer.

Resultatet gav mulighed for en bespa-
relse på kort sigt svarende til ca. 25 
mand. Dette har betydet, at ressourcer-
ne i afdelingen nu matcher mængden 
af opgaver, og samtidig er der frigivet 
ressourcer til fortsat udvikling af afde-
lingens opgaver.

Nye processer var påkrævet
”Situationen i afdelingen, inden vi 
påbegyndte procesarbejdet, var præget 
af meget stor travlhed. Vi arbejdede 
med et system, der var udviklet tilbage 
i 1990’erne, og et sagsforløb baseret på 

en ekstrem kontrol af alle detaljer i bl.a. 
vores sagsfrigivelsesforløb. Stemningen 
i afdelingen var stille og rolig, da alle 
kunne se, at vi ikke blev færdige de 
næste 10 år. Alle var i en slags ”lullet 
hen” tilstand”, fortæller Teamleder 
Lisbeth Munk Jørgensen.

Procesoptimering i Kreditafdelingen
”Arbejdet med procesoptimering i 
kreditafdelingen tog afsæt i en præsen-
tation fra EG MC, der var til at forstå. De 
fremlagde målsætninger for arbejdet 
og værktøjerne, der skulle føre os frem 
til målet. Forløbet ville kunne afdække 
både kortsigtede gevinster og de mere 
langsigtede gevinster. I en indledende 
analysefase fik vi prioriteret indsatsom-
råderne og udpeget medlemmer til de 5 
team, der skulle arbejde med disse. Der 
var repræsentanter fra flere afdelinger, 
da mange af forløbene havde konsekven-
ser på tværs af afdelingernes områder”, 
siger Kreditchef Henrik Jacobsen.

Klar målsætning for projektet
”Målsætningen var klar: Skaf tid til 
at udføre andre opgaver ved at blive 
servicerende i stedet for kontrollerende. 
Kontrolarbejdet og tiden forbundet med 
dette skulle nedbringes, og nye pro-

Effektivisering hos Totalkredits Kreditafdeling halverede 
ressourcebehovet – svarende til 25 mand!
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Totalkredit blev skabt i 1990 i et unikt 
samarbejde mellem 48 regionale og 
lokale pengeinstitutter. Banker, spare-
kasser og andelskasser, der ellers var 
og er konkurrenter, gik sammen for 
at sikre deres kunder adgang til real-
kreditlån. I dag tilbyder omkring 100 
pengeinstitutter Totalkredits lokale 
kredit i flere end 1.200 filialer over 
hele landet. Totalkredit er Danmarks 
største realkreditinstitut målt på nye 
lån til private. Totalkredit har ca. 130 
medarbejdere med domicil i Taastrup. 
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cesser var alvorligt påkrævet. Der var 
nedsat en styregruppe, der i en analyse-
fase havde afdækket, hvilke områder der 
skulle bearbejdes. EG MC stod i spidsen 
for forløbet, der omfattede halvdelen af 
medarbejderne i kreditafdelingen”, siger 
Lisbeth Munk Jørgensen.

Vi kom helt i dybden ...
”Vi mødtes 3 til 6 gange pr. proces. Ud-
valgte områder krævede op til 6 møder, 
før vi var nået helt i dybden. Dette var 
foranlediget af EG MC-konsulenten, der 
virkelig forstod at give plads til, at delta-
gerne kunne få medindflydelse på input 
og udviklingen af procesforløbene. Kon-
sulenten var skarp til at få alle detaljer 
pindet ud, og vi fik ”hjemmearbejde” for 
med farvelægning af flows m.m. En del 
af arbejdet var ret svært, da der skulle 
sættes tidsvurderinger på sagsforløb”, 
fortæller Lisbeth Munk Jørgensen.

”Hold da op, gør vi det sådan!”
”I et forløb, der gik fra beskrivelse og 
afdækning af nuværende processer, over 
fastlægning af fremtidige – frem til iden-
tificering af initiativer, fik vi øjnene åbnet 
gentagne gange. Under gennemgangen 
af de nuværende procesforløb stod 
mange uhensigtsmæssigheder pludselig 
klart. Hold da op, gør vi det sådan! Det er 
en oplevelse uden lige første gang, og så 
vænner man sig næsten til at sige aha!”, 
siger Lisbeth Munk Jørgensen.

”Turbomodellen” ryddede op
”Med 16.000 sager i beholdningen ved 
årsskiftet 2008-09 var initiativet til 
hurtigere sagsfrigivelse akut. Vi udarbej-
dede en såkaldt ”turbomodel” undervejs, 
der gik ud på at frigive udvalgte sager på 
en ny måde med færre kontroller på fx 
ejendomme, vi allerede havde i systemet. 
Den blev implementeret i maj, og da 
jeg kom retur fra ferie i juli, var lageret 
tomt! Vi foretog virkelig en kovending 
og gik fra ”røde mærker” og petites-
serytteri til godkendelse af hovedtræk 

og af, om det formelle var i orden – uden 
at tabe kvalitet og sikkerhed på gulvet. 
Dette nedbragte sagsbehandlingen på 
udvalgte opgaver fra omkring 30 min. til 
bare få minutter”, fortæller Lisbeth Munk 
Jørgensen. 

40 % af sagerne klares nu fra dag til dag
”Ved at frigive udvalgte sager ud fra nye 
kriterier har vi kunnet nedbringe ekspe-
ditionstiden fra 2-3 måneder til én dag 
på 40 % af de 350 til 400 sager, vi får ind 
om dagen. De resterende 60 % tager nu 
maks. 14 dage. Pengeinstitutterne er gla-
de. De får en hurtig sagsbehandling, hvor 
spørgsmål besvares med det samme, 
mens de kan huske sagen. Den hurtige 
ekspedition mindsker også deres kapital-
belastning til garantistillelse. Samlet set 
har dette betydet, at vi har opnået store 
gevinster. Alle har fået fornyet energi, og 
vi har reduceret vikarstaben og kan nu 
hjælpe med ressourcer til andre afdelin-
ger”, siger Henrik Jacobsen.

Et spændende og lærerigt forløb
”Jeg synes, at det har været vanvittigt 
spændende at deltage i procesudvik-
lingsarbejdet, og har virkelig fået udfor-
dret mine evner til innovativ nytænk-
ning. Vi har fået vendt så mange ting, 
hvor jeg har følt, at min brede indsigt har 
kunnet bruges til at vurdere gangbarhe-
den af forslagene. Det har været skønt 
at se overraskelsen i ansigtet hos nye 
deltagere under forløbet, og sammen har 
vi fået en meget stor grundviden – og 
ikke mindst taget ejerskab undervejs”, 
afslutter Lisbeth Munk Jørgensen.

En anbefalelsesværdig oplevelse
”Det har været en meget positiv ople-
velse at arbejde med procesoptimering-
en og både spændende og udviklende 
for medarbejderne. Det er målet at få 
så mange som muligt involveret, så 
medejerskabet sikres. Vi implementerer 
nu fortløbende og fejrer det, når gevin-
sterne lander. Der ligger nemlig en række 
definerede gevinster klar på hylden til 
fremtidig implementering. Fremadrettet 
skal vi have lavet samme øvelse i vores 
underadministrationsafdeling.

Procesarbejdet har således givet både 
interne og eksterne gevinster, og jeg kan 
klart anbefale andre pengeinstitutter at 
gøre det samme. Anvendelsen af EG MC 
har været den eksterne katalysator, der 
har kunnet ryste posen ordentligt”, 
slutter Henrik Jacobsen.     

Målsætningen var klar: Skaf tid til at udføre andre opgaver 
ved at blive servicerende – i stedet for kontrollerende            
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Om EG Management Consulting

EG Management Consulting er en selv-
stændig enhed i EG A/S med afdelinger 
i Århus og Ballerup. 
 
Vi hjælper vores kunder med:
•  Projektkultur og omstillingsevne
•  Forretningsorientering og  
 udvikling af it-organisationen
•  Sikring af udbytte fra  
 it-investeringer og -projekter
•  Effektivisering og procesoptimering

”Anvendelsen af EG MC 
har været den eksterne 

katalysator, der har 
kunnet ryste posen 

ordentligt.”

”Med Turbomodellen 
har vi kunnet nedbringe 
ekspeditionstiden fra 2-3 
måneder til én dag på 40 % 
af de 350 til 400 sager, vi 

får ind om dagen.”


