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Danmark gennem systematisk brug af softwarerobotter (1/2) 

 

ATP Udbetaling Danmark forvalter blandt andet udbetalinger af folkepension og boligstøtte til danskere, hvilket beløber sig til cirka 200 mia. 

kr. om året til over 2,3 millioner borgere. Organisationen skal kunne håndtere hundredtusindvis af sager samt betjene relaterede opkald og 

skriftlige henvendelser fra borgere, for at disse udbetalinger kan ske korrekt og til tiden. For at optimere og effektivisere disse arbejdsgange 

har ATP siden 2015 investereret i digitale assistenter (softwarerobotter) til håndtering af standardiserede opgaver i forbindelse med konkrete 

sager, hvilket har stillet store kompetencemæssige krav til organisationen og afdelingen for Datadreven driftsoptimering. Især har dyb 

forretningsforståelse, faciliterings- og procesprofiler og teknisk indsigt været nøglekompetencer for afdelingen ift. at lykkes med projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: ATP Udbetaling Danmark 

» Målgruppe: Forretningsmedarbejdere 

» Kompetenceområder: Håndtering og 

anvendelse af data og ny teknologi 

» Kontakt: Via Johanne Louise Venning, 

Digitaliseringsstyrelsen, jolov@digst.dk 

BAGGRUND OG FORMÅL 

ATP Udbetaling Danmark har ansvar for en række offentlige 

ydelser, herunder fx udbetaling af folkepension og boligstøtte. 

Myndigheden udbetaler årligt i omegnen af 200 mia. kr. til 

cirka 2,3 millioner borgere i Danmark. Betjeningen af borgere 

foregår pr. telefon, Digital Post og via selvbetjening på 

borger.dk. Hver måned modtager myndigheden cirka 170.000 

telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 

underretninger om ændringer i borgernes situation.  

Dette stiller høje krav til en effektiv organisering af 

arbejdsgange, afvikling af sagsbehandlinger og håndtering af 

data. ATP investerer derfor løbende i at gøre arbejdsgangene 

så smidige og effektive som muligt. Som en del af denne 

indsats anvendes i dag digitale assistenter til at håndtere dele 

af eller hele sagsbehandlingen. 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

ATP har siden 2015 investeret i digitale assistenter til ikke 

blot at bidrage i testsituationer i it-forretningen men også i 

sagsbehandlingsøjemed. Arbejdet i afdelingen for 

Datadreven driftsoptimering går ud på at udvikle nye digitale 

assistenter, hvilket tager 80% af afdelingens kapacitet, mens 

de resterende 20% går til vedligehold, herunder drift, 

monitorering og vedligehold ifm. systemopdateringer mv.  

Som følge af ATP’s høje sagsvolumen og kompetencebredde 

i organisationen har organisationen været i stand til at drive 

væsentlige optimeringer. Tilstedeværelsen af ikke blot it-

tekniske kompetencer som eksempelvis softwareudviklere 

men også interne konsulenter med højt abstraktionsniveau, 

proces- og politisk forståelse samt evnen til at sætte sig ind i 

anvendelsen af digitale assistenter har været udslagsgivende 

for projektets succes. 

RESULTATER 

Inden for de seneste to til tre år har ATP formået at opbygge 

et automatiseret sagsbehandlingssetup, der baseret på 

digitale assistenter håndterer en afgørende og stadig stigen-

de andel af sagsbehandlingen. Sideløbende har organisation-

en opbygget de interne kompetencer, det kræver at vedlige-

holde de digitale assistenter og løbende videreudvikle på 

løsningen. Denne kompetenceudvikling er kommet i takt 

med, at robotterne har vundet indpas i teamet, interne 

ressourcepersoner er hyret ind i eller udlånt til afdelingen, og 

specialiseret støtte fra eksterne er anvendt lejlighedsvist.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Det er ikke tilstrækkeligt 

udelukkende at opbygge it-

specialistviden i en afdeling med 

robotics. Generalistkompetencer 

og evnen til at tænke abstrakt er 

nødvendigt for at få indsatsen 

koblet ind i forretningsprocesser 

 

2. Opbyg kompetencer gennem en 

kombination af indlån af interne 

og eksterne ressourcer, særligt i 

opstartsfasen 

 

3. Markedsfør innovative indsatser 

internt og eksternt med henblik på 

at sikre opbakning og finansiering 

til projekterne samt rekruttering til 

og interesse for projekterne 

internt i forretningen og eksternt.  



2 

FREMGANGSMÅDE  

Der er tre centrale kompetenceområder, som en afdeling, der udvikler og drifter digitale 

assistenter i stor skala, bør have. Disse områder bliver i stigende grad vigtigere i takt 

med, at volumen stiger, når robotterne tager flere og flere sager relativt til manuelle 

kørsler, og afdelingen nødvendigvis er nødt til at hyre ekstra kræfter ind:  

1. Dyb forretnings- og domæneforståelse. Forståelse for organisationens 

forretningsprocesser og herunder, hvilke af disse, som særligt egner sig til 

automatisering ved hjælp af digitale assistenter, er centralt. Erfaringsmæssigt er der 

kontinuerligt diskussioner om opgaveafgrænsning i forretningen, hvorfor det er 

vigtigt at være klar på scope så hurtigt som muligt. Dette stiller ikke blot krav til 

ledelsen men også medarbejdernes domæne- og forretningsforståelse. ATP har 

trukket på organisationens kompetencebredde og hentet disse domæneeksperter 

internt i forretningen.  

2. Facilitering- og procesforståelse. Der er løbende behov for at kunne håndtere 

interessenter i forretningen, drive processen og mediere mellem faggrupper for at 

kunne levere værdi ved hjælp af digitale assistenter. En væsentlig del af 

faciliteringen er at fastholde en governancemodel, hvor den driftsansvarlige leder på 

det område, hvor den digitale assistent skal virke, ”ansætter” den og dermed tager 

ansvaret for den samlede løsning. Dette er helt centralt for afdelingen for 

Datadreven driftsoptimering, eftersom man ikke kan agere eksperter i hele 

forretningen. Behovet for dokumentation og styring af processen er eskaleret i takt 

med, at antallet af digitale assistenter er øget i forretningen. ATP har ligeledes 

fundet disse profiler internt i forretningen. 

3. Teknisk indsigt. Disse kompetencer er særligt vigtige i udviklingssammenhænge, 

og eftersom ATP’s robotter har en levetid på ca. 1 år, er der kontinuerligt behov for 

at kunne videreudvikle på eksisterende løsninger og udvikle prototyper på nye, og 

ikke mindst sikre et omkostningseffektivt teknisk setup. Ligeledes skal tekniske 

kompetenceprofiler kunne håndtere revisioner af software og systemer, som skal 

følge med i lanceringen af nye krav, regler, opdateringer mv. for overhovedet at 

kunne anvende de digitale assistenter. ATP har opbygget den tekniske kompetence 

i afdelingen, men lejlighedsvist anvendt eksterne eksperter for at kickstarte en ny 

løsning eller projekt.  
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ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Tre nøgleforudsætninger har været afgørende for ATP i udviklingen, 

anvendelsen og den løbende drift af softwarerobotter i stort omfang:  

1. Sammensætningen af forskelligartede kompetencer i teamet ud over 

rendyrkede tekniske færdigheder er en afgørende forudsætning for at 

kunne tænke forretningen og arbejdsprocesserne ind i løsninger. Således 

har indsatsen krævet teknologisk, proces- og politisk forståelse hos 

medarbejderne, højt abstraktionsniveau, forståelse for hvad teknologien 

kan bruges til samt evne til at sætte sig ind i anvendelsen af systemet. 

ATP mødte disse kompetencekrav ved at bringe interne 

ressourcepersoner i anvendelse fra andre steder i organisationen. 

Efterhånden som afdelingen voksede og skabte momentum, kom flere til 

med flere drifts- og procesorienterede kompetencer. Således har 

kompetencebehovet også ændret sig i takt med, at volumen er vokset i 

antallet af sager, som de digitale assistenter håndterer. Nye kompetencer, 

der er kommet til afdelingen, har netop fokus på driftsstyring, 

dokumentation, kvalitetssikring,  produktionsstyring og SCRUM 

2. Bevæge sig væk fra en "nulfejlskultur". I en organisation som ATP skal 

der opbygges en kapacitet til at gennemføre "bimodal udvikling", forstået 

som, at nogle udviklingsprojekter er langsigtede, tunge og dyre, mens 

andre (såsom denne) kører mere agilt og hurtigt med mindre governance 

og traditionel styring. Det kræver en gennemsigtighed i udfordringer, 

forventninger og resultater foruden mod til at teste det af og justere på 

baggrund af erfaringer og fejl 

3. Det har givet et helt centralt fokus for afdelingen, at teamet sidder 

sammen til dagligt. Således har det været en ledelsesmæssig prioritet at 

co-lokalisere medarbejdere og sikre, at de er dedikeret til teamet fuldtids 

og ikke deltids. Det er ATP’s vurdering, at dette har gjort en betydelig 

forskel for afdelingens leverancedygtighed.  

 


