
Webex binder al kommunikation 
sammen på én platform og øger 
fleksibiliteten for medarbejderne
I foråret 2019 havde Lemvig Kommune behov for en ny sikker, stabil og skalerbar digital 
kommunikations- og samarbejdsløsning, som kunne binde al kommunikation sammen på 
én platform. Man ønskede en platform, som kunne udvides i takt med, at kulturen i organ-
isationen og det digitale mindset blandt medarbejderne udviklede sig. Da behovet for at 
kommunikere og samarbejde virtuelt pludselig eksploderede fra den ene dag til den anden, 
fordi kommunens fysiske lokationer lukkede ned pga. Corona, skulle der meget hurtigt find-
es en løsning, der kunne fungere her og nu, så alle medarbejdere kunne passe deres arbej-
de og fortsat servicere kommunens knap 20.000 borgerne hjemmefra. Samtidig var det 
vigtigt, at løsningen var så gennemtænkt fra start, at den også kunne fungere godt på den 
lange bane. Alt det levede Ciscos Webex videokommunikations- og samarbejdsplatform 
op til - og derfor faldt valget på den.

Behov for en ny digital kommunikationsplatform
I foråret 2019 stod det klart for Lemvig Kommune, at man 
havde behov for en ny digital kommunikations- og samar-
bejdsplatform og ret hurtigt besluttede man, at man kun 
ville have én platform, som kunne binde al kommunikation, 
inklusive videokommunikation og telefoni, sammen i hele 
kommunen. 

Et af kravene til den nye kommunikationsløsning var, at 
hele telefoniplatformen kunne beholdes i den samme 
klient. Det krav indfriede Ciscos Webex-platform, og da 
Lemvig Kommune allerede benyttede Ciscos telefoni-løs-
ninger, stod det stod hurtigt klart, at det var det oplagte 
valg og den helt rigtige fleksible løsning, som kunne skabe 
den dynamik, en organisation som Lemvig Kommune, der 
konstant udvikler og forandrer sig, har brug for.

”Under den første Corona-nedlukning i marts 2020 kunne 
vi hurtigt konstatere, at vores daværende digitale samar-
bejdsløsning ikke længere dækkede eller tilfredsstillede 
vores behov. Vi har ca. 2000 medarbejdere, og vores 
daværende telefoniløsning understøttede simpelthen ikke 
medarbejdernes store behov for at kommunikere og sam-
arbejde virtuelt i en periode, hvor alle skulle arbejde hjem-
me.”, fortæller fortæller Thomas Hyldgaard, der er chef for 
Digitalisering & IT i Lemvig Kommune og fortsætter:

”Det blev vi nødt til at gøre noget ved meget hurtigt, for at 
vi kunne holde gang i hjulene og yde den sædvanlig gode 
og trygge service til borgerne i en tid, som var præget af 
store forandringer, mange begrænsninger, stor utryghed 
og mange spørgsmål.”

Lemvig Kommune



Nemmere at tiltrække de rigtige kompetencer
Lemvig Kommune ønsker at stille de rigtige digitale kom-
munikationsløsninger til rådighed for medarbejderne og 
skabe en dynamisk organisation, hvor alle medarbejdere 
har let ved at kommunikere med hinanden digitalt på 
kryds og tværs af teams, afdelinger og fysiske lokationer. 

Målet er at skabe en attraktiv hybrid arbejdsplads, som 
kan tiltrække kvalificerede medarbejdere uden for kom-
munens grænser, for ingen behøver at føle sig eksklude-
ret, hvis de ikke har mulighed for at møde fysisk ind på 
arbejdspladsen. Alle har mulighed for at arbejde hjemme 
og deltage i alle interne møder online via Webex.

”Fordi vi benytter Webex i alle møder, har vi fået meget 
lettere ved at trække de rigtige kompetencer og ressour-
cer ind i et møde med kort varsel - også selvom de sidder 
langt væk. Vi har simpelthen fået meget lettere ved at 
kommunikere med hinanden internt i kommunen og med 
borgere, virksomheder og samarbejdspartnere - og det 
er altafgørende for, at vi kan skabe den dynamik i organi-
sationen, vi har brug for”, siger Thomas Hyldgaard.

Webex fremmer fleksibiliteten og effektiviteten
Det er meget individuelt fra område til område, hvordan 
medarbejderne bruger den nye digitale kommunikations- 
og samarbejdsløsning til at sikre effektivt samarbejde. 
Der er utrolig mange muligheder for at tilgå Webex fra 
mange forskellige enheder og det er netop den fleksibili-
tet, som Webex-platformen giver medarbejderne, der, iføl-
ge Thomas Hyldgaard, er det gode ved den nye løsning.

”Det der kendetegner den måde, vi arbejder på, vil jeg 
beskrive som et forpligtende fællesskab, hvor vi støtter og 
hjælpe hinanden. Vi er en organisation, der arbejder og 
samarbejder på kryds og tværs af teams, afdelinger og 
lokationer. Vi vil også gerne kunne tiltrække medarbejdere 
uden for kommunens grænser. Her er det en stor fordel, 
at vi har Webex-platformen, for det betyder, at alle vores 
medarbejdere kan arbejde hybridt. Vi kan simpelthen se, 
at Webex har givet medarbejderne mere fleksibilitet og 
frihed til at tilrettelægge deres arbejdsdag og hvor de ar-
bejder, ud fra hvad der passer bedst til deres arbejdsop-
gaver og behov for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge 
bedst muligt sammen, så der er en god balance i tingene”, 
fortæller Thomas Hyldgaard og fortsætter:

”Vi har mange gode eksempler på, hvordan vores We-
bex-løsning giver medarbejderne en langt større frihed 
og fleksibilitet i deres dagligdag, fordi vi ikke længere er 
begrænset af lokationer. Derudover gør Webex det muligt 
for medarbejderne at fastholde den sociale kontakt og 
nærheden til hinanden, når de har mulighed for at se 
hinanden på video, når de mødes virtuelt – og det har stor 
betydning, når man arbejder hybridt”, forklarer Thomas 
Hyldgaard og fortsætter:

”Det fede ved Webex er, at det er en fleksibel samarbejds-
løsning, der samler telefoni, video og chat i én platform, 
som er tilgængelig på alle platforme og kan tilgås fra alle 
enheder. Samtidig er det et værktøj, som er superintuitivt 
og nemt og at anvende i det daglige arbejde. Det kræver 
ingen særlige digitale forudsætninger eller it-kundskaber 
- alle kan anvende det.”



MEDARBEJDERNE BRUGER MINDRE TID PÅ TRANSPORT
Lemvig Kommune har mange fleksible medarbejdere og ved 
hjælp af Webex, kan fleksibiliteten gives tilbage til medarbejderne.

Løsningen er intuitiv og nem at bruge
Fordi al kommunikation bindes sammen på én kommuni-
kationsplatform og fordi video er inkluderet i alle interne 
møder, skaber det en nærhed, der gør, at medarbejderne 
i Lemvig Kommune føler sig inkluderet på lige fod - uanset 
hvor de opholder sig og hvilken device, de anvender, når 
de deltager i onlinemøder og samarbejder virtuelt.

”Når jeg taler med medarbejdere, kolleger og ansatte i 
kommunen, giver de alle sammen udtryk for, at Webex-løs-
ningen virker utrolig godt. Vi oplever, at det er en stor 
fordel for os, at alt er samlet på én kommunikations- og 
samarbejdsplatform, som er intuitiv og nem at benytte 
i det daglige arbejde. Uanset hvor vi opholder os og 
uanset om vi kobler på et møde via et videoendepunkt i 
et mødelokale eller via en Desk Pro, som er et personligt 
videoendepunkt  her i huset - eller om vi logger på via 
vores pc derhjemme eller via en app på vores mobil eller 
tablet, når vi er på farten, så fungerer det bare super godt 
og værktøjet er utroligt nemt at bruge”, fortæller Thomas 
Hyldgaard. Og det bakkes op af Louise Agerbo:  

”Når folk er hjemme eller har andre møder, som gør, at de 
ikke lige kan møde ind til et fysisk møde, så har de mu-
lighed for at koble på hjemmefra eller et andet sted. Det 
kræver bare, at de kan finde den grønne knap og så er vi 
sammen igen”, fortæller hun.

Medarbejderne er glade for Webex
Medarbejderne i Lemvig Kommune har taget ekstremt 
godt imod den nye Webex kommunikationsplatform og 
de er rigtig glade for at kommunikere med hinanden via 
video. Det betød især rigtig meget under Corona-nedluk-
ningen, hvor medarbejderne havde mulighed for at mødes 
virtuelt og stadig kunne se hinanden hver dag, selvom det 
ikke var muligt at mødes fysisk på arbejdspladsen.

”Når vi inkluderer video i interne møder, giver det medar-
bejderne en følelse af at være inkluderet på lige fod og 
det er med til at skabe den nærhed, der er nødvendig på 
enhver arbejdsplads – især når man arbejder hybridt. Det 
så vi ikke mindst under Corona-nedlukningen, hvor vi brug-
te Webex enormt meget - og heldigvis blev det ekstremt 
godt modtaget af medarbejderne,” fortæller Thomas 
Hyldgaard og fortsætter:

”Investeringen i den nye Webex-løsning har betydet, at 
medarbejderne kan arbejde fleksibelt, uafhængigt af 
sted og stadigvæk være en del af et team og det fæl-
lesskab, som løser opgaver sammen. Med Webex er vi 

Jeg er selv så heldig at bo i Lemvig, 
men jeg har flere kolleger, som bor 
længere væk og når de arbejder 
hjemmefra, så har vi mulighed for at 
mødes virtuelt via den nye Webex-løs-
ning. Det har givet os en langt større 
fleksibilitet og frihed, fordi der er en 
del møder, som vi før har brugt lang 
transporttid på, som vi nu enten kan 
tilgå fra huset eller derhjemmefra - og 
på den måde sparer vi en masse 
transporttid på vejene.

Louise Agerbo
Chef for Direktionssekretariatet 
Lemvig Kommune 

“
Alt det kræver, for at man kan log-
ge på et onlinemøde via Webex er, 
at man kan finde den grønne knap. 
Så er vi sammen igen. Så let er det.



Vi har ikke længere møder, der bliver 
aflyst, fordi medarbejderne ikke har 
mulighed for at deltage fysisk. Nu  kan 
alle være med online i alle møder  uan-
set, hvor man opholder sig, så ingen 
går glip af noget mere. Det betyder, 
at vi kan arbejde effektivt på tværs af 
teams og afdelinger, fordi vi ikke er be-
grænset af lokationer og de store af-
stande, der er her i Lemvig Kommune. 
På den måde får vi skabt den dynamik 
i organisationen, vi har brug for.

Thomas Hyldgaard
Chef for Digitalisering & IT iLemvig Kommune
Lemvig Kommune

WEBEX SKABER DEN NØDVENVIGE DYNAMIK
Når video er inkluderet i alle møder og alle medarbejdere har mulig-
hed for at arbejde hybridt, forbedres samarbejdet og effektiviteten.

kommet tættere på hinanden, selvom vi ikke alle sammen 
kan sidde det samme sted og være fysisk sammen om 
at løse vores opgaver. Jeg oplever at mine medarbejde-
re i afdelingen, har givet os stor ros for den måde, vi har 
brugt Webex på under Corona. Medarbejderne har f.eks. 
givet udtryk for, at de følte sig tæt på deres kolleger og på 
deres chef (mig) igennem hele nedlukningen, selvom det 
ikke var muligt at mødes fysisk, men fordi  vi alle sammen 
kunne mødes og samarbejde på Webex i stedet”

Vigtigt at fastholde de gode virtuelle vaner
Lemvig Kommune har den udfordring, at der både er med-
arbejdere, der skal møde ind fysisk, mens andre sagtens 
kan arbejde remote derhjemme eller fra en anden fysisk 
lokation. Derfor har man besluttet at indrette alle mødelo-
kaler med videoløsninger, så det er nemt at tænke video 
ind i alle møder. Det gør det nemt for alle at samarbejde 
virtuelt og arbejde hybridt.

”Vi lærte meget om at arbejde remote under Corona, hvor 
vores læringskurve for onlinesamarbejdet var stejl. Vi skul-
le knække koden hurtigt, for det skulle bare fungere – og 
det kom det også til. Ret godt endda. Vi lærte bl.a., at man 
sagtens kan fastholde det nære arbejdsfællesskab på 
tværs af lokationer og at man sagtens kan være nyska-
bende og nytænkende, selvom man ikke er sammen med 
sine kolleger fysisk. Og så har vi bare fået nogle helt nye 
værktøjer, som giver os nogle helt nye muligheder, som vi 

kan drage nytte af og har stor gavn af, når vi samarbejder. 
Det gør også, at vi kan samarbejde om helt nye typer af 
opgaver digitalt, fortæller Thomas Hyldgaard og fortsæt-
ter: 

”Alt det vi lærte under de lange perioder med nedluknin-
ger, hvor alle arbejdede hjemme, forsøger vi nu at overføre 
til en hybrid virkelighed, hvor vi holder fast i de gode virtuel-
le vaner, vi opbyggede under Corona. Og så forsøger vi at 
tilpasse dem til den situation, vi oplever nu, hvor det både 
er muligt at møde fysisk ind på arbejdspladsen og arbej-
de remote – alt efter hvad der passer bedst til den enkelte 
medarbejders arbejdsopgaver og behov.”

”Under Corona blev vi rigtig gode til at holde virtuelle 
møder. Vi havde bl.a. også fornøjelsen af at have alle 
vores politikere med på de virtuelle møder. På den måde 
medvirkende Webex i høj grad til, at vi kunne fortsætte 
det politiske arbejde. I den periode høstede vi en masse 
erfaring, som vi har taget med og den erfaring bruger vi 
nu på mange andre møder. Nu holder vi f.eks. alle vores 
direktionsmøder som hybridmøder og det fungerer bare 
rigtig godt”, fortæller Louise Agerbo.

Målet er at skabe et endnu stærkere digitalt mindset
Lemvig Kommune bruger endnu ikke Webex-platformen 
i al interaktion med borgerne, men den kultur vil de gerne 
have ændret. Hvis det giver mening for kommunens sags-



behandlere at holde onlinemøder med borgerne, så skal 
det ifølge Thomas Hyldgaard være muligt – det kræver 
bare adgang til de rigtige digitale kommunikationsværk-
tøjer, for jo nemmere det er at holde onlinemøder med en 
borger, jo nemmere er det for sagsbehandleren at tage 
skridtet. 

”Hvis vi vil flytte kulturen hos medarbejderne og skabe et 
mere digitalt mindset, så er det den vej, vi skal gå og det 
arbejder vi på”, siger Thomas Hyldgaard.

”Webex er endnu ikke så udbredt, som vi ønsker – det er 
noget, vi stadig arbejder med, for jo lettere det er at kom-
munikere og samarbejde digitalt og jo flere og bedre mu-
ligheder, medarbejderne har, jo nemmere er det at udvikle 
det digitale mindset i organisationen og flytte holdningen 
og kulturen hen i mod, at vi arbejder hybridt. Jo lettere 
tingene er og jo bedre løsningerne virker, jo mindre mod-
stand er der mod forandring. Det gør det lettere at udvikle 
medarbejdernes digitale kompetencer og uddanne dem 
i at bruge nye programmer. Og så er det vores opgave at 
sikre, at vi fastholder den læring, vi allerede har tilegnet os, 
så vi bliver ved med at bruge vores nye digitale kommuni-
kations- og samarbejdsløsninger optimalt fremover. Det 
arbejder vi på, for det er vejen frem. Vi har allerede taget 
nogle store skridt i den rigtige retning, men der er stadig-
væk plads til forbedringer”, fortæller Thomas Hyldgaard.

Webex understøtter den grønne dagsorden
For Lemvig Kommune handler investeringen i Webex 
også om, at man som klimakommune gerne vil gøre noget 
godt for miljøet. Derfor er der stor fokus på bæredygtige 
investeringer og nye teknologiske løsninger, som kan 
understøtte den grønne dagsorden – og et af midlerne 
er onlinemøder, for udover at det medvirker til at mindske 
kørselsbehovet og og medarbejdernes spildtid på vejene, 
bidrager de også til at reducere kommunens CO2-aftryk.

”Lemvig Kommune er en klima-kommune og vi har vi stor 
fokus på bæredygtig udvikling. Derfor investerer vi også 
hele tiden i løsninger, som hjælper os med at blive mere 
bæredygtige. Udover investeringen i Webex-platformen 
har vi også investeret i elbiler. Begge dele hælper os med 
at mindske vores CO2-aftryk. Vi stræber i det hele taget 
efter at køre mindre i bil – og skal vi transportere os, sørger 
vi for, at vi gør det så grønt som muligt”, fortæller Thomas 
Hyldgaard og fortsætter:

”Vi har et mål om, at vi gerne vil udnytte vores Webex-plat-
form til at komme i mål med vores bæredygtighedsvision, 
for vi tror på, at vi, bl.a. gennem de digitale samarbejdsløs-
ninger, vi stiller til rådighed for medarbejderne, kan skabe 
en forskel – også inden for det grønne område. Derfor har 
vi bl.a. lavet nogle retningslinjer, som beskriver, hvordan 
man med fordel, kan holde interne møder online - både 
fordi det øger effektivten, når vi ikke skal køre rundt til mø-
der i hele kommunen og ikke behøver at transportere os til 
og fra arbejde hver dag - og fordi det er godt for miljøet og 
CO2-udledningen.”

“
Lemvig Kommune er en klima-kom-
mune og vi har vi stor fokus på 
bæredygtig udvikling. Derfor inve-
sterer vi også hele tiden i løsninger, 
som hjælper os med at blive mere 
bæredygtige.



NetDesign var det oplagte valg som leverandør
NetDesign og Lemvig Kommune har haft et godt og tillids-
fuldt samarbejde siden kommunesammenlægningen i 
2006/2007 og samarbejdet er blevet udbygget igennem 
mange år. Derfor var det helt naturligt for Lemvig Kom-
mune at vælge NetDesign som leverandør, da de skulle 
investere i en ny kommunikationsplatform.

”Under Corona havde vi et akut behov for hjælp, og her 
må jeg sige, at NetDesign gjorde alt, hvad de kunne for at 
få en brugbar løsning i luften – hurtigt. Vi stod i en krisesi-
tuation og derfor etablerede vi en krisestyregruppe, som 
udelukkende havde fokus på at styre Corona-indsatsen i 
kommunen. I starten mødtes vi fysisk, men det udgjorde jo 
en risiko pga. Corona-smittefaren – og derfor skulle vi skif-
te til en virtuel platform, og her faldt valget helt naturligt på 
Cisco Webex, fordi vi allerede benyttede Cisco Jabber. Vi 
ønskede også en sikker platform – og også på det områ-
de levede Cisco Webex op til vores krav, fordi sikkerheden 
er bygget ind fra starten og alt er sikkerhedsgodkendt af 
NSA”, forklarer Thomas Hyldgaard og fortsætter:

”Det var ikke så svært at vælge leverandør, for vi havde al-
lerede et rigtig godt samarbejde med NetDesign. De har 
igennem mange år vist, at de har forstået vores behov og 
udfordringer. NetDesign har altid formået at finde gode 
løsninger, som dækkede vores behov og de har løbende 
rådgivet os om, hvordan vi kunne opbygge og udvide 
vores kommunikationsplatform og UC-løsning. Vi har også 
et rigtig godt kendskab til og samarbejde med NetDesigns 
konsulenter, som vi synes er meget kompetente og dygtige. 
Samarbejdet har altid fungeret rigtig godt, derfor var det 
også helt naturligt for os, at det var NetDesign, der skulle 
hjælpe os med at designe og implementere vores nye We-
bex-løsning. Det har været et helt naturligt valg pga. den 
konstruktive og positive dialog og det tillidsforhold, der er 
mellem os. Hvorfor skulle vi vælge andet?”

Alle kan få gavn af Webex
”Jeg vil anbefale Webex-platformen til alle. Hvem skulle 
ikke bruge det? Selv en lille virksomhed vil kunne få glæde 
af Webex. Det er klart, at jo større organisationen eller 
virksomheden er, jo større fordele giver det. Når man har 
adgang til en platform som Cisco Webex, så kan man 
arbejde effektivt og være produktiv alle steder. Det giver 
bare en helt utrolig fleksibilitet og mobilitet - og de mulig-
heder, det giver, skulle alle have lov til at få glæde af”, siger 
Thomas Hyldgaard.

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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