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Support 24/7
”Nogle gange bliver vores kunder 
overraskede over, at vi tager 
telefonen, hvis de ringer til os midt 
om natten. Det er selvfølgelig rart 
at overraske positivt – men egentlig 
holder vi bare, hvad vi lover.”

Prisen på telefoniydelser 
er naturligvis et konkur-

renceparameter og bestemt 
også væsentlig for mange erhvervs-
kunder, når de skal vælge udbyder. 
Men i nogle brancher er det langt 
vigtigere at have tillid til, at man kan 
få support, når man har brug for det. 

”De færreste har lyst til at møde 
en telefonsvarer eller lytte til pause-
musik, når de har tekniske vanskelig-
heder,” fortæller Thorben G. Jensen, 
CEO i virksomheden ipnordic, der 
har specialiseret sig i telefoniløsnin-
ger til erhvervssegmentet. ”Det, at 
der sidder et rigtigt menneske, der er 
lige så interesseret i at få løst proble-
merne, som man selv er, er af uvur-
derlig betydning. Panikken dæmpes 
med det samme. Især når man kan 
fornemme, at det er en erfaren og 
kompetent supporter, man taler 
med.” 

Verden går jo ikke i stå, 
fordi klokken bliver 16.00!
”Vi tager telefonen døgnet rundt, 
hver dag, året rundt,” forklarer Thor-
ben G. Jensen. ”Vi tilstræber, at tele-
fonen altid bliver taget indenfor 15 
sekunder. Men i praksis besvarer vi 
over 80 % af opkaldene indenfor 8 
sekunder. 

For at leve op til løfterne har ip-
nordic en håndfuld supportere på 

telefonvagt hver nat. Også selv om 
de fleste supportopkald kommer i 
dagtimerne. Nogle gange er der dog 
brug for hjælp i den tid, de fleste af 
os opfatter som døgnets stille timer.

”Helt stille er der nu sjældent,” 
forklarer Thorben G. Jensen. 

”Mange industrivirksomheder kø-
rer jo døgnet rundt. Desuden kan det 
være kritisk for eksempelvis taxavo-
gnmænd, hvis deres telefoni bryder 
ned. Eller hvis lægesekretæren møder 
tidligt ind om morgenen og finder ud 
af, at konsultationens telefoni ikke 
virker. Så duer det ikke, at suppor-
ten først åbner, når lægens telefontid 
begynder. Vi har valgt at gå all in på 
det her område. Ud over at vi altid 
besvarer opkaldene hurtigt, bestræber 
vi os også på at give verdens bedste 
kundeservice. Vi klarer alt fra vi-har-
travlt- og feriebeskeder til oprettelse 
af køer og ændringer af viderestillin-
ger. Filosofien er, at vi løser de udfor-
dringer, der er relateret til telefoni - så 
vores kunder kan koncentrere sig om 
det, de er gode til.”

Sekretærservice 
Som et supplerende produkt i ser-
vicekonceptet tilbyder ipnordic se-
kretærservice, i dagtimerne. Det vil 
sige, at en sekretær hos telefonivirk-
somheden tager tele fonen for virk-
somheder, der ikke ønsker, at deres 

kunder skal mødes af en telefonsva-
rer, når medarbejderne ikke kan tage  
telefonen. Det kan være fordi, de er 
optaget af andre kunder, på kursus - 
eller af andre grunde er indisponible. 

Efter aftale stilles telefonen videre 
til ipnordic, hvor en sekretær svarer 
med kundens firmanavn, tager imod 
en besked og kontaktoplysninger, og 
sender dette i en mail til firmaet.

Sekretærservice kan være relevant 
for både små og store virksomheder, 
og det er en simpel måde at bibe-
holde en god kunde service, når man 
ikke selv har mulighed for at besvare 
kunde kald.  

”Det med altid at tage telefonen 
er helt i tråd med ipnordics generel-

le servicekoncept - og derfor er det 
også oplagt at tilbyde denne service til 
vores kunder,” fortæller Thorben G. 
Jensen. ”En professionel og personlig 
betjening er altid mere indbydende 
end en telefonsvarer. Det er en simpel 
løsning, der gør en stor forskel.”
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”Global Alliance for Musculosceletal Health – 
Bone and Joint” er en uafhængig, global, ikke-
profitskabende organisation, hvis mission er at 
forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet for 
personer, der lider af sygdomme i bevægeappara-
tet. Organisationen er verdensomspændende. Det 
er en paraplyorganisation for flere end 46 natio-
nale foreninger.

Formålet med den danske afdeling er at:
•   reducere samfundets sociale og økonomiske 

omkostninger ved sygdomme i bevægeappa-
ratet 

•   forbedre forebyggelse, diagnose og behandling 
af sygdomme i bevægeapparatet 

•   finansiere forskning i forebyggelse og behand-
ling af sygdomme i bevægeapparatet 

•   hjælpe patienter til at træffe velovervejede be-
slutninger om deres behandling.

Nuværende medlemmer: 
Dansk Kiropraktor Forening, Danske Fysiotera-
peuter, Gigtforeningen, Osteoporoseforeningen.

Bevægeapparatet får 
ny organisation bygget 
på gammelt initiativ
Bone and joint er et verdensomspændende initiativ under WHO, 
som startede med Bone and joint Decade – Bevægeapparatets årti 
2000-2010. Efter 2010 valgte både den internationale og den danske 
afdeling at fortsætte arbejdet, nu under navnet ”Bone and joint” (B&j).

i den danske afdeling er ki-
ropraktorer repræsenteret af DKF, 
som har udpeget DSK til at deltage i 
arbejdet. 

i 2015 deltog Danmark i B&j’s 
verdenskongres i Oslo og blev her 
meget inspireret af den norske afde-
ling, som med deres 18 medlems-
organisationer under navnet ’Rådet 
for Muskelskjelett-helse’ har opnået 
stor politisk indflydelse og i sam-
arbejde med forskningsnetværket 
MuSS (Muskel-Skjelett-satsningen) 
har opnået øgede bevillinger til 
forskning indenfor området.

inspiration fra norge 
Med udgangspunkt i den norske mo-

del valgte foretningsudvalget i B&j i 
februar 2016 at afholde et visions-
seminar med bl.a. deltagelse af DSK.

På mødet var der megen entu-
siasme og velvilje til at gøre et stykke 
arbejde for at etablere et lignende 
råd i Danmark på skuldrene af det 
gamle B&j.

Som første skridt valgte man at 
etablere en række arbejdsgrupper, 
hvor de nuværende medlemsorgani-
sationer blev inviteret til at byde ind 
med personer fra deres organisation. 

Handlingsplan, hovedbudska-
ber og alliancer
DSK valgte at bidrage til alle arbejds-
grupperne med deltagelse af be-

Af Line Press 
Sørensen, kiroprak-
tor, bestyrelses-
medlem i Dansk 
Selskab for Kiro-
praktik
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styrelsesmedlemmerne Line Press 
Sørensen og Claus Dam nielsen. 

Arbejdsgruppe 1 identificerede 
fremtidige medlemmer ved at be-
skrive, hvilke organisationer, sam-
menslutninger og selskaber, der er 
relevante som fremtidige medlem-
mer af B&j. 

Arbejdsgruppe 2 afgrænsede 
målgruppen for arbejdet ved at af-
klare, hvilke tilstande/diagnoser B&j 
fremadrettet skal arbejde for. 

Arbejdsgruppe 3 udarbejdede 
handlingsplan for de næste 3 år og 
afklarede samarbejdsfladen med 
forskningsnetværket. Arbejdede 
også med overvejelser om nyt navn.

Gruppernes arbejde blev fremlagt 
i oktober2016 til videre drøftelse og 
stillingstagen i forretningsudvalget. 
Bl.a. blev skitseret 6 mulige fokus-
punkter til en 3-årig handlingsplan, 
bl.a. med forslag til mere interaktion 
med den globale B&j, men også 
mere synlighed nationalt. Dette 
gennem identifikation af 3-5 korte 
hovedbudskaber og afholdelse af 
workshops for gamle og nye med-
lemsorganisationer. 


