
”Vi har fået en kollega, der  
bare sidder lidt længere væk”

Lungeforeningen er en patientforening og sygdoms-
bekæmpende organisation, der får sin indtægt fra 
indsamlede midler fra private og andre med interesse for 
foreningens virke. Foreningen varetager lungepatienters 
interesser, støtter patienter og pårørende i at leve et så 
godt liv, som det er muligt med en lungesygdom tæt 
inde på livet og støtter forskning nationalt.
Lungeforeningen er altså ikke nogen almindelig 
virksomhed i den forstand, at dens sigte er helt 
anderledes end de fleste virksomheders – visionen 
er sundere lunger for alle. 

Da man stod i overvejelserne om at indlede et 
samarbejde med en ekstern partner for at få løst sine 
it-opgaver, var det derfor kritisk for foreningen, at man 
foretog et valg, som var helt i tråd med de værdier, 
som man i foreningen har defineret og lever efter: 
troværdighed, engagement og ansvarlighed.
Som en mindre patientforening uden egen it-afdeling 
forudså man, at det kunne være vanskeligt at tiltrække 
en stærk programmør, og at det i øvrigt ville være 
for omkostningstungt med en fuldtidsansat. Man 

overvejede derefter muligheden i at fortsætte med 
et eksternt konsulenthus til at løse den voksende 
mængde af opgaver som foreningen stod overfor. 
Efter en grundig analyse af fordele og ulemper endte 
foreningen med at vælge CrossWorkers som partner 
og få en dedikeret fuldtidsmedarbejder, som fysisk 
sidder i Cairo. For at sikre et bæredygtigt it set up 
har foreningen også tilknyttet en ekstern konsulent i 
Danmark, som står for den overordnede it-arkitektur 
og kan agere bindeled mellem teknik og projektledelse.
”Løsningen er ideel for os, da vi har en kollega, Sayed, 
som er til stede fuld tid og fuldt dedikeret til vores 
behov. Vi skal ikke kontakte en projektleder i et kon-
sulenthus, modtage tilbud på hvad det vil koste at løse 
en given opgave og derefter få et defineret antal timer 
stillet til rådighed. Vi ville som en mindre kunde også 
være nervøse for, om vi fik den bevågenhed, som vores 
it-projekter har behov for”, forklarer Matilde Rømer, der 
er administrationschef hos Lungeforeningen.
Forud for beslutningen om at outsource til Cairo var 
man også igennem en del overvejelser om de sociale 
aspekter, fortsætter Matilde Rømer:
”Vi ville være sikre på, at vores samarbejdspartner har 
en profil, som matcher vores, når det gælder social 
ansvarlighed og troværdighed. Det er væsentligt for os, 
at vores kolleger i Egypten har ordnede forhold, både 
socialt og juridisk. Det har hele vejen været afgørende 
for os at have en partner som CrossWorkers, der sikrer 
disse ting, og gør os trygge i vores valg”.
Ret hurtigt efter ansættelsen af Sayed tog hans 
nærmeste danske kolleger til Cairo for at påbegynde 
planlægning af de opgaver, som lå foran dem. 
Matilde Rømer forklarer: ”I processen forud for 
ansættelsen var vi meget bevidste om, at vi gerne 
ville have en kollega, der kunne indgå i vores team på 
daglig basis, og som matcher vores væremåde og 
organisationskultur. Vi var klar over, at vi også selv har 
en opgave i at kommunikere ordentligt, både hvad 
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angår det tekniske og det menneskelige, og vi måtte 
også tage højde for eventuelle sproglige barrierer – var 
vi og en ny kollega gode nok til det engelske? Det viste 
sig, at det ikke blev et problem, men det var i høj 
grad med i vores overvejelser. For at opnå et optimalt 
samarbejde er det også i et virtuelt set up enormt vigtigt, 
at der er et match på såvel faglige kompetencer som på 
det menneskelige plan”.
Også internt hos Lungeforeningen har ansættelsen af 
it-medarbejdere været en fordel, selvom det stiller store 
krav til projektlederne. De skal være indstillede på at 
kunne agere dels på engelsk og dels på distancen. 
Foreningen er særligt stolt af, at de har den type 
medarbejdere, som har mod på det. Her hjælper det 
også at have den danske it-konsulent som bindeled. 
Matilde Rømer uddyber: ”Sayed sidder sammen med 
andre it-kolleger i et fagligt miljø, som løfter både ham 
og os. Det er en uforudset fordel, at vi faktisk også 
lærer noget gennem vores samarbejde, fordi vi er med i 
processen hele vejen rundt. Med et eksternt konsulent-
hus ville vi slet ikke være så meget i dybden, og derfor 
også mangle vigtig og brugbar viden i sparringen om 
løsninger. Vi har ugentlige Skype-kald, som både 
rummer den faglige og sociale dimension. Ud over 
Skype til kommunikation benytter vi Redmine til at styre 
processerne og opgaverne i vores projekter – her kan 
alle se, hvor langt en given opgave er nået, og hvem 
der har ansvaret for næste delproces. Det fungerer 
rigtig godt for alle involverede”, siger Matilde Rømer. ”Vi 
må sige, at samarbejdet med Sayed og CrossWorkers 
har været det helt rigtige valg for os – faktisk har vi 
kun positivt at sige om hele forløbet og det daglige 
samarbejde – og så har vi undervejs lært en del om 
kulturen og hverdagen i Cairo – det er endnu en fordel, 
som vi ikke havde forudset”.

Sayed har for nylig tilbragt en uge i Danmark, hvor han 
har været på Lungeforeningens kontor på Østerbro i 
København og mødt den samlede medarbejdergruppe. 
Han har været på sightseeing i København og haft 
socialt samvær med sine danske kolleger. ”Det har 
været vigtigt for os at vise Sayed, hvordan hverdagen 
her hos os ser ud. Det kan slet ikke overvurderes, at 
man får fælles oplevelser at bygge samarbejdet videre 
på”, slutter Matilde Rømer.


