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Letter arbejdet for alle medarbejdere 

 

Ferring Pharmaceuticals er en 

forskningsbaseret biofarmaceutisk 

virksomhed med fokus på udvikling og 

markedsføring af innovative medicinske 

præparater inden for terapiområderne 

infertilitet, obstetrik, urologi, 

gastroenterologi, endokrinologi og 

osteoartritis. Virksomheden blev 

grundlagt i to lejede lokaler i Malmø i 

1950. I dag er det en international 

koncern med mere end 3.000 

medarbejdere, heraf 420 på det danske 

kontor i København. 

 

  

Ferring Pharmaceuticals A/S har oplevet klare 

besparelser ved indførelse af LESSOR-Portalen. ”For 

eksempel har vi reduceret den tid, vi bruger på selve 

lønforbehandlingen og de efterfølgende kontroller, 

med 50 %”, fortæller Charlotte Dyhr, Compensation 

& Benefits Manager hos Ferring Pharmaceuticals. 

Baggrund 

Ferring Pharmaceuticals (Ferring) er en virksomhed i 

vækst. For at kunne håndtere væksten bedst muligt 

er der et klart fokus på at optimere arbejds-

processer og nedsætte mængden af manuelle rutiner 

og papirforbruget mest muligt. Dette fokus førte til, 

at man undersøgte markedet for systemer til 

Medarbejder Self Service. Valget faldt på LESSOR-

Portalen - på grund af funktionalitet og den tætte 

integration til lønsystemet. 

 
Nem implementering 

LESSOR-Portalen er en hostet webbaseret løsning og 

kræver derfor ingen installation hos kunden. Selve 

implementeringen hos Ferring tog nogle få dage, og i 

løbet af en måned var alle medarbejdere på 

portalen. 

”Vi fik god hjælp fra Lessor i forbindelse med 

implementeringen. Vi var en af de første kunder og 

havde derfor forslag og ønsker til systemet, som 

Lessor har været meget lydhør for at få med i 

løsningen”, fortæller Charlotte Dyhr, Compensation 

& Benefits Manager hos Ferring. 

 
Positiv modtagelse 

Indførelsen af LESSOR-Portalen har ændret en 

række arbejdsgange for hele virksomheden. 

Tidligere brugte man tid på at registrere i regneark 

med tilhørende tastearbejde, manglende overblik, 

manuelle kontroller og potentielle fejlmuligheder. 

Nu bruger alle medarbejdere portalen til registrering 

af ferie, fravær, kørsel og variable løndele. Cheferne 

godkender registreringerne inden overførsel til 
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lønsystemet. Nye medarbejdere lærer at bruge 

portalen i forbindelse med introforløbet. Og 

tilbagemeldingen fra alle har været meget positiv. 

Fordi systemet er webbaseret, benyttes det på alle 

tider af døgnet. Nogle benytter roen derhjemme til 

at registrere, andre har behov for at checke 

feriesaldoen osv. 

 ”Alle har været positive, men de allermest positive 

er cheferne. Tidligere udsendte vi en masse 

rapporter til afdelingerne om fx fravær hos deres 

medarbejdere. Nu kan de selv danne sig et hurtigt 

overblik over både den enkelte medarbejders og hele 

afdelingens ferie og fravær og benytte det i deres 

planlægning”, fortæller Charlotte Dyhr. 

 
Større overblik 

Alle medarbejdere har adgang til systemet, og kan 

selv rette stamoplysninger og fx bankkonto-

nummer. At de har overblik over registreringer og 

restferie har væsentligt reduceret antallet af 

henvendelser til lønkontoret, som har gjort meget ud 

af at opdrage medarbejderne til at bruge portalen. 

Den samlede fraværsoversigt har gjort sygefraværet 

mere synligt for både medarbejdere og chefer og sat 

mere fokus på fraværet. 

”Medarbejderne har fået et større overblik. Nu har 

de det hele samlet i ét system. De kan se deres 

fravær, og om deres ferieregistrering er godkendt. 

En proces, der var lidt tung før. Især i de tilfælde, 

hvor chefen, der skal godkende, sidder i udlandet. 

Medarbejderne får nu også deres lønsedler 

elektronisk i portalen, hvilket er noget, der har 

været efterspurgt længe. Vi har ikke kunnet indføre 

e-Boks, da 130 af vores medarbejdere er svenske og 

derfor ikke kan få en e-Boks. Det er løst nu. Det er 

også smart, at fratrådte medarbejder fortsat har 

adgang til deres lønsedler via portalen”, fortæller 

Charlotte Dyhr. 
 

Halverede papirmængden 

Indførelsen af LESSOR-Portalen har levet op til 

ønsket om at optimere arbejdsprocesser og manuelle 

rutiner. Papirmængden er blevet halveret, da 

registrering foretages elektronisk, og behovet for at 

sende rapporter er blevet reduceret. Lønsedler 

distribueres nu via portalen. Med 420 medarbejdere 

drejede det sig om mange dokumenter på en 

måned. 

 
Sparer tid for alle 

Optimeringen af arbejdsprocesserne har ikke blot 

nedbragt papirmængden, men også medført den 

ønskede tidsmæssige besparelse for alle brugere af 

portalen. 

”Dem, der især sparer tid, er chefernes assistenter. 

Tidligere skulle de bl.a. sammenligne de rapporter, 

som vi sendte dem, med kopier af medarbejderens 

ferieansøgning for at se, om den var blevet 

registreret i lønsystemet”, fortæller Charlotte Dyhr. 

Også på lønkontoret er der nu opnået væsentlige 

besparelser. Tidligere modtog man registreringer på 

papir via intern post. Samtidig oplevede man, at ikke 

alle dokumenter blev fremsendt rettidigt. 

”Det gav tidligere nogle udfordringer rent 

regnskabsteknisk, hvis vi ikke fik nedskrevet 

ferieforpligtelsen rettidigt, fordi vi ikke havde 

modtaget informationen. Derudover brugte vi meget 

tid på papir- og tastearbejde samt kontrol af det 

indtastede. 

Nu har vi reduceret den tid, vi bruger på 

lønforbehandling og de efterfølgende kontroller, med 

50 %. Jeg vil til hver en tid anbefale LESSOR-

Portalen til andre”, konkluderer en glad Charlotte 

Dyhr. 


