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Hvad er servicelogistik og 
lokalisering? 

 

 En række it-løsninger der understøtter 
hospitalslogistik ... 

 ... som udnytter lokalisering som en 
grundlæggende egenskab.... 

 ... og som digitaliserer en række processer 
vedr. bestilling og dokumentation af 
serviceopgaver, der understøtter klinikkens 
kerneopgaver 
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Visionen bag Servicelogistik og 
Lokalisering på DNU 

- set med 5 år gamle øjne 

 

 Effektive arbejdsgange 

 Høj udnyttelse af kapacitet 

 Rart møde med sundhedsvæsenet 
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 Patienttransporter 

 Mobilisering af patient 

 Bestilling og rengøring af senge 

 Levering af blodkomponenter 

 Ad-hoc rengøring og soignering 

 

Skal understøtte effektive arbejdsgange og at opgaver udføres 
til rette tid, så klinikken kan have fokus på patienten. 

 

- en grundlæggende nyt koncept 

Bestilling af service 

Service bestilles 
digitalt 



Digitalisering af serviceydelser 

Opgaver 

Overblik 
Klinisk personale 

Servicepersonale 

Servicepersonale 

Klinisk personale 

Ledelsen 



 Lokalisering ved hjælp af RFID og WiFi giver en 
grundlæggende egenskab, som giver mulighed for at 
lokalisere ting og personer 

 

 Lokalisering skal understøtte arbejdsgange der understøttes 
med it 

 

 Lokalisering i sig selv har begrænset værdi 

 

 Lokalisering er meget virkningsfuldt  

Lokalisering er en kapabilitet  



 Udnytte kapacitet bedre 

 Undgå spildtid 

 Direkte sparet tid 

 Hurtigere finde ting 

 Reduceret beholdning af udstyr, hjælpemidler mv.  

 Øget personale- og patientsikkerhed 

 Sparede minutter i livskritiske situationer 

 Kompensere for større geografiske forhold 

Generelle muligheder med 
lokalisering 



 

Lokalisering til understøttelse af 
serviceflow 

 Opgaver knytter sig ting, fx seng, dens status og 
placering 

 Lokalisering giver mulighed for at servicemedarbejderne 
kan se deres opgaver i forhold til, hvor de befinder sig 

 

 



Vognlogistik 



 Overblik over vognes placering og deres destination 

 Mulighed for at optimere overdragelser af vogne 

Lokalisering i vognflow 



Lokalisering i 
klinikken 

 

 

 

 

Generel søgning 
Google-lignende søgning 
efter udstyr og personer 

• Søgeresultater sorteres efter 
afstand fra hvor man selv befinder 
sig 

• Alt relevant kan gøres lokaliserbart 

• Søgning  er kun en del af en 
arbejdsgang (hvorfor søger man og 
hvad skal man bruge det til) 

 



 
• Digitalisering 
• Mobilitet 
• Servicekoncept 
• Lokalisering 

 

Gevinsten ligger i de organisatoriske 
muligheder 

Organisation Gevinster 

erfaring og data læring 

kapabiliteter 



Implementering i flere faser 
 

Første runde af implementering 

 Nye arbejdsgange, fx 

 ændrede forsyningskæder 

 ændrede opgaver 

 Nye organiseringsformer 

 mere arbejde i teams 

 Mere ensartede servicefunktioner (LEAN) 

Anden runde af implementering 

 Forstå kapacitetsbegrænsninger og 
processer på tværs  

 Optimere kapaciteter og processer 

 Fjerne myter 

 

 



Implementeringsmetodik 

 

“Når det er meningen, at 
tingene stikker af”  
 

- der skal både være plads til brugerdrevet 
innovation, men også ledelse. 
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