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Vi har en stadig større porte-
følje af store, interessante og 
udfordrende projekter hos vores 
kunder. 

En af opgaverne, som er blevet 
til temaet i dette nummer af 
KonsulentNyt, er Sundhedsplat-
formen - landets største IT-sund-
hedsprojekt. Det historiske projekt 
koster 2,8 milliarder kroner og har 
til formål at ensarte behandlingen 
af patienter på tværs af Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. 
Når det nye system kører, vil det 
blive et redskab for 44.000 ansatte 
i sundhedssektoren, mens det vil 
løfte behandlingen af 2,5 millioner 
borgere. 

ProData Consult har haft mange 
forskellige konsulenter på projek-
tet i dets levetid, og har lige nu 
fire konsulenter som henholdsvis 
programchef, delprogramchef 
og projektledere hos Region 

Sjælland. Vi har talt med dem om 
deres erfaringer med det store IT-
projekt – og har også fået en snak 
med IT-udviklingschef Henning 
Trier, der har kommandoposten 
for Sundhedsplatformen hos 
Region Sjælland. Han fortæl-
ler om udfordringerne med at få 
sine egne folk op i gear, og at der 
faktisk er én faldgrube, som han 
er træt af at mange konsulenter 
falder i. Men det kan du læse 
mere om i artiklen på side 8.

Denne udgave af KonsulentNyt 
bliver den sidste i PDF-form, da 
vi er ved at lægge sidste hånd på 
en opdatering af konsulenter.dk, 
hvor alle artikler fremover vil blive 
lagt ud, efterhånden som de bliver 
skrevet. Det nye og forbedrede 
website vil også indeholde en 
mængde nye features, bl.a. et 
jobfilter, der gør det lettere at finde 
netop de opgaver, der matcher 
dig. Det nye konsulent website 
går i luften i starten af november.

Efter en relativt rolig sommer har 
vi igen dejlig travlt: Vi sender flere 
forretnings- og IT-konsulenter ud 
til kunderne end nogensinde før. 
Med mere end 250 forskellige 
aktive ProData-slutkunder i seks 
forskellige lande, der har brug 
for en bred vifte af kompetencer 
indenfor alle teknologiområder, 
er vi nok et af de bedste IT-
konsulenthuse at være tilknyttet, 
hvis man søger spændende og 
udfordrende opgaver.

Alt tyder på, at de positive takter i 
konsulentbranchen fortsætter.

Søren Rode 
CEO

Danmarks største IT-sundhedsprojekt
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50.000 beskrivelser af hvordan man skal 
behandle alt fra brækkede ben til blodpropper 
er reduceret til 12.000 i Region Hovedstaden 
og Region Sjælland. De samme vejledninger, 
den samme journal og det samme system 
resulterer i, at det 
bliver nemmere at flytte 
personale mellem sy-
gehuse og regioner og 
at optimere yderligere 
over tid. Sundhedsplat-
formen er det dyreste 
IT-sundhedssystem i 
Danmark, men folkene 
bag regner med, at alle 
fordelene betyder, at 
pengene er hentet ind 
igen omkring 2022.  
”Det er et genialt system, og de skulle være 
startet på det for mange år siden. Man kan kun 
håbe, at det bliver så stor en succes, at man 
indfører det i hele Danmark. Danmark er ikke 
større, end at det giver god mening at have det 
samme system,” siger Tom Q. Jørgensen, der 
er Sundhedsplatformens program manager 
hos Region Sjælland.

Udover at afløse 30 store systemer er der 
adskillige hundrede mindre systemer, som 
Sundhedsplatformen også eliminerer. Det bety-
der, at omkostningerne til at drive sygehusene 
i Region Hovedstaden og Region Sjælland 

falder drastisk. Arbejds-
gange bliver simp-
lere, da man ikke skal 
integrere med så mange 
systemer - og patient-
sikkerheden øges. Der 
er integration til flere 
hundrede medicinske 
systemer – blodbank, 
operationsstuer m.m. – i 
et samlet system, hvilket 
reducerer risikoen for at 
miste data eller blande 

patientinformation sammen – og data er 
tilgængelige med det samme. 

UDLÅNSAFTALER SIKRER VIDEN
Men inden man når dertil, skal Sundhedsplat-
formen udrulles i Region Sjælland - og det 
burde blive en mere smertefri operation, end 
den der er foregået i Region Hovedstaden, 
som af naturlige årsager ikke havde erfaringer 
at trække på, da de gik i gang. Ifølge Tom Q. 
Jørgensen er Region Sjælland en sund og 

“DET ER 
ET GENIALT
SYSTEM”
SUNDHEDSPLATFORMEN, DANMARKS STØRSTE IT-PROJEKT 
INDENFOR SUNDHED, AFLØSER 30 STORE SYSTEMER OG ENSARTER 
PATIENTHÅNDTERING PÅ SJÆLLAND. ET GENIALT PROJEKT, SIGER REGION 
SJÆLLANDS PROGRAM MANAGER.

Interview med Tom Q. Jørgensen, program manager (gennem ProData Consult)

____________________________________

 "Man kan kun håbe, at det bliver 
så stor en succes, at man indfører 

det i hele Danmark. Danmark 
er ikke større, end at det giver 

god mening at have det samme 
system" 

Tom Q. Jørgensen, program manager
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struktureret region, og målet er, at udrulningen 
af Sundhedsplatformen skal være så ens som 
muligt for alle sygehuse på trods af, at det sker 
over et stort geografisk område. For at sikre 
dette har man lavet regionale implementerings-
grupper med egen implementeringskoordina-
tor. Kommunikation, uddannelse, parathed og 
teknik koordineres ud til de enkelte sygehuse 
via den enkelte implementeringskoordinator. 
For Sundhedsplatformen kommer regionens 
sygehuse til at fremstå som ét sygehus med 
mange enheder.  
”Der er lavet aftaler, hvor Region Sjælland låner 
personale ud til Region Hovedstaden, så de 
lærer af processen og vender tilbage med 
vigtig viden til Region Sjællands udrulning,” 
fortæller Tom Q. Jørgensen. 

Parallelt med udlånsaftalerne kører et stort ud-
dannelsesscenarie, hvor Tom Q. Jørgensens 
team sender cirka 20.000 personer igennem 
kurser i løbet af 2017 for at sikre, at alle er 
klædt bedst muligt på til det nye system. Også 
denne del af projektet har høj prioritet, så der 
vil blive fulgt tæt op på, om personalet rent 
faktisk gennemfører kurserne.

STYR PÅ UDRULNINGEN
Den helt store udfordring bliver dog, hvad der 
skal ske med patienter, når systemet rulles 
ud. Der vil være en forperiode på 14 dage, 
hvor sygehusene er i højt beredskab, og 4-6 
uger bagefter hvor beredskabet er ekstremt 
højt. Selve konverteringen og opstarten tager 
kun to dage, hvor alarmberedskabet er højt. I 
modsætning til implementeringen hos Herlev 
og Gentofte Hospital er systemet oppe at 
køre nu. Serverkomplekset og driften er sat 
op, og Region Sjælland er i gang med design 

af serverne, som forventes at være på plads 
i løbet af første kvartal 2017. Der er også 
godt styr på, hvad der står af hardware på 
de enkelte afdelinger - evt. nødvendigt udstyr 
købes i feb-maj næste år. Til sidst udfører Tom 
Q. Jørgensens team en såkaldt technical dress 
rehearsal, hvor man sikrer, at al klinisk perso-
nale kan logge ind på hver eneste afdeling i 
regionen.  

LEDER OG LOBBYIST
Det var ikke tilfældigt, at Tom Q. Jørgensen 
blev program manager på Region Sjællands 
del af projektet. Projektledere, der har styr på 
ledelse, står højt på Region Sjællands ønske-
liste til eksterne ressourcer, og det har Tom. I 
tillæg har han også mange års erfaring både 
som kunde og leverandør til det offentlige, bl.a. 
fra Indenrigsministeriet og Rigspolitiet. Pondus 
der bidrager til, at han kan holde tøjlerne 
stramt på et komplekst og meget stort projekt 
med mange interessenter og en forretnings-
teknisk hardcore teknikdel. Og så er der meget 
politik. 
”Det kræver meget lobbyarbejde og bear-
bejdning af områder. Fremdrift her måles 
anderledes end andre steder. Der er meget 
fokus på, at det politiske system er vidende 
om, hvad der foregår. Jeg skal vise, at jeg får 
mange beslutninger gennemført. I stedet for 
bare at allokere budgetter, skal jeg vise, at jeg 
bruger pengene som planlagt. Der er mange 
interessenter med mange forskellige holdnin-
ger, så det er sindssyg god læring,” siger Tom 
Q. Jørgensen, der har en bachelor i psykologi. 
Han fortsætter: 
”En ting er lærebøger, noget andet er at se 
reaktioner, når folk står i pressede situationer. 
Deres baggrunde spiller ind i deres arbejde, og 
det er vigtigt at tage hensyn til dette for at give 
alle en oplevelse af, at de er med i et spæn-
dende projekt. Gør man det, vil de gå den tak 
ekstra for at nå målet – og at få dét til at ske, er 
en fantastisk følelse.”

____________________________________ 

"Det kræver meget lobbyarbejde 
og bearbejdning af områder. 
Fremdrift her måles anderledes 
end andre steder. Der er meget 
fokus på, at det politiske system er 
vidende om, hvad der foregår."  

Tom Q. Jørgensen, program manager

Navn: Tom Q. Jørgensen 
Alder: 56 
Udd:  Civilingeniør, HD, Amrk. 

udd. i programledelse  
på Minneaoplis/St. 
Paul University.  
Bachelor i psykologi 
med speciale i ledelse

Titel: Program manager,  
 Region Sjælland

Blå bog

• Sundhedsplatformen er et IT-
system til 2,8 milliarder kroner og 
erstatter 30 store IT-systemer og 
hundreder mindre

• Cirka 44.000 sygehusansatte 
og cirka 2,5 millioner borgere 
skal gøre brug af det nye 
sundhedssystem

• Frem mod 2018 indføres 
Sundhedsplatformen på samtlige 
sygehuse i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland

• I maj 2016 kom Herlev og 
Gentofte Hospital som de første på 
systemet 

Fakta om 
sundhedsplatformen:
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Nok 
landets 
bedste 

konsulent-
opgaver    

For forretnings- og  
IT-konsulenter

ProData Consult er Danmarks største udbyder  
af opgaver for selvstændige forretnings- og  
IT-konsulenter, og vi tilbyder et stort udvalg af job 
hos en bred vifte af kunder. I 2015 skaffede vi 
opgaver til mere end 900 konsulenter og havde 
over 220 aktive kunder. Vi samarbejder og har 
rammeaftaler med de største virksomheder i Dan-
mark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen  
og Holland.

Da vores kunder forventer meget af os, stiller vi store 
krav til vores konsulenter. Det betyder blandt andet, at 
du skal have minimum fem års professionel  
erfaring for at være konsulent i ProData Consult. 

Se ledige opgaver på konsulenter.dk

Se ledige  
opgaver
konsulenter.dk

http://www.konsulenter.dk/




9ConsultantNews 43  2016

Det skal være nemmere at arbejde godt. 
Derfor har Region Sjælland og Region Hoved-
staden slået pjalterne sammen om at indføre 
Sundhedsplatformen. Det er en gigantisk 
teknisk og forandringsledelsesopgave, som 
kort sagt går ud på at implementere et ameri-
kansk IT-system på 17 hospitaler på tværs af 
to regioner. 

Sundhedsplatformsprogrammet er delt i tre 
delprogrammer. Det fælles spor: Sundheds-
platformsprogrammet - og to delprogrammer 
i hver af de to regioner. Sammenlagt arbejder 
omkring 500 mennesker på at implementere 
Sundhedsplatformen.

Implementering af Sundhedsplatformen 
ændrer fundamentalt den måde sundheds-
personalet arbejder på. Systemet er en ny 
måde at organisere mødet med patienten, 
behandlingen og styringen af hospitalet på. 
Sundhedsplatformen samler alle oplysninger 
om patienten i én samlet elektronisk journal på 
tværs af de to regioner. Det skaber overblik, 
sikkerhed og giver behandlingsforløb med 
færre fejl.

Indtil nu har Region Sjælland og Region 
Hovedstaden haft hver sit IT-system, hvor den 
primære viden om patienten står i en tekstjour-

nal, hvilket er ensbetydende med ofte meget 
tekst, som kan være svært at få overblik over 
i en travl hverdag. Med Sundhedsplatformen 
indføres et system, der er baseret på struktu-
reret data, som har til hensigt hurtigt at give et 
overblik for klinikkerne.

Derfor har man med hjælp fra sundhedsper-
sonale dissekeret arbejdsgange for at forbedre 
og standardisere tilgangen til patientbehandling 
på tværs af de to regioner. I en demokratisk 
proces har sygeplejersker, overlæger, orto-
pædkirurger og mange, mange flere stemt for 
og imod løsninger med grønne og røde kort – 
og dermed været med til at tilpasse det ameri-
kanske system til en dansk klinisk hverdag. Det 

har bl.a. resulteret i en patientjournal, hvor man 
ikke længere selv skal beskrive i fri prosa f.eks. 
et brækket ben eller en frossen skulder, men 
hvor man tikker bokse af i et skema – med 
patienten siddende ved siden af.  
”Det er en gigantisk forandringsledelsesopga-
ve, som vi ikke er nået i mål med endnu. Men 
det er også her, vi kan hente en stor gevinst: vi 
sparer tid, der skal færre mennesker indover, 
og det øger patientsikkerheden,” siger IT-
udviklingschef Henning Trier, der har ansvaret 
for alle IT-udviklingsprojekter i Region Sjælland.

PROFESSIONEL LEVERANDØR
Det blev amerikanske Epic, der vandt udbud-
det. IT-udviklingschefen har kun rosende ord til 
amerikanerne, der har vist sig super profes-
sionelle og med en vilje til at arbejde agilt. Som 
en del af Epics koncept skal man sikre meget 
involvering, særligt fra lægernes side, for uden 
dem bliver det svært at få systemet implemen-
teret. Derfor blev sundhedsfaglige råd fra alle 
faggrupper sat stævne for at diskutere, hvor-
dan man fremadrettet skal arbejde indenfor 
de enkelte fag. Det var en af de første dele af 
Epics implementering. Henning Trier siger: 
”Med Epic som leverandør har vi også købt en 
et implementeringskoncept, som har meget 
fokus på lokal forankring. Det er et godt afsæt 
for succes.” 

EN 
GIGANTISK 
OPGAVE
IMPLEMENTERINGEN AF SUNDHEDSPLATFORMEN ER ET GIGANTPROJEKT, DER VIL 
ÆNDRE SUNDHEDSHISTORIEN PÅ SJÆLLAND. PROJEKTET GÅR UD PÅ AT INDKØBE, 
TILPASSE, IMPLEMENTERE OG STANDARDISERE DEN MÅDE, DER ARBEJDES OG 
DOKUMENTERES PÅ I ALLE HOSPITALER I HHV. REGION HOVEDSTADEN OG REGION 
SJÆLLAND.

Interview med Henning Trier, IT-udviklingschef Region Sjælland

_____________________________________

"Det er en gigantisk 
forandringsledelsesopgave, som 
vi ikke er nået i mål med endnu. 
Men det er også her, vi kan 
hente en stor gevinst."

Henning Trier, head of IT development
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LANGSOMMELIG OPSTART
Der er selvsagt myriader af udfordringer på så 
stort et IT-projekt, men en af de ting Henning 
Trier har hæftet sig ved er, at det gik langsomt 
med at få folk op i gear. Der gik fem måneder 
med at få certificeret folk, hvor projektet nær-
mest stod stille. Henning Trier fortæller: 
 ”Epic leverer et stykke standardsoftware. De 
ekstra features man har bestemt en afdeling 
skal have, skal bygges på, men for at få lov til 
at tilpasse systemet, skal man være certificeret 
som ’bygger’ hos Epic. Det var et krav de stil-
lede til os i udbudsmaterialet: De vil være sikre 
på, at vi ved, hvad vi laver. Udvalgte medarbej-
dere blev sendt i træning og til eksamen, hvor 
de havde tre forsøg. Nogle bestod ikke, og så 
måtte vi sende nye afsted.”

Alle byggerne bliver tilknyttet en ny system-
forvaltning. Med det gamle journalsystem, rin-
gede man til leverandøren og bad dem om at 
ændre ting. Nu kan regionerne gøre det selv.  
”Vi sparer meget, men bliver nødt til at få 
en helt anden form for systemforvaltning. 
Byggerne bliver sendt tilbage til regionerne, 
når programmet er færdigt, så de fortsat kan 
udvikle på systemet,” siger Henning Trier.

Når de enkelte afdelinger har bygget deres bid 
af systemet færdig, og sygehusene er godt i 
gang, vil der komme nye afstemninger med 
røde og grønne kort, hvis noget ikke fungerer, 
da målet er at fastholde ensartetheden på 
tværs af sygehuse og regioner.

PROJEKTLEDERUDFORDRINGER 
Det kræver sin mand eller kvinde at være 
projektleder på et mastodontprojekt som 
Sundhedsplatformen. Samarbejde mellem 
to regioner og 500 mennesker giver mange 
kulturelle og arbejdsmæssige forskelle, hvilket 
har betydet en del udskiftning i rækkerne. I 
2014 satte Region Sjælland 12 af sine egne 
projektledere på projektet – to år senere er der 
to tilbage. Geografi har været en medvirkende 
faktor, da projektlederne pludselig skulle køre 
frem og tilbage 3-4 gange om ugen mellem 
Sorø og København. Derudover kom de ind i 
en stor leveranceorganisation, hvilket kræver 
selvledelse, og at man vender tilbage til sin 
linjeleder, når der er udfordringer. Kort fortalt 
måtte IT-udviklingschefen ud og finde eksterne 
ressourcer – hvilket han indtil videre har haft 
blandede erfaringer med: ”Det er svært af finde konsulenter, der tager 

ejerskab fra første dag. Samtidig falder projekt-
lederne ofte i to kategorier: enten er de meget 
dygtige fagligt og mangler personaleledelse 
eller omvendt. Hvis man er freelancer, skal 
man være ekstremt kompetent. Det er min 
holdning, men det er ikke altid virkeligheden. 
Det har været en blandet landhandel og nogle 
har jeg været nødt til at sende hjem.”

Henning Trier oplever samtidig, at konsulenter 
er dårlige til at sige fra. Når en konsulent gør 
det godt, uddelegerer han flere opgaver og 
spørger, om de kan magte mere.  
”De siger ja, fordi de føler, at de bliver nødt til 
det – men tit ender jeg med leverancer af dårlig 
kvalitet. Ganske få siger nej, og det er naturligt, 
men det er ikke professionelt. Jeg forventer, at 
man siger fra.”

• Frem mod 2018 indføres 
Sundhedsplatformen på alle 
sygehuse og institutioner i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland

• Region Sjælland begynder at 
indføre Sundhedsplatformen 
november 2017

• Leverandøren Epic leverer 
løsninger til mere end 1.100 
sygehuse verden over

Fakta om 
sundhedsplatformen

Navn: Henning Hoepfner Trier 
Alder: 45 
Udd.:  Cand. scient. fra  

København Universitet, 
arbejdet i IT-branchen 
siden 1998, heraf 8 år 
i din private sektor og 
de sidste 9 år i Region 
Sjælland.

Titel:  IT-udviklingschef Re-
gion Sjælland

Overordnet ansvarlig for alle  
regionens IT-udviklingsprojekter og 
har en særlig opgave som IT-udvik-
lingschef i forbindelse med Sund-
hedsplatformen. Skal sikre og hjælpe 
til at det bliver en succes, og er den 
daglige sparring mellem programmet 
og topledelsen i Region Sjælland. 

Blå bog
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Men først skal sundhedspersona-
let omstille sig til en helt ny hver-
dag: et dusin sygehuse og mere 
end 50 institutioner, der har gjort 
tingene på lige så mange måder, 
sejler lige om lidt af sted i samme 
supertanker – og efterlader i køl-
vandet en bunke indgroede vaner, 
alenlange journaler og gamle 
diktafoner.

Søren Truelsen, delprogramleder 
på implementering hos Region 
Sjælland, siger: 
”Det er ikke en nem opgave: 
Vi ændrer ved traditioner og 
holdninger, der har stor betydning 
for personalets hverdag, og som 
har eksisteret på sygehusene de 
sidste 50 år.”

OPGØR MED GAMLE VANER
Når Region Sjælland går live med 
Sundhedsplatformen på sine 
fem sygehuse ultimo 2017, vil 
regionens sundhedspersonale se 
verden gennem nye briller. Den 
normale tilgang til forandringsle-
delse er at informere og satse på, 
at næste skridt bliver accepteret. 
Sker det ikke, synliggør man 
fordele ved den nye løsning - men 
udfordringen med Sundhedsplat-
formen er større, fordi den ændrer 
rollefordelingen mellem sygehu-
sets personalegrupper, hvilket 
kræver en ændring af vaner, som 

er opbygget gennem årtiers ar-
bejde og organisering: lægen kan 
fx ikke længere gå i enrum for at 
diktere information og få sekretæ-
ren til at opdatere journalen – nu 
skal han eller hun selv doku-
mentere i en onlinejournal, mens 
patienten sidder ved siden af. 

Det er den allerstørste udfordring. 
Sundhedsplatformens arbejds-
gange tager udgangspunkt i et 
princip om at registrere data, hvor 
de opstår, hvilket kræver store 
personlige holdningsændringer til 
opgavefordelingen mellem perso-
nalegrupperne på sygehusene. 
Søren Truelsen fortæl ler: 
”Det handler om vanebrydning, 
når læger fx skal overbevises 

om det fornuftige i, at de selv 
skal dokumentere sammen med 
patienten. Vi kan tage første spa-
destik og kommunikere fornuften 
i arbejdsgangene, men der kom-
mer til at gå flere år, inden alle er 
med ombord.”

De første erfaringer fra sygehu-
sene i Region Hovedstaden viser, 
at der hos de yngre lægegrup-
per er større villighed til at se på 
rollefordeling og måder at løse 
opgaver på, men Sundhedsplat-
formen bringer alle ud af deres 
komfortzone. Naturligt nok stiller 
nogle læger spørgsmålstegn ved, 
hvorfor de skal udføre opgaver, 
deres sekretær plejer at håndtere, 
når deres tid er dyrere, og de må-
ske - indtil de nye arbejdsgange 
bliver indarbejdet - har vanskeli-
gere ved at nå det samme antal 
patienter som i dag. De argumen-
ter skal adresseres, ligesom de 
nye samarbejdsrelationer mellem 
personalegrupper, men det gør 
man ikke i implementeringspro-
cessen, hvor fokus er på at sikre 
sikker drift. 
”Mange nye forhold kan forbere-
des og planlægges, men det er 
først efter, at systemet er gået live, 
at vi kan se, hvor adfærden bliver 
udlevet, og hvor forandringsledel-
sesprocessen rigtig tager fart,” 
siger Søren Truelsen.

Farvel til gamle 
vaner
SUNDHEDSPLATFORMEN GIVER BÅDE PERSONALE, PATIENTER OG PÅRØRENDE ET BEDRE OVERBLIK OG SIKRER, AT 

BEHANDLING AF PATIENTER BLIVER BEDRE PÅ SJÆLLAND.

Interview med Søren Truelsen, delprogramleder implementering på Sundhedsplatformen

_____________________________

 ”Mange nye forhold 
kan forberedes og 
planlægges, men det er 
først efter, at systemet 
er gået live, at vi kan 
se, hvor adfærden 
bliver udlevet, og hvor 
forandringsledelses-
processen rigtig tager 
fart.”  

Søren Truelsen, delprogramleder
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MANGE KOKKE
I mange projekter bestemmer 
få mennesker strategien for 
en forandringsproces, og man 
arbejder med udvalgte nøgleinte-
ressenter. Sundhedsplatformen 
er et anderledes sindrigt puslespil 
med et væld af interessentbrikker, 
hvor man ikke bare kan udstikke 
en retning og bede alle marchere 
samme vej. Region Sjælland er 
blot én af tre hovedinteressenter 

og skal arbejde sammen med 
sygehusene og programmets 
styregruppe – plus alle regionens 
tværgående funktioner. Alle har 
aktier i projektet: fra økonomiafde-
lingen og personalejura til PFI - et 
tværgående center som under-
støtter hele organisationen og 
medvirker til at sætte en strategisk 
retning. Søren Truelsen siger:

Navn: Søren Truelsen  
Alder:  57 
Udd.:  Cand. merc i 

strategisk le-
delse.

Titel:  Delprogram-
leder, imple-
mentering

Har tidligere været i Cap-
gemini Sogeti, Arthur An-
dersen og lignende større 
konsulentfirmaer.

Blå bog

_____________________________

 ”Implementerings-
projektet kan ikke bare 
bestemme, hvordan 
implementeringen skal 
foregå. Vi er nødt til at 
samle de pågældende 
interessenter på en lang 
række indsatsområder 
og sikre, at vi skaber 
konsensus og har en 
fælles tilgang.” 

Søren Truelsen, delprogramleder



14 KonsulentNyt 43  2016

1) Ved et program i denne størrelsesorden er det utrolig 
vigtigt, at man har strukturen og governance på plads fra 
første dag.  
Det sparer alle på projektet for en del forvirring, frustration og 
drøftelse af, hvordan setup’et skal fungere. Det sagt, så er der 
som regel også politiske interesser, der skal varetages, som ikke 
bliver løst af, at governance og struktur er på plads.

2) Man skal hurtigt skabe en fælles forståelse af, hvad den 
samlede opgave handler om.  
Næsten alle hovedinteressenter efterlyser overblik: hvad 
projektet betyder for dem, hvilke implementeringsopgaver de 
skal igennem osv. Det billede udvikler sig hele tiden, så det er 
vanskeligt at skabe overblikket fra første dag. Samtidig er der 
meget information, som ikke er tilgængelig, fordi Sundheds-
platformen er i gang med at implementere på sygehusene i 
Region Hovedstaden og først formelt starter i Region Sjælland 
til november. Man skal også huske, at vi bliver klogere under-
vejs. Sundhedsplatformen bliver løbende forbedret gennem 
erfaringer fra Gentofte og Herlev sygehuse ligesom implemen-
teringskonceptet bliver evalueret og tilpasset undervejs. 

3) Når opgaven er omfattende og mange mennesker i 
mange organisationer arbejder sammen, er nedbrydning 
og afgrænsning af opgaverne i håndterlige størrelser en 
nødvendighed. 
Når opgaveløsninger skal kommunikeres er samling og sikring 
af sammenhæng mellem de enkelte komponenter en udfor-
drende nødvendighed.

3 stærke erfaringer

”Implementeringsprojektet kan 
ikke bare bestemme, hvordan 
implementeringen skal foregå. Vi 
er nødt til at samle de pågældende 
interessenter på en lang række 
indsatsområder og sikre, at vi 
skaber konsensus og har en fælles 
tilgang. Målsætningen er jo netop 
en ensartet og standardiseret 
implementering på alle regionens 
sygehuse.” 

FÆRRE BØRNESYGDOMME – FLERE 
HOLDNINGER
Region Hovedstaden implemente-
rer systemet først, mens sygehu-
sene i Region Sjælland først for 
alvor går i gang i november. Det 
er en fordel i forhold til, at nogle 
børnesygdomme vil være løst 
inden startskuddet lyder i Region 
Sjælland, men den forskudte 
implementering giver en række 
udfordringer. 
”Det er meget sværere at arbejde 
entydigt med kommunikationsop-
gaverne, når personalets hold-
ninger påvirkes af den offentlige 
debat og fagpolitiske holdninger i 
medierne. Det er ikke forandrings-

ledelseskommunikation, som vi 
er vant til. Et er, hvornår vi starter 
den, noget andet er, om Region 
Sjælland skal have en holdning til 
Region Hovedstaden – det er også 
en kæmpe udfordring,” siger Søren 
Truelsen.

Implementeringsteamets mål-
sætning er at levere så nuanceret 
information som muligt om Sund-
hedsplatformens funktionalitet. 
De forskellige personalegrupper 
skal samtidig vide, at det system, 
de tager i brug, ikke nødvendigvis 
er den endelige løsning. Den nye 
sundhedsplatform er et dynamisk 
og fleksibelt system og en del 
tilpasninger kan først gennemfø-
res, når de enkelte specialer har 
fået hands-on erfaring og lært de 
mange nye muligheder at kende. 
Søren Truelsen fortæller: 
”Vi skal have brugererfaringer, 
hvorefter vi helt sikkert vil finde ting 
i de enkelte fagområder, som kan 
blive mere målrettede. Det sker 
lige nu i Region Hovedstaden på 
Gentofte og Herlev sygehuse, der 
har arbejdet med systemet siden 
maj.”

KUN NØDVENDIG INFORMATION
Den helt store udfordring er dog 
at sikre en holistisk tilgang og 
sammenhæng på tværs, selvom 
implementeringsteamet i den 
daglige opgaveløsning dykker ned i 
forskellige siloer. Det er netop men-
neskene i projektet, der motiverer 
Søren Truelsen: sundhedsper-
sonalet på sygehusgangene har 
brug for konkret at vide, hvad der 
forventes af dem, og hvordan de 
fremtidige arbejdsopgaver skal 

Søren Truelsen er delprogramleder for den samlede implementering af Sundhedsplatformen på Region Sjællands fire 
sygehuse, psykiatrien, sygehusapoteket og fem selvejende institutioner. Han har fire indsatsområder i sit delprogram: 

• Parathed og forandringsledelse
• Uddannelse og support
• IT og teknik
• Intern og ekstern kommunikation

Søren Truelsens opgaver på Sundhedsplatformen

"Forandringen er så stor, 
og der er så meget i spil. 
Bare det at arbejde sam-
men om opgaven er en 
kompleks udfordring, men 
det er spændende at være 
med til, fordi Sundheds-
platformen i sidste ende 
kan gøre en stor forskel for 
patienten."  

Søren Truelsen, delprogramleder

løses. Derfor er Søren Truelsens 
erklærede mål kun at levere den 
absolut nødvendige information 
om implementeringsprocessen - 
og samtidig give et tydeligt billede 
af den fremtidige driftssituation, 
så personalet kan forholde sig til 
og drøfte den nye situation inden 
opstart. 
”Forandringen er så stor, og der 
er så meget i spil. Bare det at 

arbejde sammen om opgaven er 
en kompleks udfordring, men det 
er spændende at være med til, 
fordi Sundhedsplatformen i sidste 
ende kan gøre en stor forskel for 
patienten. Løsningen er ikke nem, 
og den er ikke optimal fra dag 
ét, men projektet er historisk og 
vil ændre fundamentet for at lave 
bedre og mere effektiv behandling 
fremadrettet.”
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Efterspurgte konsulenter
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbejder med nedenstående roller og 
områder. Kan du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne fra dig på mail: fbe@prodata.dk

Udvikler

Frontendudvikler

Arkitekt

Webudvikler

Mobiludvikler

Webmaster

Teknisk projektleder

Scrum Master

Projektleder

Business Manager

Forretningsudvikler

Proceskonsulent

Løsningsarkitekt

Tester

Testkoordinator

Test Manager

Teknisk tester

Databaseudvikler

Database- 
administrator

Driftskonsulent

Infrastruktur- 
konsulent

Netværkskonsulent

Netværksarkitekt

Supportkonsulent

Sikkerhedskonsulent

SEM/SEO

UX-konsulent

Visual Designer

Microsoft /.NET

Java/J2EE

Responsive Web 

JavaScript, CSS, 
HTML5

Oracle

Open Source

Mainframe

Web

Mobil

ERP

SAP

SharePoint

Data Warehouse/BI

PRINCE2

SOA

ITIL

Quality Center

ISTQB

Cloud

Cisco

Microsoft Dynamics

UNIX/Linux

Embedded

Adobe Creative Suite

Calypso

Hadoop

Den offentlige sektor

Den finansielle sektor

Capital Markets

Telecom

Tjek dit ProData-CV på 
konsulenter.dk/cv og opdater dine 
kompetencer samt tilføj dine seneste  
erfaringer/opgaver. Har vi et fuldt  
opdateret CV i databasen med alle 
dine kompetencer, øger du sandsyn-
ligheden for, at vores sælgere finder 
nye projekter til dig.

Har du opdateret dine 
kompetencer?

Se opgaver, events og artikler på ny LinkedIn-side
Nu kan du holde dig opdateret på nyheder fra ProData Consult:  
Læg vejen forbi vores nye LinkedIn-side for konsulenter og stik den et like  
– så holder du dig ajour med nye opgaver, spændende events og artikler.

Energisektoren

Industri

Transport/Logistik

ROLLER: KOMPETENCER/ OMRÅDER: BRANCHER: 

http://konsulenter.dk/cv
https://www.linkedin.com/company/prodata-consult---for-consultants?trk=company_name
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Navn:  Morten Fenger  
Alder:  43 
Udd.:  Cand.it fra  

IT-Universitet
Titel:  Projektleder 
 
Tidligere projekter/arbejdsgivere: 
KPMG, Region Sjælland og Nordania 
Leasing 

Blå bog
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To organisationer er sjældent ens. Det viste sig 
heller ikke at være tilfældet, da Morten Fenger i 
april i år skulle bistå med at få drift, support og 
teknik af Sundhedsplatformen i Region Sjæl-
land til at køre.

Selvom Morten Fengers arbejde har handlet 
om at køre Region Sjælland i stilling til det nye 
IT-projekt, som først går i luften på de sjælland-
ske sygehuse i løbet af det næste års tid, har 
dét at få samarbejdet med Region Hovedsta-
den været den største – og mest spændende 
– udfordring: 
“Det her setup, hvor folk fysisk sidder langt fra 
hinanden, men er en del af samme virtuelle 
organisation, har været enormt interessant at 
være med til at bygge op. Og sværere end jeg 
troede. Folk kommer fra forskellige verdener, 
så der har skulle slibes kanter af for at få sam-
arbejdet til at fungere. Så jeg har især arbejdet 
for at bringe folk tættere sammen; at få det 
relationelle og menneskelige til at glide. Det er 
en af mine kæpheste som konsulent,” siger 
Morten Fenger.

RESPEKT FOR ALLE EVNER
Som projektleder har Morten Fenger gjort brug 
af sit consulting mindset, hvor det især har 
handlet om at få folk med forskellig faglighed til 
at tale samme sprog.

“Specialisterne er meget fokuserede på deres 
egen verden. De er hamrende dygtige til et eller 
andet hjørne af et felt, mens jeg som generalist 
trækker på netop den kompetence, at jeg 
ved lidt om det, de alle sammen sidder med. 
Derfor kan jeg også facilitere en proces, som 
bringer dem tættere i forståelsen af hinandens 
arbejde.”

I årene forud for arbejdet med Sundhedsplat-
formen har Morten Fenger været med til im-
plementere et nyt økonomisystem i regionen. 
Derfor kendte han i forvejen til arbejdsgange 
og organisationsstruktur i Region Sjælland. 
Alligevel har det overrasket, hvor omfattende 
projektet med Sundhedsplatformen er.

“Projektet er så stort, at det er svært at 
danne sig et samlet overblik over det. Nogen 
har fokus på implementering, andre på det 
tekniske og andre på selve Sundhedsplat-
formsprogrammet. På den måde opstår der 
nemt siloer, og her er det vigtigt som leder at få 
koordineret arbejdet på tværs af de forskellige 
fagområder.”

Puslespillet med at samle regionen under én 
fælles IT-platform har dog ikke sløret Morten 
Fengers blik for den fornemste opgave som 
leder. 
“Alle skal føle, at der er respekt omkring det, 
de laver, og at der er en god stemning. Det er 
alfa og omega.”

_____________________________________

 “Det her setup, hvor folk fysisk 
sidder langt fra hinanden, men 
er en del af samme virtuelle 
organisation, har været enormt 
interessant at være med til at 
bygge op. Og sværere end jeg 
troede."  

Morten Fenger, projektleder

“Relationen er 
alfa og omega”
PROJEKTLEDER MORTEN FENGER HAR BRUGT DET SIDSTE HALVE ÅR 
PÅ AT BRYDE SILOER NED OG BRINGE FOLK TÆTTERE SAMMEN. FOR EN 
FÆLLES REGIONAL DRIFT AF SUNDHEDSPLATFORMEN KRÆVER STÆRKT 
MAKKERSKAB.  

Interview med Morten Fenger, projektleder, Sundhedsplatformen, Region Sjælland

• Skab gode relationer mellem folk.

• Koordinér arbejdet på tværs af alle 
siloer i organisationen.

• Etablér og nå mål for projektet.

3 erfaringer du giver 
videre
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Når læger og sygeplejersker i Region Sjæl-
land ved udgangen af 2017 trækker i kitlen 
på regionens sygehuse, vil mødet med og 
behandlingen af patienter blive dokumenteret 
i det nye, fællesregionale IT-sundhedssystem. 
Derfor skal computere, skærme, scannere, 
printere, digitale patientarmbånd og meget 
andet teknisk udstyr være købt ind og konfigu-
reret, når Region Sjællands fire sygehuse, psy-

kiatrien, sygehusapoteket og fem selvejende 
institutioner tager Sundhedsplatformen i brug i 
november næste år.

Ansvaret, for at teknikken spiller til den tid, 
hviler især på ProData-konsulent Tore Fribert. 
Han har siden maj 2016 været ansat som 

programleder for den tekniske del af Region 
Sjællands såkaldte egenleveranceprogram, der 
er den del af Sundhedsplatformen som Region 
Sjælland og Region Hovedstaden hver især 
skal sikre er på plads. Egenleverancen dækker 
både over uddannelse, implementering, appli-
kationer og teknik, der knytter sig til Danmarks 
største IT-sundhedsprojekt. 
“Min opgave er at gøre alt isenkram klar på 
hospitalerne. Teste om det virker, og om det 
kan kobles til Sundhedsplatformen, om det 
lever op til kravene fra software-leverandøren 
og så videre. Det er konkrete opgaver med 
kortsigtede mål, men samtidig en del af et 
stort, kostbart og komplekst projekt. Det er 
meget spændende at være med til at teste 
teknikken,” fortæller Tore Fribert.

Intet er overladt til tilfældighederne. Som 
eksempel er det vigtigt, at alle pc-skærme er 
minimum 23 tommer, for at Sundhedsplatfor-
men fungerer godt på dem.

LANGSOMME INDKØB OG MANGE HOLDNINGER
Inden Tore Fribert blev hyret ind som teknisk 
delprogramleder, stod han i spidsen for at 
bygge infrastrukturen til Sundhedsplatformen. 
En opgave, der blev overgivet til Region Sjæl-
land, og som handlede om at bygge selve 
platformen til IT-projektet - det vil sige at få 
datacentre, netværk, servere, datalagring og 
så videre til at fungere. 

Regningen for at få teknikken til at glide til 
Sundhedsplatformen løber op i over 100 mil-
lioner kroner.

I den forbindelse har Tore Fribert stiftet be-
kendtskab med kringlede indkøbsprocesser 
gennem EU-udbud og SKI-aftaler (Statens- og 
Kommunernes Indkøbscentral, red.), hvilket 
har betydet, at indkøbsprocessen kan tage op 

_____________________________________

"Det var svært at sparke 
infrastrukturprojektet i gang. Du 
har to kæmpe organisationer, 
der indgår i en kompleks 
governancestruktur, og 
som hver især har mange 
interessenter med holdninger til 
IT, drift og program"

Tore Fribert, delprogramleder for teknik

For 100+ millioner 
kroner teknik
REGION SJÆLLAND HAR SHOPPET HARDWARE FOR MILLIONER FOR AT KUNNE 
OPGRADERE SYGEHUSENE TIL SUNDHEDSPLATFORMEN. INSTALLATIONER AF 
TEKNISK GEAR, IT-INFRASTRUKTUR OG KRINGLEDE INDKØBSPROCESSER ER 
HVERDAGSKOST FOR DELPROGRAMLEDER TORE FRIBERT.

Interview med Tore Fribert, delprogramleder for teknik på Sundhedsplatformen, Region Sjælland

• Det vigtigste er et godt 
samarbejdsklima mellem de to 
regioner; dét at få skabt fælles 
forståelse af, hvordan projektet 
skal køres og designes helt ned på 
projektleder og arkitektniveau. 

• Tæt kommunikation er vigtig.

• Samarbejdet med Epic, der 
er leverandør af softwaren til 
Sundhedsplatformen. Vi kunne 
her trække på Epic’s erfaring med 
andre kunder.  

3 erfaringer du giver 
videre
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imod et år. Derudover er et samarbejde mel-
lem to instanser i det offentlige ofte en speget 
affære: 
“Det var svært at sparke infrastrukturprojektet 
i gang. Du har to kæmpe organisationer, der 
indgår i en kompleks governancestruktur, og 
som hver især har mange interessenter med 
holdninger til IT, drift, program og så videre. 
Så det var op ad bakke, indtil folk rent faktisk 
begyndte at arbejde sammen på tværs af le-
derlag. Men så snart vi havde defineret scopet, 
gik det fint,” siger han.

LÆREN FRA HOVEDSTADEN
Infrastrukturprojektet giver i dag Tore Fribert 
den fordel, at han kender mange af de folk, 
der arbejder med dele af Sundhedsplatformen 
i begge regioner – alt fra udbudsjurister til mel-
lemledere. Derudover har Region Sjælland den 
fordel, at Hovedstaden allerede er gået i luften 
med Sundhedsplatformen på to hospitaler, 
Herlev og Gentofte, og snart også implemen-
terer den på Rigshopitalet. Tore Fribert siger: 
“Vi bruger i høj grad deres erfaringer, og jeg 
holder faste møder med min pendant i Hoved-
staden, så vi undgår at lave de samme fejl. En 
del ting er ret lavpraktiske. For eksempel er jeg 
nu forberedt på, at selvom vi laver et kort over, 
hvor alle pc’erne befinder sig på hospitalerne, 
så viser erfaringen, at efter en måned står de 
fleste pc’er et nyt sted. Den slags udfordringer 
giver jeg videre til mine projektledere og forsø-
ger derfor at facilitere kontakt mellem dem og 
folkene i Hovedstaden. Her er det en kæmpe 
fordel, at jeg har halvandet år i bagagen fra 
arbejdet med Sundhedsplatformen, for jeg 
kender mange at folkene i forvejen.”

Navn:  Tore Fribert 
Alder:  49 
Udd.: Cand.merc 
Titel:  Delprogramleder for 

teknik på egenleve-
ranceprogrammet til 
Region Sjælland

 
Andre projekter/IT-leder jobs: 
TopDanmark, NNIT, Saxo Bank

Blå bog:
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1. HAR DU, HVAD DER SKAL TIL?

Lad det være sagt med det samme: At være 
freelancekonsulent er ikke for alle. Forudsæt-
ningen er først og fremmest en erfaringsbase 
og et kompetencesæt, der er efterspurgt i 
markedet. Derudover har springet fra fastansat 
til freelancer også betydning på både den 
professionelle og private front.  

Professionelt skal du trives under et stort 
forventningspres, og du skal være i stand til 
at lande i en organisation og levere fra første 
dag. Du skal have en tung faglig ballast, være 
modstandsdygtig og turde stå på mål for det, 
du laver. Personligt skal du trives med den 
større risiko, der er forbundet med freelance-
arbejde, og du skal være parat til at indtage en 
mere udsat rolle, end du har som fastansat. 
Freelancekonsulenter er sjældent tryghedsnar-
komaner. 

Kan du leve med det pres og den usikker-
hed, der er forbundet med at være freelance-
konsulent, har du muligheden for at skabe en 
karriere, hvor du får spændende udfordringer 
og økonomisk gevinst.  

2. HVAD ER DU GOD TIL?

Vejen til at blive en god freelancekonsulent 
begynder hos dig selv. Hvad er du god til?  
Eller måske mere vigtigt: Hvad er du ikke god 
til? Det kan lyde som simple spørgsmål at 
besvare, men selvindsigt er en svær disciplin 
for mange. 

Start med at erkende du ikke er ekspert i alt. 
Som konsulent bliver du hyret på din specialist-
viden, derfor er det vigtigt, at du knivskarpt får 
defineret, hvor du er ekspert. Set fra kundens 
perspektiv har eksterne konsulenter ingen 
læringskurve, og det er et krav, at du leverer 
på højt niveau fra første dag. Kunden forventer, 
at du er specialist indenfor et domæne, og 
stemmer kundens forventninger overens med 
dine evner, har du gode forudsætninger for at 
blive en succes.

Find en professionel sparringspartner, der 
tør udfordre dit syn på dig selv, og som kan 
stille de rigtige spørgsmål. Gerne en person, 
som ved, hvad det kræver at være konsulent, 
og som er vant til at uddrage og fremhæve 
spidskompetencer. Det kan bane vejen for, at 
du bliver mere bevidst om, hvad dine forcer er. 
Selvbevidsthed er en kæmpe fordel i forhold til 
at blive matchet med opgaver, hvor du lykkes. 

6 gode råd til at 
springe ud som 
freelancer
AT GÅ FRA FASTANSAT TIL FREELANCER ER ET STORT VALG, OG DER ER 
BÅDE FORDELE OG ULEMPER VED AT GIVE AFKALD PÅ FASTANSÆTTELSENS 
TRYGGE RAMMER OG KASTE SIG UD I SELVSTÆNDIGHEDEN. LYKKES DU 
SOM FREELANCEKONSULENT, KAN DU TIL GENGÆLD FÅ EN UNIK KARRIERE 
MED FRIHED, FLEKSIBILITET OG FLERE PENGE PÅ KONTOEN. HER FÅR DU 
NOGLE GODE RÅD TIL AT TAGE DE FØRSTE SKRIDT SOM SELVSTÆNDIG 
FREELANCEKONSULENT. 

Af Claus Schack, sourcing manager i ProData Consult med mere end 12 års erfaring i 
at rådgive freelancekonsulenter 
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3. LÆR AT FORMIDLE HVAD DU KAN 
Når du ved, hvad du er god til, kan du også 
formidle det. 

Skab et tydeligt mønster når du formidler, 
hvad du kan. Dine ekspertkompetencer skal 
fremstilles som en objektiv sandhed. Det vil 
sige, der skal være en tydelig sammenhæng, 
mellem de ting, du er ekspert i, og de ting du 
har arbejdet med tidligere. Det gælder både, 
når du skal præsentere dig selv mundtligt og 
skriftligt. 

Sæt dig i modtagerens sted og overvej, 
hvem du kommunikerer med. Det er dit 
ansvar at modtageren forstår, hvad du kan. 
Det gælder både når du taler med kunden, 
men også med konsulenthuse, sourcing- og 
rekrutteringsspecialister og andre i dit netværk. 
Husk på, at de folk du møder på vejen mod 
en opgave ikke altid har samme faglige indsigt 
som dig. 

Jo bedre du er til at formidle, hvad du er god 
til, jo større chance har du for at få succes. Du 
undgår at blive matchet med forkerte opgaver, 
men du sikrer også, at kunden har realistiske 
forventninger til dine evner. Bliver du sat på en 
opgave, hvor kundens indtryk ikke stemmer 
med dine kompetencer, risikerer du i kundens 
øjne at fejle og blive stemplet som inkompe-
tent. Dårlig omtale rygtes, også selvom den 
ikke er berettiget. 

4. DU ER DIT EGET BRAND
Som freelancekonsulent skal du gentænke dig 
selv som et brand. Du er én blandt mange va-
rer på hylderne. Husk derfor altid at værne om 
dit professionelle omdømme og tag ansvar for 

at markedsføre og sælge varen hensigtsmæs-
sigt. Skil dig ud i forhold til dine konkurrenter 
og tag kun opgaver, hvor du kan levere den 
bedste kvalitet.

5. TAG STYRING
Tag ejerskab for din egen succes. Tag styring 
med din profil og dine muligheder for at lande 
de rigtige opgaver. Intet konsulenthus kan 
garantere dig nye opgaver. Hold antennerne 
ude og udvælg de konsulenthuse, du ønsker 
at samarbejde med. Brug dit netværk til at 
navigere mod de rigtige opgaver og til at skabe 
de gode forbindelser.

Stil krav til dine samarbejdspartnere. Afstem 
retningslinjerne for, hvordan du ønsker dit CV 
og din profil præsenteret for kunderne. Hvis du 
har kontrol med, hvilke opgaver du fremsendes 
til, og hvordan du præsenteres, har du bedre 
forudsætninger for at lande de rigtige steder.   

6. OG SÅ ER DER ALT DET MED ØKONOMIEN
At drive selvstændig virksomhed som 
freelancekonsulent er et kapitel for sig selv. 
Vi vil blot gøre opmærksom på, at livet som 
selvstændig giver nogle administrative, skatte-
mæssige og økonomiske forhold, som du skal 
have styr på, inden du tager springet. 

_____________________________________

 "Skab et tydeligt mønster når 
du formidler, hvad du kan. 

Dine ekspertkompetencer skal 
fremstilles som en objektiv 

sandhed. Det vil sige, der skal 
være en tydelig sammenhæng 
mellem de ting, du er ekspert i, 
og de ting du har arbejdet med 

tidligere." 

Claus Schack, sourcing manager
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Sommerfest på Bryggen
ProData Consult slog dørene op for den årlige sommer-
fest for konsulenter den 2. september. Årets arrange-
ment blev afholdt i Islands Brygge kulturhus, hvor 160 
gæster var samlet – vores største sommerfest til dato. 

Med udsigt til vandet bød Søren Rode, administrerende direktør i Pro-
Data Consult, velkommen og overlod scenen til Mette Bloch, tidligere 

verdensmester i roning. Hun underholdt med et humor- og energifyldt 
show om, hvordan hun har nået sine mål. Herefter klarede en lækker 
buffet sulten og tørsten, mens Dr. Funkenstein band sikrede et funky og 
festligt soundtrack til aftenen.  

Vi fra ProData Consult takker for en fantastisk aften i godt selskab – og 
glæder os allerede til næste år.

DHL-Stafetten 2016
Traditionen tro blev løbeskoene kridtet, da ProData 
Consult onsdag d. 31 august deltog, ved den årlige DHL-
Stafet i Fælledparken, København.

Mere end 50 konsulenter og fastansatte fra ProData Consult var samlet 
til årets DHL-løb, som foregik under blå himmel til duften af tændvæske 

og lyden af heppende gæster. Til at fejre de 5 kilometer diskede Daniel 
fra cateringfirmaet D’ish op med pulled pork-burgers til de sultne løbere 
- og rigeligt med kolde drikkevarer.   

Tak til alle for et godt arrangement. 


