
Sats på enkle og intuitive systemer når hospitalernes håndtering af opgaver 
digitaliseres. Skru ned for ambitionsniveauet og brug et intuitivt og enkelt system som 
medarbejderne umiddelbart kan bruge. Undgå risikoen for at køre fast i forkromede 
Facility Management systemer, som kræver tykke manualer og eksterne konsulenter, 
råder Marketingchef David Truelsen Basse fra TOPdesk Danmark.

– For os i TOPdesk handler Facility Management om meget andet end 

omkostningsreduktion. Det handler i høj grad også om at synliggøre 

opgaverne og skabe overblik over, hvad det tekniske personale på 

hospitalerne bruger tiden på, så man kan skabe optimale rammer for, at 

realisere organisationens forretningsstrategi og skabe merværdi. 

Et bedre overblik sikrer, at man kan effektivisere arbejdsgange og 

udnytte tiden på det, der giver den største værdi, siger David Truelsen 

Basse fra TOPdesk Danmark, som er et datterselskab under den store, 

internationale hollandske TOPdesk-koncern med 600 ansatte. 

I Danmark beskæftiger selskabet 25 ansatte, der arbejder på at 

udbrede kendskabet til systemet, og servicere kunderne. Et enkelt, 

intuitivt FM-system som TOPdesk kan frigøre tid, optimere ressourcer og 

skabe bedre kommunikation og oplevet service, påpeger han. 

– Alle fra de helt store selskaber til ganske små virksomheder har 

behov for at effektivisere og systematisere opgavehåndteringen. De 

ønsker at være proaktive frem for reaktive. TOPdesk som system er et 

farvel til de gule selvklæbende Post It sedler. 

Vi digitaliserer de gule sedler, arbejdssedler og gennemslagspapir 

med digital opgavehåndtering. Det skaber et godt overblik over 

opgaverne og en fælles personuafhængig vidensdeling. Gentagne 

opgaver vil automatisk poppe op, så man undgå hovsa-løsninger. 

Da alt data er digitaliseret kan man nemt lave KPI’er og rapporter 

og analysere, om man bruger ressourcerne på de rette opgaver. En 

direkte afledt sideeffekt er en klar og tydelig kommunikation, hvor ingen 

behøver at rykke for svar. 

Arbejdsdagen kan planlægges så ingen behøver løbe forvildet rundt 

og udføre brandslukning på gangene. Hospitalernes tekniske afdelinger 

udnytter tiden bedst med digital opgavestyring, der gør systematisk 

forebyggende og afhjælpende vedligehold mulig. 

Det sikrer, at man altid er på forkant med arbejdet og udfordringerne.

Enkel, digital opgavestyring 
sikrer overblik og effektivitet



Et fordelagtigt system
TOPdesk er ifølge marketingchefen unik i forhold til mange andre 

FM-systemet på markedet: 

– En af vore store kunder sagde engang, at der findes mange store, 

komplekse systemer, der også kan håndtere opgaveløsning. Men de 

havde mest behov for en brugervenlig løsning, den daglige bruger 

hurtigt og enkelt kunne lære at anvende uden en bachelorgrad i IT. 

Det fandt de i TOPdesk, da vores løsning er ualmindelig intuitiv og 

enkel. Når brugerne ønsker at få overblik over opgaverne, går de selv 

ind i systemet, enten fra computer eller mobiltelefon. Alt er bygget op 

omkring ikoner, så selv ikke IT-kyndige ved hvor de skal klikke. 

Helt overordnet tilbyder vi ikke et fuldt, hardcore FM-system med 

f.eks. Space Management og Real Estate, men vi leverer kunderne 

hurtige resultater ved at tilbyde et let tilgængeligt system til digital 

opgavehåndtering. 

Vi lægger stor vægt på at være ærlige med det vi kan. Vi takker 

helt klart nej, hvis kunder stiller krav, vi ikke kan indfri. Vi går ind for 

at fokusere på det vi er bedst til. Det er ikke den store, forkromede 

løsning men digital opgavestyring.

Modulbaseret med hurtig indkørsel
TOPdesk tilbyder en modulbaseret løsning, så kunderne kan vokse 

i takt med den succes, som de oplever med systemet. De starter 

helt enkelt og bygger videre med ekstra moduler i takt med at 

behovet opstår og betaler kun for det, der blive brugt. Vi arbejder 

med månedlig betaling uden binding. Det differentierer TOPdesk 

fra markedets andre store spillere, der leverer store løsninger som 

kunderne betaler for selv om de kun bruger en lille del, mener  

David Basse.

– Vi har et meget kort implementeringsforløb og i løbet af få dage 

er kunderne helt oppe at køre og kan selv ændre løsningen uden at 

skulle have fat i os. Kunderne kan selv konfigurere systemet uden at 

det kræver it-kendskab. Dette er vigtigt, da Facility Managers som 

teknisk personale typisk ikke har it-baggrund. Det skal være intuitivt – 

alle skal kunne bruge det, ellers bliver det ingen succes. 

På hospitalerne er det teknisk afdeling som er en kernebruger. 

Aalborg Universitetshospital har haft rigtigt stor succes med at 

digitalisere opgavehåndteringen med TOPdesk. Tidligere blev 

teknikerne tilkaldt af de personer, der råbte højest. Det skal vi bevæge 

bort fra, fordi de vigtigste opgaver skal løses først og opgaver skal ikke 

løses efter, hvem der kan råbe højest. 

TOPdesk som system kan hjælpe i stort set alle serviceafdelinger. 

Kunderne er en bred vifte af private og offentlige organisationer, det 

kan være kommuner, FM- eller IT-afdelinger, hvor opgaver skal løses 

på tværs af afdelinger og hvor optimering af ressourceforbruget 

kræver overblik. TOPdesk leverer den digitale opgavestyring på tværs 

af afdelinger. 

Markedet er præget af en del udbydere, men vi er en af de eneste, 

der har denne specielle tilgang. Vi er et soft FM-system, fordi vi 

udelukkende fokuserer på digital opgaveløsning og kan starte med  

en meget simpel og intuitiv løsning. Det giver mange kunder en 

kæmpe gevinst ved at skabe merværdi ud i hele organisationen og 

optimere ressourceforbruget.

Start med det enkle og få succes
Uanset hvilket system I hælder til, er min konkrete anbefaling, at 

fokusere på de reelle behov og i stedet for at gå ud og starte store 

undersøgelser, så lav en enkel liste på 2-3 leverandører og find ud af, 

hvilke funktioner I har behov for. Løsningen skal være let at bruge og 

fremtidssikret. Det altoverskyggende krav der bør stilles er, at det skal 

være let for brugerne at anvende. 

I f.eks. SAP skal man investere i konsulenter i månedsvis og typisk 

koble superbrugere på for at håndtere løsningen. Tiden er løbet fra 

det. Vi er alle opdraget til at arbejde med software, hvor man ikke 

behøver at læse manualer. Software skal være selvforklarende og 

brugervenligt, at man umiddelbart kan forstå og hoppe ud i det. 

Vi er gode til systematisk opgavehåndtering, hvis et hospital 

vil optimere deres ressourcer og skabe merværdi. Start med et 

system, hvor man kan komme i gang på et par dage, som senere kan 

opgraderes til en mere avanceret løsning. Start med det der virker og 

kan give jer succes hurtigt. 

Jeg besøgte en kommune første gang i 2010 om digitaliseret 

opgavestyring. De får opgaver på kryds og tværs både in- og eksternt. 

Dengang sagde at det kunne gøre en kæmpe forskel at få det lagt  

ind digitalt så medarbejderne kunne se arbejdsopgaverne på 

telefonen, men desværre fik de sat digitaliseringsprocessen i gang  

med en stor, forkromet strategi. Jeg blev i år ringet op, fordi selv 

samme kommune sad præcist samme sted som for seks år siden og 

stadig afventede arbejdsgruppens endelig mål. Udfordringen var 

stadig den samme – uløst. 

Gør ikke som dem – Lad være med at vente, start hellere op i det 

små, kom ud og høst erfaringer. Og lad så strategien forme sig. Hvorfor 

ikke få udbytterne allerede nu og dermed sikre succes? Få kortlagt de 

reelle behov, defineret målsætningen. Og som i alle projekter, inddrag 

engagerede ledere og de daglige bruger, så der kan skabes et ejerskab 

omkring ændringsprocessen og systemet. Er det på plads viser vore 

erfaringer, at TOPdesk bliver en succes, slutter David Truelsen Basse. 


