Fokusområde:
Kontorer og mobile
arbejdspladser

Workshoppen
• Formål: Fortælle om opsamlet viden og få input til det
videre arbejde med temaet om kontorarbejdspladser og
mobile arbejdspladser i Fokusgruppen
• Dagsorden:
• Kort præsentation af deltagerne
• Kort fortælling om gruppens arbejde og fund
• Spørgsmål til drøftelse:
• Er fundene generelle?
• Hvordan er det hjemme hos jer?
• Ideer til konkrete vidensdelings-tiltag?
• Opsamling
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Fokus-gruppens arbejde
• Formål:
• At bidrage til at minimere arealanvendelsen til andet end
kerneopgaverne i sygehusene
• At udfordre de eksisterende tænkninger og se mulighederne i nye
teknologier og arbejdsformer
• Mål og leverancer:
• Konceptbeskrivelser for rumtyper
• Kortlægning af teknologi-muligheder
• Kortlægning af mulighederne for at begrænse arealanvendelsen
til administrative opgaver
• Kortlægning af mulighederne for at nedbryde kulturelle barrierer
i forhold til at effektivisere kontorareal-anvendelsen
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Fokusgruppens sammensætning og
arbejdsform

•

Sammensætning:
• Region Nord: IT-kontorchef Kristian Alstrup Baden
• Region Midt: Brugerkoordinator Kaspar Bo Laursen
• Region Midt: Projektleder Jens Oluf Brunn Pedersen
• Region Syddanmark: Sekretariatschef Per Aaen
• Region Syddanmark: Ledende lægesekretær Bjørn Kokholm
• Region Hovedstaden: Arkitekt Naja Lynge
• Region Sjælland: Innovationschef Ivar Moltke
• Region Sjælland: Projektchef Lars Grupe Larsen (tovholder)

•

Arbejdsform:
• Materialeindsamlinger og 3 møder hidtil
• Studiebesøg på udvalgte afdelinger
• (Workshopdeltagelse i Region Syddanmark)
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Fund
•

Samme problemstillinger alle steder:
• Konservatisme og rettighedsopfattelser
• Ineffektive rum-udnyttelser

•

Samme hensigtserklæringer alle steder:
• Reserver arealerne til kerneopgaverne
• Fleksible rum
• Vær på forkant med teknologiudviklingen

•

Ord og begreber:
• Forskellige kontorer: Celle, Gruppe, Storrum
• New Ways of Working (fysik, teknologi, organisation)
• Cafémiljøer, Clean desk, Pick-up-zone, Touchdowns
• Frontstage/Backstage
• - og mange andre!
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Nogle fundne standarder
(BR 10 og Arbejdsmiljølovgivningen. AT-Vejledning A.1.11):
•
•
•
•
•

Rumhøjde: Min. 2,5 m
Gulvareal: Min. 7 m2
Afstand fra bord til væg: Min. 110 cm
Luftrum: 12 m3. (Evt. 8 m3, hvis mekanisk ventilation)
Dagslys: Vinduesareal min. 10 % af gulvareal

Typiske rum-størrelses standarder:
• Enkeltmandskontorer: min. 7-8 m2
• Pr. person i 2 mands-kontor: 5-6 m2
• Pr. person i storrums-kontoer: 3-4 m2
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Spørgsmål til debat:

1. Er fundene generelle? Og hvordan er det
hjemme hos jer?
2. Hvordan skal man håndtere uvisheden om
kontorarbejde i fremtiden i
hospitalsbyggerierne?
3. Ideer til konkrete vidensdelings-tiltag?
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