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1

EXECUTIVE SUMMARY

”KAN IOT TEKNOLOGI MEDVIRKE TIL AT ØGE KALUNDBORG
KOMMUNENS SERVICENIVEAU PÅ ÆLDREOMRÅDET?”
Den kommunale service ser ind i et kraftigt udfordret ældreområde, hvor især to væsentlige demografiske
forhold ikke er mulige at ændre. Her ses en stigning i antallet af ældre borgere, der samtidig bliver ”endnu
ældre” og dermed forventeligt mere plejekrævende. Dertil kommer en forventet reduktion i arbejdsstyrkens
størrelse, hvor tilgangen af personale er væsentlig mindre end den afgang, der sker.
Forventningen fra borgerne og bevågenheden fra politisk side stiller desuden krav om et uændret
serviceniveau, hvor kontinuitet i borgerbesøg, arbejdsstyrkens kompetencer og tilgodeseelse af individuelle
behov skaber problemer som fx:
•
•

Der er behov for at øge den tid, der er afsat til det enkelte borgerbesøg
Der er behov for at kunne matche medarbejderens kompetencer med borgerens behov

I projektet her anvendte vi ovenstående udfordringer som rammesætning og etablerede sammen et OPIprojekt (Offentligt Privat Innovationssamarbejde), hvor formålet var at teste og afprøve IoT-teknologi i hjemmeplejen i Kalundborg Kommune. OPI-partnerne bestod af Kalundborg Kommune, tre eksterne leverandører,
A-2, Systematic og Cibicom samt KOMBIT som fælles interessentgruppe. Hver part i OPI-samarbejdet bidrog
med unikke kompetencer og viden i projektet.
Med afsæt i hjemmeplejen ønskede vi i projektet at skabe ny viden, der blev udtrykt i et antal forretningsmæssige hypoteser, der vil skulle søges at blive be- eller afkræftet. Lykkes det at få be- eller afkræftet de
forretningsmæssige hypoteser, ville dette medvirke til at vise, hvor relevant IoT-teknologien er på ældreområdet.
Rammen for målbilledet blev forankret i to overordnede problemstillinger:
•
•

Hvordan kan man opnå at give et serviceløft for borgerne i eget hjem
Hvordan kan man opnå en mere hensigtsmæssig brug af driftsressourcer i hjemmeplejen

Projektet ville derfor:
•
•

Gennemføre en Proof of Concept (PoC) på ældreområdet i Kalundborg Kommune
Opbygge ny viden om anvendelse af IoT-teknologi for at skabe grundlaget for bedre ressourceudnyttelse i hjemmeplejen

Metode og teknisk installation
Gennem en iterativ proces med virtuelle møder, workshop og dialogmøder med personale fra Kalundborg
Kommune har projektet fået indblik i praksisnære problemstillinger og særligt indsigt i konkrete og aktuelle
kommunale udfodringer. Viden fra hjemmeplejen og med afsæt i målbilledet har resulteret i 5 hypoteser, som
vi ved hjælp af sammenkobling af data fra GPS-sensorer og fagsystem i Kalundborg Kommune skulle beeller afkræftes. Svarene vill vise, hvorvidt IoT-teknologi kan give et informationsoutput, der kan hjælpe
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fagpersonale og ledere mv. til hurtigt at danne overblik over serviceniveauet i Kalundborg Kommune og
dermed mulighed for at forbedre serviceniveauet.
Der blev leveret og installeret 41 IoT-devices med GPS-sensorer i hjemmeplejens biler, hvorefter vi i projektet
fik indsamlet data i en periode på 6 uger. Systematic modtog GPS sensor data og sammenkoblede disse
med data fra Kommunens fagsystem, hvor især udtræk fra hjemmeplejens kørelister gav relevant information.
Resultat og konklusion
Resultaterne i projektet viser, hvordan IoT-teknologien kan danne grundlag for velfunderede forretningsmæssige beslutninger generelt og ikke mindst, at potentialerne fremadrettet er store ved IoT-løsninger som denne.
Samtidig kan vi konkludere, at det kræver en længere periode, flere data og mere tid til analyse af data, end
vi i projektet har haft til rådighed. Hvis man ønsker at basere fremtidige beslutninger på data for området,
kræves der derfor mere tid og flere ressourcer, end hvad der har været tilstede under OPI-kontraktens
rammer. Med ovenstående forhold in mente og med udgangspunkt i de undersøgte hypoteser er det alligevel
muligt at konkludere, at der kan skabes en informationsbase og udvikles en løsning, der kan løfte den kommunale service. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med de fund, som vi har gjort for at realisere
gevinsterne.
Etableringen af projektorganisationen under OPI-kontraktformen har medvirket til en proces, som gør det
nemt at komme i gang og skabe et klart aftalegrundlag for det videre samarbejde. Projektet har identificeret
4 nøglepunkter, som belyser, hvilke værdier og muligheder et OPI-samarbejde giver for alle involverede
parter, og som i sidste ende skal medvirke til et serviceløft til borgere og et vidensløft til leverandørerne:
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2

BAGGRUND

Baggrunden for projektet har sit udgangspunkt i en række udfordringer, som den kommunale service ser ind
i. Disse kan på ældreområdet henføres til stigningen i antallet af ældre borgere, der samtidig bliver ”endnu
ældre” og dermed forventeligt mere plejekrævende. Dertil kommer en forventet reduktion i arbejdsstyrkens
størrelse, hvor tilgangen af personale er væsentlig mindre end den
afgang, der sker.
Ældreplejen i Danmark er derfor kraftigt udfordret af to væsentlige
demografiske forhold, der ikke er mulige at ændre. Forventningen
fra borgerne og bevågenheden fra politisk side stiller desuden krav
om et uændret serviceniveau, hvor kontinuitet i borgerbesøg,
arbejdsstyrkens kompetencer og tilgodeseelse af individuelle behov
skaber problemer som fx:
•
•

Fremtidens ældreservice er udfordret af
stigningen i antallet af ældre, der bliver
ældre, større afgang end tilgang af
personale, og ikke mindst forventninger
fra borgere og politikere til det
kommunale serviceniveau

Der er behov for at øge den tid, der er afsat til det enkelte borgerbesøg
Der er behov for at kunne matche medarbejderens kompetencer med borgerens behov

Dette er også udfordringer, der er gældende i Kalundborg Kommune.
For at kunne fastholde det høje velfærdsniveau der findes i dagens Danmark, er det nødvendigt for
Kommuner og KOMBIT at udvikle nye muligheder og løsninger til at effektivisere arbejdsgange, optimere
ressourceforbruget og skabe et serviceløft for landets ældre borgere. I nærværende projekt sker udviklingen
af nye muligheder og løsninger med basis i anvendelse af nye teknologier.

3

FORMÅL OG MÅLBILLEDE

Projektet har til formål at teste og afprøve teknologier, der ikke tidligere er anvendt på ældreområdet for at
skabe nye løsninger og muligheder. Valget er faldet på at undersøge anvendelsen af IoT-teknologiens muligheder til løsninger på ældreområdet.
Dette kræver, at der ibrugtages en infrastruktur, der anvendes af trådløse teknologier – et LoRaWan netværk
– hvortil der kan kobles Internet of Things (IoT) enheder. Disse IoT-enheder er udstyret med GPS-sensorer,
der kan sende data vedr. geopositionering til en softwareløsning, hvor data kan analyseres.
Når data kan kobles sammen med fx Kommunens processer og data fra andre systemer, vil der skabes ny
viden. Ny viden kan anvendes til udvikling af nye løsninger til fx overvågning, styring og optimering af kommunale processer og afledt heraf nye muligheder for at forbedre servicen for Kommunens borgere og virksomheder.
Målbilledet for projektet er derfor at skabe ny viden, der kan udtrykkes i et antal forretningsmæssige hypoteser, der vil skulle søges at blive be- eller afkræftet. Lykkes det at få be- eller afkræftet de forretningsmæssige
hypoteser, vil dette medvirke til at vise, hvor relevant teknologien er på ældreområdet.
Rammen for målbilledet er forankret i to overordnede problemstillinger:
•
•

Hvordan kan man opnå at give et serviceløft for borgerne i eget hjem
Hvordan kan man opnå en mere hensigtsmæssig brug af driftsressourcer i hjemmeplejen

Projektet vil derfor:
•

Gennemføre en Proof of Concept (PoC) på ældreområdet i Kalundborg Kommune
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•

Opbygge ny viden om anvendelse af IoT-teknologi for at skabe grundlaget for bedre ressourceudnyttelse i hjemmeplejen

4

METODE

4.1

OPI-samarbejde

Projektet blev gennemført som et OPI-projekt, (Offentligt Privat Innovatiosnssamarbejde) etableret og finansieret med Kalundborg Kommune, tre eksterne leverandører (A-2, Systematic og Cibicom) og KOMBIT som
fælles interessentgruppe.
Hver part i OPI-samarbejdet bidrog med unikke kompetencer og viden i projektet.
•

•

•
•

•

Kalundborg Kommune bidrog med deltagelse i
arbejdet med at skabe et Proof of Concept samt
viden om og personale fra hjemmeplejen
Systematic bidrog med softwareplatform, teknisk
ekspertise, viden om IoT-relevante it-løsninger
samt analyse af data og projektledelse
A-2 bidrog med viden omkring processer,
facilitering samt ekspertviden på ældreområdet
Cibicom bidrog med teknisk viden, projektledelse
og leverance af hardware i form af netværk og
GPS-trackere. De har desuden leveret adgang til
det landsdækkende LoRaWAN netværk.
KOMBIT bidrog som kontraktholder, overordnede
projektledelse, deltagelse i arbejdsgrupper samt
koordinering af projektet

Figur 1 - Organiseringen i OPI-samarbejdet

Projektet blev organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen tog beslutninger om
projektets formål, målbillede samt ressourcetildeling og skulle desuden sikre, at projektet og resultater blev
forankret i de respektive organisationer. Desuden sikrede styregruppen formidling af viden om projektets
resultater.
Arbejdsgruppen stod for den operationelle del af projektet. Den sørgede bl.a. for den praktiske gennemførelse
af projektet herunder bl.a. projektledelse, fastlæggelse af projektplaner, definition af kommunale udfordringer,
udformning af hypoteser og dataindsamling. Derudover havde gruppen ansvaret for selve databehandlingen,
valideringen, test og afrapportering til styregruppen.
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4.2

Tidsplan for projektet

Projektet blev igangsat i juni 2020 og gennemført på 8 måneder samt formelt afsluttet med afrapportering til
styregruppen ultimo januar 2021. Nedenstående figur illusterer de faser, projektet gennemløb:

Figur 2 - Tidsplan for projektet

4.3

Kvalitativ dataindsamling

Projektet indsamlede data ved hjælp af kvalitative interviews gennemført som virtuelle møder, en større
workshop og 1:1 dialogemøder. Baggrunden for valg af metoder skyldes især ønsket om at tage afsæt i
konkrete og aktuelle kommunale udfordringer, og her giver metoden en mulighed for at få indsigt både i
sammenhænge og i bredden og dybden om et specifikt emne. Desuden var det højt prioriteret at indsamle
viden fra Kalundborg Kommunes hjemmepleje for på denne måde at inddrage praksisnære erfaringer.
Nedenstående figur illustrerer processen, som projektet gennemgik ifm. den kvalitative dataindsamling. For
yderligere detaljer omkring hver aktivitet henvises til bilag, og det nummer af afsnit som står før hver titel.

Figur 3 - Proces for kvalitativ dataindsamling

Version
<X.X>
Fase
<Vælg på liste>

Dokumentnavn
OPI-PROJEKT
Projektnavn
IOT I HJEMMEPLEJEN

* Besøgstid hos borgeren
KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75

Projektnummer
<Projektnummer>
Dokumentejer
<Dokumentejer>

Dokumentdato
<Dokumentdato>
Sideangivelse
Side 7/43

4.4

Kvantitativ dataindsamling – IoT-teknologi

Cibicom leverede 41 IoT-devices med GPS-trackers, der blev installeret i hjemmeplejens biler.
Hver GPS-tracker blev tildelt et id (såkaldt UEI). Dette id blev noteret sammen med bilens registreringsnummer og muliggjorde således, at data fra GPS og bil kunne parres ved sammenkøring af data ifm. databehandlingen. GPS-sensorerne blev ”indrulleret” i Systematics softwareplatform og testet for batteri, sendeevne, adgang til Cibicoms LoRaWan netværk samt funktionalitet. Efter godkendt test startede dataindsamlingen
i område Nord, der på forhånd var udvalgt som værende mest velegnet til projektet.
Dataindsamlingen blev gennemført i en periode på 6 uger.
Nedenstående illustration viser opgavefordelingen mellem Cibicom, der leverede IoT-devices og Systematic,
der leverede softwareplatform.

Figur 4 - Illustration af opgavefordeling ifbm IoT devices og softwareplatform

For yderligere information omkring IoT-teknologi, henvises til bliag 2.
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5

DATABEHANDLING OG ANALYSE

5.1

Konklusion på databehandling og analyse

Der er en direkte sammenhæng mellem kvaliteten og mængden af data, som tilføres IoT-platformen og kvaliteten af den analyse, som kommer ud i den anden ende.
Det gælder også for denne analyse, at kvaliteten er begrænset af det input, der har været til rådighed.
Derimod har der ikke været bias i hverken IoT-platformens evne til at modtage og bearbejde data eller i ideer
og forslag til, hvordan data vil kunne understøtte forretningen.
Konkret kommer vi i analysen ikke i mål med besvarelsen af 4 ud af 5 hypoteser. Mængden af data (tid) og
mulighed for validering af data har ikke været tilstrækkelig til at danne en konklusion. Reelt ville to typer af
data kunne hæve kvalitet og validitet af analysen væsentligt:
1) ”Tjek ind/tjek ud” data fra Kommunens omsorgssystem
2) Data for hvilken medarbejder/ruteplan kan kobles til hvilken GPS
De datakørsler, der er gennemført, er dog ikke spildt, da de har gjort os klogere på behov og derfor kan
danne grundlag for yderligere analyse og endelig gevinstrealisering.
Der, hvor analysen reelt angiver en tendens, er i relation til Kommunens morgenplejebesøg, hvor data viser
at de planlægges til efter kl.11, hvilket umiddlebart bryder med Kommunens servicemål. Igen er der dog
behov for yderligere data for at kunne krydstjekke og dykke ned i en årsags- sammenhængs analyse og
dermed skabe grundlag for gevinst.

5.2

Forudsætninger og forbehold

Projektet har arbejdet ud fra en række forudsætninger og forbehold, der har præget de indkomne resultater.
De væsentligste gennemgås nedenfor:
5.2.1 GDPR
Projektet drøftede løbende GDPR-problemstillingen og især hensynet til, at ingen af de deltagende medarbejdere eller borgere skulle kunne identificeres. Der har derfor ikke været nogen kobling af medarbejdere eller
borgere med de forskellige elementer i projektet (GPS, biler, kørelister, plejeoversigter eller lignende).
Analysens validitet og kvalitet ville kunne forbedres væsentligt, hvis det fx havde været muligt at koble en
navngiven medarbejder til en specifik bil. Dette uddybes i dataanalysen nedenfor.
5.2.2 Tilstrækkelig og korrekt data
Resultaterne og visualiseringerne illustrerer de muligheder, der var med den data, som projektet havde til
rådighed.
Konkret gjaldt det for projektet, at der ved fremvisning af resultaterne og visualiseringer blev foretaget vurderinger af, hvilke usikkerheder og mulige fejlkilder der var. Ligeledes blev det også vurderet, hvordan data
kunne forbedres, samt hvilke muligheder/perspektiver der var til stede, hvis data var fuldstændige og tilrådighed. Nedenfor er oplistet de væsentligste data, der kunne have tilført vigtig information, men som også blev
aktivt fravalgt fx:
1) Tjek ind/tjek ud data – Hvis denne data havde været til rådighed, ville det have være muligt at
identificere, hvilken medarbejder på et givent tidspunkt havde været hos en given borger. Dette kunne være brugt ifm. databehandlingen i mange af hypoteserne. Denne form for data ville kunne have
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været sammenkoblet med GPS-data og have givet en mere akurat og realistisk fortolkning af data –
dette især til brug i understøttelsen af Kommunens udfordringer (se afsnit 5.3 – Gennemgang af hver
enkelt hypotese)
2) Organisatoriske data – God begrebs- og datamodellering fordrer, at der er struktur og ensartethed
i data. Dette vil kunne blive anvendt i nærværende projekt til at identificere den enkelte medarbejder
med en konkret rute. Projektet har ikke kunne identificere, hvilken medarbejder der kørte i den konkrete bil. Mere specifikt, indeholdt GPS-sensor data ingen information omkring medarbejderen,
hvilket kunne være blevet brugt til at analysere sammenhæng mellem planlagt og realiseret besøgslængde og kørsel.
3) Data fra GPS-sensorer – Brugen af GPS-sensorer i hjemmeplejens biler kunne ikke oplyse om,
hvorvidt bilen har været på den eksakte borgers adresse. Dette skyldes fx. sendefrekvensen i sensorerne, som sender koordinations-oplysninger i intervaller. Det har derfor været en væsentlig
forudsætning i bearbejdningen at forudsætte, at hvis et givent koordinat fra GPS er tilstrækkeligt tæt
på en borgers adresse, var dette lig et besøg.

5.3

Gennemgang af hver enkelt hypotese

For hver hypotese der er identificeret og formuleret, har det overordnede formål med undersøgelsen været
at understøtte:
•
•
•
•

kontinuerlig service hos borgerne
effektiv køretid, således vi kan få mere borgertid
præcisering af data, så beslutninger bliver truffet ud fra et stærkt vidensgrundlag
informationsoutput, der kan hjælpe visitator, planlægger, teamleder mv. til hurtigt at danne overblik
over udviklingen

Det har været væsentligt at få klarlagt det overordnede formål med hypoteserne, således det forretningsmæssige perspektiv kan belyses, og derigennem også hvorvidt en eventuel difference i hypotesernes fund
med den data vil kunne anvendes målrettet og fremadrettet i kommunalt regi.
Følgende afsnit har til formål at gennemgå de 5 hypoteser med først en opsummering af analysen, derefter
en præsentation af, hvordan hver hypotese kan understøtte Kalundborg Kommunes forrretningsmæssige
behov. Herefter bliver hver hypotese præsenteret med udgangspunkt i tendenser i data, visualiseringer i
PowerBI, usikkerheder i eksisterende datagrundlag, forslag til forbedringer samt en perspektivering.
De underliggende afsnit er inddelt enkeltvist for hver hypotese og bygger på et datagrundlag fra GPS-sensor
data installeret i køretøjer samt kørelister fra planlægningen i Kalundborg Kommune.
5.3.1 Hypotese 1: Der er ikke overensstemmelse mellem, hvad KMD data viser vedr. de enkelte
besøgs længder (antal ydelser) ift, hvad GPS-data siger omkring køre- og holde-stille-tid*
5.3.1.1

Opsummering

I de følgende afsnit er der gennemført en analyse af, hvorvidt den planlagte kørsel (antal minutter) og holdestille-tid (besøgstid) reelt bliver realiseret.
Analysen vil kunne give Kommunen en indikation af, hvor stor afvigelse der er mellem det planlagte og det
realiserede og dermed også en indikation af, i hviken grad planlægningen understøtter den reelle udførelse,
hvilket igen kan danne grundlag for at igangsætte en ”årsags-konsekvensanalyse”.
Analysen af data viser en meget stor afvigelse, som projektet dog ikke anser for at være troværdig. Derfor
ville det umiddelbart være oplagt at ”krydstjekke” data samt at udvide perioden for dataopsamling. Det har
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dog ikke været muligt at udvide analysen for at krydstjekke de relativt usikre GPS-sensor data med data fra
Kommunens omsorgssystem. Der kan derfor ikke laves nogen konklusion på hypotesen på det forliggende
datagrundlag.
5.3.1.2

Intro

Planlægning i hjemmeplejen er en kompleks opgave, hvor planlæggerne skal tage hensyn til en række forskellige faktorer. I én stor og samtidig minutiøs bevægelse skal planlæggerne tage hensyn til borgerens
behov, geografi, trafik, kvalitetsstandarder, kontinuitet, medarbejdernes vagtskemaer, faglighed og kompetencer.
Ruteplanerne bliver således konstrueret ud fra en myriade af hensyn, som i sidste ende skal munde ud i et
effektivt produkt, der sikrer, at ydelsen bliver leveret hensigtsmæssigt. Hvis det forudsættes, at ruten tager
alle disse hensyn i betragtning, er det centralt, at den realiserede kørsel også følger den. Den bedst planlagte
rute vil dog typisk ramme forhindringer, da der opstår akutte tilfælde, sygdom hos personale mv. Derfor vil
den realiserede kørsel formentlig ofte afvige fra ruteplanen pga. ikke planlagte hændelser. Den realiserede
rute kan dog også være et tegn på, at medarbejdere ikke anerkender rutens værdi og forsøger at justere den.
Dette er før dokumenteret i en undersøgelse i Kalundborg Kommune, hvor nogle medarbejdere ikke følger
ruteplanen, fordi de vil:
•
•
•
•
•

undgå stjernekørsel
sikre korrekte medarbejderkompetencer på ruterne
sikre at borgere med faste aftaler er færdige til tiden (når der ikke er sammenhæng mellem køretid
og levering af ydelse)
tilgodese særskilte borger- og/eller medarbejderønsker
afhjælpe lange kørselsstrækninger på cykelruter

Årsagsforklaringerne er primært funderet med gode hensigter, men hvis det ikke bliver rapporteret tilbage til
planlægger og derefter justeret (af planlægger eller i den realiserede kørsel), er resultatet en ineffektiv drift,
som er økonomisk uforsvarligt.
En god rute sikrer, at borgeren får den rigtige kvalitet i plejen og rehabilitering, samtidig med at den værner
om et godt og produktivt arbejdsmiljø. Hvis den realiserede kørsel ikke lever op til planlægningen, kan det
derfor være et symptom på uenighed mellem udkørende personale og planlægger.
Der er mange nuancer i, hvorfor en forskel i den realiserede kørsel muligvis ikke stemmer overens med den
planlagte rute. Derfor har Kalundborg Kommune behov for et arbejdsredskab, der kan identificere og kvalificere eventuelle forskelle mellem planlagt og realiseret kørsel. For at planlæggerne kan operere effektivt, har
de behov for et præcist informationsgrundlag, så de løbende kan justere ruteplanerne. Informationen kan
bruges på forskellig vis:
1) Den kan være et virkemiddel til at effektivisere ruterne, hvorfor den realiserede rute kan vise
potentialer til forbedring
2) Den vil give et bedre overblik over arbejdstyngden hos medarbejdere
3) Ligeledes vil informationen kunne anvendes som et kommunikationsredskab hos planlæggerne,
hvorfor de vil kunne begrunde planlægningens funktionalitet, og hvorfor en evt. realiseret kørsel ikke
er effektiv
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5.3.1.3 Hvordan kan data understøtte forretningsbehovet og -beslutninger
Hypotese 1 sammenholder den samlede planlagte besøgstid og den samlede holde-stille-tid på bilerne. Formålet er at identificere overensstemmelser mellem de to datakilder, hvorfra det er muligt at igangsætte en
årsag- samt konsekvensanalyse.
5.3.1.4 Data tendenser
Tendenser i data udledes af GPS-sensorer i Kalundborg Kommunes biler samt kørelister fra planlægningen.
Stor forskel mellem planlagt besøgstid og holde-stille-tid
Den første analyse af datagrundlaget er en simpel sum med formålet at identificere forskelle i antal minutter
mellem den samlede holde-stille-tid for alle registrerede biler i hjemmeplejen samt sygeplejen og besøgslængden for medarbejderne defineret af kørelisterne. Forskellen er begrænset til 3 dage for at mindske
variation i data på tværs af uger og måneder. Analysen påviser væsentlig forskel i summen af minutter mellem
holde-stille-tid og planlagt besøgstid. Den planlagte besøgstid er betragtelig højere, hvorfor bias må forventes
at fremtræde i datagrundlaget. Bias kunne f.eks være ”flere personer i bilen”. Se i øvrigt afsnit 5.3.1.6.
Stor forskel mellem planlagt og realiseret kørsel
Ligeledes analyseres forskel mellem den planlagte og realiserede kørsel, hvor der også er væsentlig forskel
i summen af minutter. Modsat besøgstiden og holde-stille-tiden fremgår det her tydeligt, at den realiserede
kørsel er betragteligt højere end den estimerede fra kørelisterne. Samme tendens fremgår af flere testede
dage og uger, hvorfor det betragtes som generelt for hele datagrundlaget.
Flere medarbejdere end antal biler
Baseret på ovenstående analyser sammenholdes antallet af medarbejdere på én given dag med antallet af
kørende biler, hvor der fremgår et væsentligt højere antal medarbejdere på arbejde end kørende biler. Det
antages, at der har været flere medarbejdere i den enkelte bil og brug af andre transportmidler, hvilket giver
en usikkerhed i analysen, som beskrevet nedenfor.
5.3.1.5

Visualiseringer

Figur 5 - Kørsel og besøgstid for planlagte ruter

Figur 5 illustrerer den planlagte kørsel- og besøgstid på kørselslisterne for den 1.-3. oktober, hvor der tydeligt
fremgår færrest planlagte minutter på vejene og flest ude på besøgene.
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Figur 6 - Kørsels- og besøgstid for realiseret kørsel - blå farve angiver holde stille tid og grå farve køretid

Figur 6 illustrerer den realiserede kørsel- og besøgstid på GPS-sensor data i samme periode, hvor kategorien
”inTrip” repræsenterer, hvorvidt bilen er kørende eller parkeret. Den realiserede kørsel påviser, at majoriteten
af tiden foregår kørende. Denne tendens diskuteres i efterfølgende afsnit 5.3.1.6 vedrørende usikkerheder i
datagrundlag.

Figur 7 - Kørselstid for planlagt og realiseret kørsel

Figur 7 sammenligner kørselstid mellem kørselslister og realiseret kørsel fra GPS-sensor data. Den planlagte
kørsel er forholdsvis konstant i hele perioden, hvorimod den realiserede kørsel øges væsentligt mellem den
2. og 3. oktober.
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Figur 8 - Besøgstid for planlagt og realiseret kørsel

Figur 8 tager udgangspunkt i besøgstiden mellem kørselslister og parkeret tid i GPS-sensor data. Der er
signifikant forskel mellem antallet af minutter, men hvad der forekommer pudsigt, er trenden mellem planlagt
og realiseret besøgstid. Mønstret er det samme mellem de to datakilder, som tyder på sammenhæng mellem
data.
Dette vil også stemme overens med de data, projektet allerede har, hvor det kan ses, at besøgene i Kalundborg Kommune Nord ligger en del over det planlagte. Det vil sige, at data viser, at den realiserede besøgstid
er højere end det planlagte, hvilket alt andet lige bør vise en difference i parkeringstiden kontra det planlagte.
5.3.1.6 Usikkerheder
På baggrund af tendenserne i data jf. afsnit 5.3.1.4 antyder differencen, at der fremgår et mismatch mellem
de to datakilder.
Usikkerheden mellem de to datakilde består primært af, at man på nuværende tidspunkt ikke kan identificere
en medarbejder i en bil. Mere specifikt indeholder GPS-sensor data ingen information omkring
medarbejderen, og det er derfor usikkert at sammenholde planlagt og realiseret kørsel mellem de to
datakilder.
Ydermere antyder tendenserne i data, at der er flere medarbejdere i én bil, eller at medarbejdere bruger
andre transportmidler til at transportere dem mellem besøgene. Dette er en væsentlig udfordring for analysen,
da besøgslængden på de planlagte ruter ikke kan sammenholdes 1:1 med den realiserede kørsel, når data
på andre transportmidler mangler fra datagrundlaget.
5.3.1.7 Forbedringer
Udfordringerne i datagrundlaget kan forbedres ved at identificere medarbejdere i GPS-sensor data. Denne
forbedring vil muliggøre 1:1 sammenligning mellem en planlagt rute for en medarbejder og deres realiserede
kørsel i en bil på én given dag. Dette vil også kunne tages op på et aggregeret niveau og sammenholde den
samlede planlagte besøgstid med den realiserede køre- og holde-stille-tid.
En anden væsentlig forbedring består i mængden af data. Analysen bygger på få ugers data, hvorfor der kan
opstå bias og usikkerheder samt et svagt grundlag at basere konklusioner på. Det er derfor en vigtig faktor
at inkludere yderligere data og herved sikre et stærkt fundament – Det vil dog ikke forbedre analysen kun at
fokusere på mængden af data, medmindre man samtidig udvider datagrundlaget som nævnt ovenfor.
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5.3.1.8 Perspektiver
Hvis man vælger at udvide arbejdet med data, vil de perspektiver, som det umiddelbart er oplagte at arbejde
videre med være:
•

At identificere mønstre i realiserede ruter for at kunne træffe beslutninger og prioritere
indsatser, der kan minimere kørselstid og optimere borgertid

Det handler altså om at dykke yderligere ned i ”årsag- konsekvensanalyse”, og det vil vi gøre ved at identificere og analysere dage, hvor borgertid har været optimal (og omvendt). Hvilke mønstre kan vi kortlægge i
dag-til-dag planerne?
Eksempler på spørgsmål, som vil kunne understøtte den analyse, er:
•
•
•
•

Hvor mange besøg har medarbejderne haft – Overensstemmelse med det planlagte (er der
akuthåndtering)?
Er den planlagte rute fulgt, eller er der afvigelser?
Hvor mange vikarer har været på arbejde?
Hvor geografisk opstår afvigelsen (visitering)?

5.3.2 Hypotese 2: Der er ikke forskel mellem ruteplan, der udleveres i forhold til den realiserede
kørsel efter dagens besøg
5.3.2.1

Opsummering

Planen var at analysere data for både planlagt og realiseret ruteplan - herunder om der er tendens til stjernekørsel.
Analysen vil kunne give Kommunen en indikation af, hvor stor afvigelse der er mellem det planlagte og det
realiserede – denne gang med fokus på plan for rækkefølge af besøgene - og dermed også en indikation af,
i hviken grad planlægningen understøtter den reelle udførelse, hvilket igen kan danne grundlag for at
igangsætte en ”årsags-konsekvensanalyse”.
Det har dog ikke været muligt at mappe data fra planlagt ruteplan til GPS. For at kunne foretage den mapning,
skal der skaffes data om, hvilken medarbejder (rute) der kører hvilken bil (GPS), og det har desværre ikke
været muligt. Projektet har som det ses nedenfor i stedet analyseret på forskel mellem kørselstid for planlagt
og optimal rute ved at sammenligne det planlagte med forslag til ”optimal rute” fra map API. Map API er dog
omkostningstungt, og der er derfor kun gennemført et enkelt eksempel for at påvise muligheden for at sammenstille data. Data danner ikke grundlag for en konklusion på denne del af analysen.
5.3.2.2 Intro
Denne hypotese belyser det samme forretningsmæssige behov, som hypotese 1. Se derfor afsnit 5.3.1.2
5.3.2.3 Hvordan kan data understøtte forretningsbehovet og -beslutninger
Hypotese 2 sammenholder den planlagte rute for besøg og den realiserede kørsel fra GPS-tracking data.
Formålet er at sammenholde ruterne mellem de to kilder, hvorfra det er muligt at identificere forskelle eller
ligheder mellem ruter samt analysere kørselsmønstre.
5.3.2.4 Data Tendenser
Tendenser i data udledes af GPS-sensor data i Kalundborg Kommunes biler samt kørelister fra planlægningen.
Kørselsmønstre kan ikke identificeres
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Der fremgår mange forskellige ruter baseret på den realiserede kørsel fra GPS-tracking data. Der er på nuværende tidspunkt for få data til at konkludere på kørselsmønstre og herfra identificere stjernekørsel, men
dette kan forbedres ved at introducere yderligere data til modellen.
Forskel mellem kørselstid for planlagt og optimal rute
Den planlagte rute for en medarbejder er baseret på Kalundborg Kommunes kørelister, hvor der identificeres
en rækkefølge på besøg med adresser og tidspunkter for ankomst og afgang. En given rute er koblet sammen
med en estimeret kørselstid, som planlæggeren forventer, at medarbejderen bruger på at transportere sig
mellem besøg. Selve ruten og kørselstiden kan estimeres af et map API, som angiver en optimal rute samt
forventet kørselstid. Ved sammenhold mellem den planlagte rute og map API består den væsentlige forskel
i kørselstiden.
5.3.2.5 Visualiseringer
Nedenfor ses en illustration af, hvordan du kommer fra skemalagte adresser (figur 9, billede 1) til, at map API
kommer med forslag til optimal rute (figur 9, billederne 2-3).

Figur 9 - Eksempel på køreliste fra planlægningen

Billede 9 repræsenterer adresser fra en medarbejders planlagte rute. Ruten består af 6 besøg, som angiver
borgers adresse. Desuden er disse angivet i en bestemt rækkefølge, som medarbejderen som udgangspunkt
skal følge. Billede 2 er et udkast fra map APIet, som tegner en optimal rute ud fra specificerede adresser fra
den planlagte rute med respekt for rækkefølgen på besøgene. APIet fortæller noget om antallet af kilometer
mellem besøgene samt den associerede vejtid, som forventes at blive brugt mellem hver adresse.
Illustrationerne er ikke forbundet på nuværende tidspunkt, da datakilderne ikke er forbundet direkte. Denne
udfordring vendes i efterfølgende afsnit, hvorefter der præsenteres en plan til at forbedre det aktuelle datagrundlag.
5.3.2.6 Usikkerheder
På baggrund af tendenserne i data, jf. afsnit 5.3.2.4, er der flere usikkerheder, som skal adresseres, inden
der med overbevisning kan konkluderes på hypotesen.
Usikkerheden mellem de to datakilde består igen primært af, at man på nuværende tidspunkt ikke kan identificere en medarbejder i en bil. Det betyder, at man ikke kan bruge informationen fra kørelisten op mod realiseret kørsel fra GPS-tracking data. Herved, kan der ikke med sikkerhed identificeres medarbejder kørselsmønstre, da det er nødvendigt at kende udgangspunktet for ruten.
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Der er som tidligere beskrevet også usikkerhed omkring antallet af medarbejdere i bilerne samt andre transportmidler, hvorfor én medarbejders rute ikke kan sammenholdes 1:1 med GPS-tracking data.
5.3.2.7 Forbedringer
Forbedringsforslag er beskrevet ovenfor i tidligere afsnit og omhandler at identificere medarbejdere i GPSsensor data og introducere større datamængder til analysen.
5.3.2.8 Perspektiver
Hvis man vælger at udvide arbejdet med data, vil de perspektiver, som det umiddelbart er oplagte at arbejde
videre med, være:
•

Identificere mønstre i realiserede ruter for at kunne træffe beslutninger og prioritere indsatser,
der kan minimere kørselstid og optimere borgertid.

Igen handler det om at dykke yderligere ned i ”årsag- konsekvensanalyse”, og det vil vi kunne gøre ved at
identificere og analysere dage, hvor der er stor afvigelse mellem den planlagte rute og den realiserede rute.
Hvilke faktorer spiller ind.
Eksempler på spørgsmål, som vil kunne understøtte analyse, er:
•
•
•

5.3.3

Hvor mange besøg har medarbejderne haft – stemmer det overens med det planlagte (er der
akuthåndtering)?
Er der sammenhæng til forsinkelser på ruten og afvigelser fra den planlagte køreplan?
Er der sammenhæng til overholdelse af det planlagte mødetidspunkt og afvigelser fra den planlagte
køreplan?
Hypotese 3: Alle morgenplejebesøg er ikke gennemført inden klokken 11.00.

5.3.3.1 Opsummering
I de følgende afsnit er der gennemført en analyse af, hvorvidt morgenplejebesøg gennemføres inden kl 11.00.
Baggrund for analysen er de planlagte ruter.
Analysen kan understøtte Kalundborg Kommune i at overvåge servicemålet om at morgenplejebesøg skal
være gennemført inden kl 11.00.
Tendens i data er en bekræftelse af hypotesen at: Alle morgenplejebesøg er ikke gennemført inden klokken
11.00.
Planen var at udvide analysen med data for, hvornår besøgene reelt er gennemført, men det har ikke været
muligt at få ”tjek ind- tjek ud” data fra Kommunens omsorgssystem. Derfor har vi i analysen ikke data for,
hvor stor en andel af besøgene, der reelt ligger efter kl. 11.00, og vi kan derfor ikke endeligt konkludere, at
Alle morgenplejebesøg er ikke gennemført inden klokken 11.00.
5.3.3.2 Intro
Kalundborg Kommune arbejder ud fra en forudsætning, at morgenbesøgene skal være gennemførte inden
kl. 11.00. I hjemmeplejen er det ofte således, at ydelserne forekommer i bølger. Det er bekendt, at der er
mange morgenplejebesøg, og derfor er det interessant at anskue, hvorvidt denne ’bølge’ er svær at imødekomme i den givne tidsramme.
Information om, hvorvidt Kalundborg Kommune lever op til overholdelse af den givne tidssramme har sin
vigtighed i at fortælle os, hvorvidt vi overholder vores serviceniveau. Hvis den viser det modsatte, giver det
anledning til en videre undersøgelse af planlægningen, antal medarbejdere, særlige forhold mv.
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5.3.3.3 Hvordan kan data understøtte forretningsbehovet og -beslutninger
Hypotese 3 bygger på data fra den planlagte rute, som blandt andet angiver dato og tidspunkt for besøg på
en angiven adresse. Der er taget udgangspunkt i ydelser, som kan karakteriseres som morgenplejebesøg.
5.3.3.4 Data Tendenser
Tendenser i data udledes af Kalundborg Kommunes kørelister fra planlægningen.
Morgenplejebesøg planlægges til efter klokken 11.00
Det fremgår af data fra de planlagte ruter leveret af Kalundborg Kommune, at besøg af typen morgenpleje
planlægges både før og efter kl. 11.00, hvorfor det forventes, at målsætningen om levering af morgenpleje
besøg ikke kan overholdes.
5.3.3.5

Visualiseringer

Figur 10 - Fordeling af morgenpleje ydelser i minutter før og efter kl 11

Figur 10 fordeler ydelser og besøgsminutter af kategorien ”morgenpleje” på timer og belyser herved besøg
planlagt til efter kl. 11.00. KPIerne i toppen af illustrationen angiver det samlede antal minutter planlagt til før
og efter kl. 11.00, hvor summen af morgenplejebesøg før kl. 11.00 resulterer i 5.704 minutter og efter kl.
11.00 til 39 minutter.

Figur 11 - Fordeling af morgenpleje ydelser før og efter kl 11
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Figur 11 analyserer ydelser af kategorien ”morgenpleje” fordelt over timer, hvor der igen tydeligt illustreres
en tendens til at planlægge disse besøg før kl. 11.00, men hvor der igen fremgår 39 minutter planlagt til efter
kl. 11.00.

Figur 12 - Morgenpleje ydelser planlagt til levering efter kl 11 (fordeling baseret på 39 minutter)

Figur 12 belyser ydelser af kategorien ”morgenpleje”, som planlægges efter kl. 11.00. Resultatet viser, at der
mellem d. 1.-3. oktober er planlagt ydelser af kategorierne: ”Morgenpleje Middel”, ”RH Morgenpleje Let” og
”Morgenpleje Let” til efter kl. 11.00.

M1

M2

M3

M4

M5

Figur 13 - Morgenpleje ydelser fordelt på medarbejdere (M1, M2…) efter kl 11

Figur 13 fokuserer på medarbejdere, som er planlagt til at udføre ydelser af kategorien ”morgenpleje” efter
kl. 11.00. I den nærværende case, som arbejder med 3 medarbejdere på 39 minutter, er billedet ikke relevant,
men ved en større analyse vil det være interessant at se på, hvilke borgere der er i spil.
5.3.3.6 Usikkerheder
Besøgene bygger på ruter defineret af planlægningen, hvor medarbejderne er givet et start- og sluttidspunkt
på en adresse. På trods af planlægningen kan flere faktorer påvirke ruten for den enkelte medarbejder og
hermed også start- og sluttidspunktet for de individuelle besøg på adresserne.
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Ydermere har en medarbejder i begrænset omfang bemyndigelse til at afvige fra den planlagte rute, såfremt
det vurderes at være til fordel for borgerne. Start- og sluttidspunkter for de planlagte besøg er herved ikke
fastlagte, hvorfor det er usikkert at basere analysen udelukkende på disse data.
5.3.3.7 Forbedringer
Analysen skal understøttes af yderligere data fra Kalundborg Kommune, som tager udgangspunkt i de aktuelle start- og sluttidspunkter for besøgene. Medarbejderen har mulighed for at tjekke ind ved ankomst på et
besøg og på samme måde tjekke ud, når besøget er leveret. Denne information repræsenterer den aktuelle
besøgslængde og fjerner derfor usikkerhederne defineret, jf. afsnit 5.3.4.6. Denne information kan ligeledes
belyse ”bytninger” på ruten, da en medarbejder tjekker ind ved ankomst på et givet besøg.
5.3.3.8 Perspektiver
Hvis man vælger at udvide arbejdet med data, vil de perspektiver, som det umiddelbart er oplagte at arbejde
videre med, være:
•

Følge data for hvorvidt morgenplejebesøg sker indenfor det planlagte interval som baggrund
for at reagere, hvis planlagte og uplanlagte tiltag påvirker servicemålet.

Vi foreslår altså, at man sætter en fast datakørsel op, som på ugentlig eller månedlig basis kan give information om, hvorvidt morgenplejebesøg er gennemført inden for det fastlagte servicemål.
5.3.4 Hypotese 4: Hjemmeplejens besøg rammer ikke indenfor 5 min. af det planlagte
mødetidspunkt
5.3.4.1

Opsummering

I de følgende afsnit er der gennemført en analyse af, hvorvidt hjemmeplejens besøg afviger fra det planlagte
indenfor forskellige intervaller.
Analysen vil kunne give et overblik over, hvorvidt der er et skred i besøgene, hvilket igen kan være grundlag
for at dykke ned i en årsags-sammenhæng analyse, og dermed finde de nøglefaktorer, der skal arbejdes
med for at ændre billedet.
Analysen er dog baseret på fiktive data, da det ikke været muligt at skaffe data vedr. ”Tjek ind- tjek ud” fra
Kommunens omsorgssystem. Det er derfor heller ikke muligt at basere en konklusion på analysen i nedenstående afsnit.
5.3.4.2 Intro
Retningslinjerne for forsinkelse af besøg er, at den ikke må overskride 1 time, uden at borgeren får besked.
Det giver medarbejderne og planlæggerne et vist arbejdsrum, hvis der skulle opstå forsinkelser. Besøgene
skal dog for så vidt muligt overholdes, og et skred i besøgene kan være en indikation om, at ruterne er
pressede, at visiteringen skal revurderes, kompetencefordelingen ikke passer mv.
Information omkring, hvorvidt besøgene overholder retningslinjerne, vil således virke givende som overblik,
der kan give anledning til en optimering af besøgene.
5.3.4.3 Hvordan kan data understøtte forretningsbehovet og -beslutninger
Hypotese 4 omhandler starttidspunkt for det planlagte besøg kontra det aktuelle tidspunkt for tjek-ind hos
borgeren. Denne forskel belyser variationen i det planlagte mødetidspunkt og kan herved illustrere hjemmeplejens mødeintervaller.
5.3.4.4 Data Tendenser
Analysen er afhængig af forbedringer, jf. afsnit 5.3.3.7, hvorfor denne besvarelse bygger på fiktive data, som
repræsenterer medarbejdernes aktuelle start- og sluttidspunkter for besøget. Visualiseringerne og tendenser
er baseret på viden og forventninger omkring disse data i Kalundborg Kommune.
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Hjemmeplejens besøg rammer ofte ikke indenfor 5 minutter af det planlagte mødetidspunkt
Der er variation mellem the planlagte starttidspunkt for en aftale og det aktuelle mødetidspunkt for medarbejders ankomst hos en borger. Når man sætter disse data op mod hinanden, repræsenterer de differencen
mellem planlagt og aktuel mødetid på en aftale. Differencen varierer dog og ofte overskrides den her valgte
grænseværdi på 5 minutter, hvorfor det kan konkluderes, at hjemmeplejens besøg ikke rammer indenfor den
her fastsatte grænseværdi på 5 minutter.
Variationen på det planlagte mødetidspunkt er størst i slutningen af ruten
I det fiktive eksempel er differencen mellem det planlagte starttidspunkt og aktuelle tjek-ind stigende. Denne
tendens stemmer overens med forventningen om, at en medarbejder bliver yderligt forsinket, som dagen
skrider frem. Der forekommer også tilfælde, hvor tiden mellem besøgene indhentes for at mindske forsinkelser på besøgstider. Disse tilfælde er dog ikke en generel tendens, hvorfor det kan konkluderes, at variationen
som udgangspunkt er stigende for hvert besøg.
5.3.4.5

Visualiseringer

Figur 14 - Sammenligning mellem besøgstid og check-ind tid

Figur 14 er baseret på et fiktivt scenarie, hvor der inkluderes data fra Kalundborg Kommune om aktuelle tjekind og tjek-ud tider. Scenariet illustrerer en medarbejders rute på en given dag, hvor den planlagte besøgstid
holdes op med tjek-ind og tjek-ud tidspunkter. Differencen repræsenterer det aggregerede antal minutter,
som medarbejderen afviger fra det planlagte. Der er sammenlagt planlagt 200 minutters besøgstid, men som
differencen antyder, er den realiserede tid 230 minutter grundet afvigelser. De 30 minutter repræsenterer det
samlede antal minutter, hvor medarbejderen har måtte ankomme tidligere eller senere på besøget, end hvad
der først var planlagt.
Dette scenarie kan også tage udgangspunkt for alle medarbejdere og ikke blot ét tilfælde for at illustrere den
samlede afvigelse fra planlagt tid i en given periode.
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Figur 15 - Sammenligning mellem besøgstid og check-ind tid på adresser

Figur 15 er et fiktivt scenarie, hvor der ligeledes tages udgangspunkt i den planlagte besøgstid og tjek-ind og
tjek-ud tider. Medarbejder kolonnen repræsenterer en given ”Medarbejder A”, der skal besøge 8 borgere på
deres adresser. Der er planlagt et første besøg kl. 10.00, hvor medarbejderen tjekker-ind kl. 10.03, hvorfor
en difference på 3 minutter afspejler afvigelsen. Besøg 5 resulterede i en afvigelse på mere end 5 minutter,
hvilket resulterer i en rød markering i difference kolonnen. Dette fortsætter, og den samlede afvigelse summerer i 30 minutter.
Denne sammenligning kan ligeledes tage udgangspunkt i alle medarbejdere, og der opnås herved en samlet
afvigelse mellem planlagt og tjek-ind tid.
5.3.4.6 Usikkerheder
Som tidligere nævnt, er analysen afhængig af forbedringer, jf.afsnit 5.3.4.7, hvorfor denne besvarelse bygger
på fiktive data. Data tendenser er derfor blot et eksempel på, hvordan data kan afspejle tendenser i hjemmeplejens besøgstider.
5.3.4.7 Forbedringer
Analysen skal understøttes af yderligere data fra Kalundborg Kommune, som tager udgangspunkt i de
aktuelle start- og sluttidspunkter for besøgene såkaldt ”tjek ind- tjek ud” data fra Kommunens omsorgssystem.
5.3.4.8 Perspektiver
Hvis man vælger at udvide arbejdet med data, vil de perspektiver, som det umiddelbart er oplagte at arbejde
videre med, være:
•

Kortlægge forsinkelser eller tidlig ankomst (tendenser) som grundlag for dels at fastholde de
redskaber, der mindsker forsinkelse dels skabe grundlag for beslutninger, der kan prioritere
tiltag, der mindsker forsinkelse

Analysen vil kunne gennemføres ved at identificere og analysere dage, hvor der er store udsving i, hvorvidt
besøgene rammer indenfor de planlagte intervaller, og følge op med understøttende analyse, som giver svar
på spørgsmål som for eksempel:
•
•
•

Indenfor hvilke intervaller er der afvigelser
Hvor mange besøg har medarbejderne haft – stemmer det overens med det planlagte (er der
akuthåndtering)?
Hvor i byen opstår forsinkelsen? (Trafik/ Parkering/Visitering)
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5.3.5 Hypotese 5: Den optimale rute planlægges ud fra ønsket om mindst mulig transporttid og
mest mulig holde-stille-tid (mindre kørsel, mere service til borgeren)
5.3.5.1 Opsummering
I de følgende afsnit sammenligner vi den planlagte rute mellem besøg/adresser og realiseret kørsel fra GPStracking data. Ydermere inkluderes der map APIs til analyse af optimale ruter, som har til formål at redegøre
for forskellen mellem planlagte ruter og antal km/tid på vejen op mod map APIs forslag til optimal rute samt
deres antal km/tid på vejen.
Analysen vil kunne give en indikation af, hvorvidt der er muligheder for logistiske ruteoptimeringer.
For så vidt angår sammenligning med map API og realiseret rute, er analysen udfordret af, at det ikke er
muligt at lave en direkte kobling mellem;
1) de planlagte ruter (personale)
2) realiseret kørsel (GPS-data)
Det har derfor ikke været muligt at lave en konklusion, men analysen viser de muligheder, der er når mapning
sker.
5.3.5.2 Intro
På tværs af de danske Kommuner har der længe været efterspurgt et IT-ruteplanlægningsprogram, der kan
hjælpe planlæggere at udarbejde en effektiv rute, uden at det går ned på kvaliteten af plejen,
rehabiliteringsindsatsen og medarbejdernes arbejdsforhold. Det hele er grundet i, at man ønsker en rute, der
sørger for mindst mulig transporttid, således at borgerne oplever mest mulig service. Dette har en potentiel
stor værdi, da den demografiske udvikling foreviser et stigende tryk på velfærdsydelserne. Derfor er det
centralt, at vi finder alle tænkelige gevinster, som kan hjælpe kommunen med at levere den ydelse, borgeren
har behov for.
Hypotesen lægger ikke direkte op til et IT-ruteplanlægningsprogram, men formålet er at undersøge, hvorvidt
der er muligheder for logistiske ruteoptimeringer. Dette vil have stor værdi for (især nye) planlæggere, der
ikke har et fuldkomment overblik over de geografiske forudsætninger. En erfaren planlægger med godt geografisk kendskab til området vil typisk have en god forståelse for den optimale rute, men de mange forudsætninger, der er vedhæftet planlægningen (kompetencer hos medarbejdere, tilfælde af sygdomme, forskellige
former for transport mv. kan resultere i et overflod af informationer, som potentielt kan få negativ effekt på
planlægningen. For en uerfaren planlægger vil disse udfordringer forventeligt blive forstærket – især hvis
vedkommende ikke har geografisk kendskab til området. Hvis undersøgelsen synliggør muligheder for
optimering af ruterne, opstår et stort potentiale mhp. et ruteplanlægningsværktøj, som kan hjælpe erfarne
som uerfarne planlæggere. Derudover vil det også sikre en mere kvalitetsrig og systematiseret overgang, når
nye planlæggere træder til, da den optimale rute ikke skal findes på ny for hver gang.
5.3.5.3 Hvordan kan data understøtte forretningsbehovet og -beslutninger
Hypotese 5 sammenligner igen den planlagte rute mellem besøg og realiseret kørsel fra GPS-tracking data.
Ydermere inkluderes der map APIs til analyse af optimale ruter, som har til formål at redegøre for forskellen
mellem planlagte ruter og antal km/tid på vejen op mod map APIs forslag til optimale ruter samt deres antal
km/tid på vejen.
5.3.5.4 Data Tendenser
Tendenser i data baseres på forventningen om at inkludere map APIs samt implementering af forbedringer,
jf. afsnit 5.3.3.7.
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Afvigelser fremgår mellem de planlagte ruter og realiseret kørsel
Det forventes, at afvigelser opstår mellem de planlagte og realiserede ruter for besøgene. Denne forventning
er baseret på viden om, at det udkørende personale ”bytter” besøg i Kalundborg Kommune, samt at medarbejderne har frihed til at beslutte rute mellem de planlagte besøg.
Afvigelserne kan analyseres yderligere, hvor udgangspunktet er at identificere mønstre i afvigelser og mulige
årsager hertil. Disse årsager kan eksempelvis skyldes skift i personale ved brug af eksterne vikarer eller skift
af transportmidler mellem besøg.
5.3.5.5 Visualiseringer
Nedenstående visualiseringer er udarbejdet af map APIs og repræsenterer eksempler på en planlagt rute
samt en optimal rute baseret på besøg fra kørselslisterne.

Figur 16 - Eksempel på realiseret rute

Figur 16 er en illustration af en rute for planlagte besøg, hvor der tydeligt fremgår kørselstid og afstand mellem
besøgene. For netop dette eksempel er det givet, at der mellem besøgene er 1,6 km kørsel, som tager
medarbejderen 4 minutter.

Figur 17 - Eksempel på optimeret rute

Figur 17 skal repræsentere en udvalgt optimal rute mellem samme besøg, som også er defineret af et map
API, der tegner et billede af medarbejderens forventelige kørsel mellem besøg. Den optimale rute angiver
ligeledes et estimat for antal kørte kilometer og minutter, som skal sammenstilles med den planlagte kørsel.
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Resultaterne fra map APIs skal sammenholdes, hvor forskelle mellem de to repræsenterer besvarelsen på
hypotesen, som undersøger mindst mulig transporttid og mest muligt holde-stille-tid.
5.3.5.6 Perspektiver
Hvis man vælger at udvide arbejdet med data, vil de perspektiver, som det umiddelbart er oplagte at arbejde
videre med, være:
•

Identificere mønstre og sammenhænge i store afvigelser fra API anvisning af den hurtigste
rute for at kunne træffe beslutninger og prioritere indsatser, der kan optimere
ruteplanlægningen.

Eksempler på spørgsmål, som vil kunne understøtte analysen, er:
•
•
•

5.4

Er der sammenhæng mellem fravalg af hurtigste rute og forsinkelser på ruten
Er der sammenhæng mellem fravalg af hurtigste rute og afvigelser fra det planlagte mødetidspunkt
Er der sammenhæng mellem fravalg af hurtigste rute og antal kørte kilometer

Tekniske erfaringer

Projektet har gjort sig nogle væsentlige erfaringer vedrørende det tekniske setup:
•

Nøjagtighed i installation af GPS-sensor var vigtig: Projektet installerede GPS-sensorer i hjemmeplejens biler. På hver GPS-sensor var et id nummer, som blev koblet (manuelt) til bilens
nr./registrereringsnummer. Her var det centralt, at dette bliver gjort uden fejl. Det skal ses i relation
til de udfodringer, som projektet ønskede at undersøge med IoT-teknologi. Koblingen sikrede, at man
ved hvilken GPS, der var i hvilken bil, således at især analysen af data omkring fx hypotese 2 kunne
gennemføres.

•

Bliv skarp på det tekniske set-up. Der bør udarbejdes en teknisk analyse, der skal svare på, om det
er muligt at få løst de forretningsmæssige spørgsmål i projektet. Konkret var der behov for at evaluere
det tekniske set-up efter, at projektet havde valgt hypoteser, der skulle undersøges.

•

Afsæt tid til databehandling. Der skal afsættes rigeligt tid til databehandlingsprocessen – en meget
stor del af projektets arbejde lå i databehandling og analyse, hvilket bør prioriteres i en tidsplan, for
at kunne opnår størst mulig gevinst

•

GPS-sensorernes sendefrekvens. Man skal være opmærksom på, at devices ikke sender
realtidsdata på LPWAN-protokoller. Oftest sender de i intervaller af længere perioder (hvert 10. min,
20. min, 30. etc) afhængigt, hvad der måles på og kravene hertil. Afhængigt af de forretningsmæssige
behov man ønsker at undersøge, kan der forekomme en skævvridning ift sendefrekvens fra LPWANprotokoller. Konkret i projektet opstod eksempler på fejlagtige registreringer ift. bilens placering ved
måling af bilernes holde-stille-tid, da GPS’erne havde sendefrekvens på ca. 4-6 min.

5.5

Perspektiver ved udvidelse af IoT generelt

Arbejde med data og IoT er ofte en kontinuerlig øvelse – Forstået på den måde, at det er først, når man ser
de første tendenser i data, at man er i stand til at identificere, hvor fokus skal rettes hen og dermed også,
hvilke data der reelt er behov for, så IoT-platformen kan danne grundlag for velfunderede forretningsmæssige
beslutninger og opfølgning på effekt.
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5.5.1 Perspektiv generelt
Perspektiverne for at understøtte forretningsmæssige beslutninger via IoT er langt bredere end det fokus,
som det indeværende projekt har fastlagt.
Nedenfor er oplistet 3 generelle eksempler på potentialer for, hvad IoT kan bruges til, såfremt man vælger at
arbejde videre med data.
Servicemål:
Grundlag for beslutninger om tiltag til optimering af Kommunens servicemål baseret på data for
Status og udvikling i service set i relation til Kommunens servicemål
Optimering:
Grundlag for beslutninger om tiltag til at optimere/ fastholde faktorer, der understøtter effektiviteten baseret på sammenhæng mellem dage/ruter med høj effektivitet og øvrige faktorer, som kan
påvirke.
Tilfredshed:
Grundlag for beslutninger om tiltag til at optimere/ fastholde faktorer, der understøtter tilfredshed
hos borger/pårørende baseret på data for tilfredshed og øvrige faktorer, som kan påvirke.

5.6

Forslag til næste skridt

Vi har et par gange i rapporten nævnt, at man ikke kommer helt i mål med dataanalyse og gevinst på grund
af begrænsninger i forhold til tid og data. Derfor er det relevant at se på de områder, hvor analysen umiddelbart kan være springbræt til at nå en gevinst. En vigtig forudsætning er dog, at dette sker uden for rammerne
af nærværende OPI-projekt.
Der er i projektet identificeret et antal områder hvor analysen kan danne fundament, men der kan være flere.
De identificerede områder er:
1) At anvende den erfaring som er oparbejdet i projektperioden, både hvad angår proces, data og analyse til at bidrage til andre lignende projekter. Aktuelt har Syddjurs Kommune fået midler fra Innovationsfonden til at gennemføre et IoT-projekt. KOMBIT vidensdeler med Syddjurs og har en plads i
dette projekts styregruppe. Det ville derfor være relevant at fremlægge resultater og konklusioner på
et styregruppemøde.
2) Det kunne være en ide at fortsætte med en mere begrænset indsamling af data og analyse/overvågning i Kalundborg Kommune. Umiddelbart vil det være oplagt at arbejde videre med overvågning af
data for, hvornår ”morgenplejebesøg” bliver planlagt, og hvornår de bliver udført. Formålet med denne dataindsamling og analyse kunne være at følge, hvordan forskellige planlagte og uplanlagte faktorer påvirker – og dermed danne grundlag for datadrevet beslutningstagen.
3) Det kunne være en ide at undersøge, hvorIedes data, der beskriver tjek ind / tjek ud, kan indsamles
og dermed skabe den viden, der skal til for at få be- eller afkræftet de hypoteser, der ikke er blevet
besvaret i dette projekt. I projektet vurderer vi, at hypoteserne stadigvæk har stor forretningsmæssig
værdi for Kommunen, og det vil derfor give mening at afslutte arbejdet i andet regi.
4) Det kunne være en ide at undersøge, hvad der skal til for at sikre, at omsorgssystemet nemt og billigt
kan stille de data til rådighed, som i projektet er blevet identificeret som nøglefaktorer for at understøtte datadrevet beslutningstagen i sektoren.
5) En mulighed kunne være at bruge dokumentation og erfaring fra OPI-projektet til at søge (fx hos
Innovationsfonden) midler til at etablere nogle faste kørsler for flere Kommuner. Her kunne den anaVersion
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lyse, der allerede er gennemført, være grundlaget for at udvælge relevante data og proces for behandling og anvendelse af data. Systematic forventer at kunne bidrage med ”tjek ind/tjek ud ” data
for de kunder, der ønsker at deltage.
6) Etablering af andre samarbejder under OPI-kontraktformen. KOMBIT vil kunne anvende denne samarbejdsform i andre lignende typer af projekter, hvor der måtte være en fælles interesse i at undersøge anvendelsen af en given teknologi.

6

KONKLUSION

Projektets konklusioner kan opdeles i 3 kategorier:
1) Forretningsmæssige overvejelser og konklusioner
Første kategori vedrører besvarelsen af de hypoteser, der er udvalgt af Kalundborg Kommune som værende
de vigtigste. Altså et fagligt syn på de resultater, som projektet har frembragt, og ikke mindst hvad der ikke
har været muligt at konkludere i den bearbejdning, der er sket i analysen af de indsamlede data.
Set fra et kommunalt synspunkt har formålet været at skabe viden, der medvirker til, at borgeren får den
bedst mulige service med udgangspunkt i en systematisk og effektiv kørselsplanlægning- og gennemførelse.
Derudover har formålet været at undersøge muligheder for at skærpe dataindsamlingen samt tilgang til
selvsamme, således at beslutninger bliver truffet ud fra et stærkt og validt vidensgrundlag. Denne viden kan
virke som et godt informationsoutput, der kan hjælpe direktør, ledere, visitatorer, planlæggere, teamledere
mv. til at hurtigt at danne sig overblik over en række af væsentlige faktorer, der påvirker den daglige drift af
hjemmeplejen.
Som gennemgangen af hypoteserne viser, er der et stort potentiale for at skabe ny viden med IoT-løsninger
som denne. Det er dog svært at vurdere informationsgrundlaget i dette projekt, da der har været usikkerheder
knyttet til dataindsamling fra GPS-sensorerne ift. krydscheck med den tilgængelige data fra de kommunale
systemer. Denne usikkerhed gør, at man i de fleste tilfælde ikke kan anskue selve resultaterne for valide og
dermed omsættelige til nuværende praksis. Dette betyder dog ikke, at selve processen og de opnåede
resultater ikke kan anvendes.
Forløbet har vist, at hvis det er muligt at få valideret data fra IoT-sensorerne sammenholdt med data fra de
kommunale systemer, vil man kunne få indblik i forhold, der både kan fungere som værdifuld
ledelsesinformation og samtidig virke som et aktivt redskab hos planlæggere, visitatorer mv. Nogle forhold er
dog naturligvis mere komplekse end andre, som f.eks. hypotese 1. den realiserede kørsel ift. planlægningen
af ruter og hypotese 3. fordeling af morgenpleje ydelser. Begge indeholder vigtig information set fra et
planlægningsmæssigt og ledelsesmæssigt perspektiv, men opbygningen og behovet for data er forskellig.
Som eksempel kan nævnes, at data om den realiserede kørsel vil have øget sin værdi, hvis den kan ses i
sammenhæng med de mange faktorer, der gør sig gældende, og som vil påvirke udfaldet ift. planlægningen.
Hvis dette helhedsbillede ikke kan skabes, kan resultatet være misvisende information.
Med ovenstående forhold in mente og med udgangspunkt i de undersøgte hypoteser, er det alligevel muligt
at konkludere, at potentialet er relativt stort. Der kan skabes en informationsbase og udvikles en løsning, der
kan løfte den kommunale service. Et godt opbygget system vil kunne give Kommunen mulighed for at sikre
en kontinuerlig service, optimere kørslen og skabe ny viden til brug i den strategiske og operationelle ledelse
af hjemmeplejen. Det forudsætter dog en videreudvikling af systemet, hvilket understøttes af de beskrevne
konklusioner. Det har ikke været blandt OPI-projektets mål at skabe en ny it-løsning men derimod at skabe
en Proof of Concept, hvilket er lykkes.
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2) Tekniske- og datamæssige overvejelser og konklusioner
Den anden kategori vedrører den tekniske løsning, der har frembragt projektets resultater. Her vil der blive
konkluderet på den anvendte teknik, det tekniske set-up samt de data, der er indsamlet.
IoT-teknologien er velbeskrevet og velkendt, og tidligere analyser i regi af KOMBIT har beskrevet en række
cases (se cases under videnscenter her). Derfor var den tekniske installation af GPS-sensorer, opkobling til
CIBICOMs netværk, indrullering af sensorer i Systematics FLOW løsning og start af dataindsamlingen
problemfri. Cibicom og Systematic har stor erfaring med projekter af denne slags, og denne del af projektet
var derfor gennemført uden udfordringer af nogen slags. Tilsvarende var grundlaget for dataanalysen tilstede,
efterhånden som data fra sensorerne blev modtaget.
Der er ingen tvivl om, at IoT-teknologi kan understøtte datadrevne beslutninger. Brugen af IoT-teknologi muliggøre sammenkobling af data på en ny måde og kan visualisere data på en måde, som gør det let at bruge
dem i beslutningstagningen. Men arbejdet med IoT-teknologi og data en fortløbende proces. Det har været
en øvelse at finde frem til, hvilken tilgang til data der var mest hensigtmæssig ift. hvilke muligheder, der var
tilgængelige fra de datakilder, der var til rådighed. Det har været en proces, hvor fokus har ændret sig
undervejs, hvor projektet ud fra empiriske data og observationer ledte efter tendenser og sammenhænge,
hvorfra projektets hypoteser blev udledt til afslutningsvist at kigge mere på, hvad er det for forretningsmæssige udfordringer, som Kalundborg Kommune står overfor. Dette har krævet, at nye datakilder blev tilføjet for
at øge værdien af de data, der blev skab af IoT-teknologien.
Der er derfor ikke tvivl om, at der er behov for at se på, hvordan IoT-teknologien kan danne grundlag for
velfunderende forretningsmæssige beslutninger i hjemmeplejen, og potentialerne her er store. Samtidig kan
det konkluderes, at det kræver en længere periode og flere data og flere datakørsler, end det har været muligt
at gennemføre indenfor den tid og de ressourcer, der har været til rådighed i projektet, hvis man ønsker at
basere fremtidige beslutninger på data for området.
3) Projektorganisatoriske overvejelser og konklusioner
Den tredje og sidste kategori af konklusioner vedrører OPI-samarbejdet og den form og styring, som denne
kontraktsform har givet af muligheder for at gennemføre projektet.
OPI’et kan bruges som et ”sprint”, som gør det nemt at komme i gang med mindre projekter, der har undersøgende og nytænkende elementer indbygget. OPI-kontrakten skaber et klart aftalegrundlag for samarbejdet
og er ukompliceret at anvende for parterne. OPI-samarbejdsformen har en række indbyggede værdier og
muligheder, der kan realiseres af alle involverede parter. Se nedenstående figur:
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Figur 18 - OPI, hvilken værdi giver det

Ovenstående eksempler oplevede projektet undervejs i gennemførelsen, hvilket kan ses i de resultater, som
projektet har skabt. Som det fremgår af figur 1 bidrog projektets parter med viden, teknologi og kompetencer,
som var indbyrdes afhængige, og skabte det fælles fundament, der gjorde, at projektet kunne gennemføres.
Det ville ikke være muligt at gennemføre projektet uden samtlige parters deltagelse.
Projektet blev gennemført af:
A-2:
Cibicom
Systematic:

Kenneth Flex, Partner
Jesper Normann, Key Account Manager
Vibeke Skaarup, Projektleder
Henrik Ring, Senior Arkitekt
Tina Hofmann Jensen, Konsulent
Pouneh Samavation, Junior konsulent
Nataliya pavlova, Konsulent
Fridi Jensen, Udviklingskonsulent
Repræsentanter fra Kalundborg Kommunes hjemmepleje
Anna Vang, Seniorkonsulent
Jens Kastenskov, Chefkonsulent

Kalundborg Kommune
KOMBIT

Projektets styregruppe bestod af:
A-2
Cibicom
Systematic
Kalundborg Kommune
KOMBIT
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7 BILAG 1 – PROCESBESKRIVELSE AF
KVALITATIV DATAINDSAMLING
7.1

Virtuelt møde med udvalgt personale fra Kalundborg Kommune

Med afsæt i målbilledet for projektet og to konkrete områder nemlig ‘kørsel i hjemmeplejen’ og ‘hjælpemiddelområdet’, blev deltagerne udvalgt af Kalundborg Kommune på baggrund af deres erfaring og arbejde indenfor
hjemmeplejen og hjælpemiddel-området. Deltagerne blev inviteret til en åben dialog og drøftelse af, hvor de
så de største potentialer for afvikling af nærværende projekt, og hvor resultatet kunne være med til at løfte
serviceniveauet i Kommunen.
Som forberedelse til mødet blev der identificeret forskellige udviklingstendenser og udfordringsbilleder inden
for de to områder. Udviklingstendenserne blev brugt som oplæg til deltagerne og som hjælp til at illustrere
konkrete situationer, hvormed IoT-teknologi kunne tænkes at understøtte Kommunen.
Målet for mødet var at blive mere konkrete på, hvilke udfordringer og problematikker, der lå indenfor de 2
områder. Resultatet var et oplæg og indstilling til projektets styregruppe omkring, hvilket område der var mest
egnet til at gennemføre et IoT-projekt.
Eksempler på udviklingstendenser:

Figur 19 - Eksempel på udviklingstendens inden for hjemmeplejen
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Figur 20 - Eksempel på udviklingstendens inden for hjælpemiddel-området

Figur 21 - Eksempel på udfordringsbillede inden for ruteplanlægning
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Figur 22 - Eksempel på udfordringsbillede inden for hjælpemidler

Desuden blev der udarbejdet konkrete sprørgsmål og værdiparametre til deltagerne, som skabte rammerne
for drøftelserne og konkretisering af områderne.
Eksempel på spørgsmål:
Hvilke informationer/hvilken viden om hjælpemiddel-området har I tidligere savnet eller efterspurgt? Hvad
kunne I gøre anderledes og bedre, hvis I havde den information/viden?
Hvilken værdi ville det give – og for hvem især?
7.1.1 Behandling af resultater fra virtuelt møde
Efter det virtuelle møde blev deltagernes drøftelser og udsagn behandlet og kategoriseret. Overordnet blev
der identificeret 3 kategorier under hhv. ”kørsel” og ”hjælpemiddel-området”:

Figur 23 - Opsummering og kategorisering af findings fra virtuelle møde med personale fra Kalundborg Kommune

For yderligere detaljer omkring fund, hevises til bilag 3.
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7.2

Valg af fokusområde

Der blev på baggrund af ovenstående resultater fra det virtuelle møde udarbejdet en indstilling til projektets
styregruppe omkring, hvilke områder der skulle arbejdes videre med i nærværende projekt.
Beslutningsgrundlaget blev taget ud fra et kommunalt perspektiv og mulig gevinstrealisering for hhv. ”kørsel”
og ”hjælpemiddel”:
7.2.1 Kørsel, værdi?
De visiterede borgere vil i stigende grad bl.a. blive udfordret af, at de er nødsaget til at skulle planlægge
øvrige aktiviteter efter de servicevinduer (tidspunkter) Kommunen tilbyder borgeren. Nogle af de gevinster,
som en løsning vil kunne bringe, kan fx være optimering af ressourceforbruget ifm. kørsel, herunder reducering af CO2 eller mere kontinuitet i borgerbesøg.
7.2.2 Hjælpemiddel, værdi?
Tracking af hjælpemidler anses for at have stort potentiale og nogle af de gevinster, som høstes ved anvendelse, kan fx være minimering af produktspild og hjælp med at holde styr på produkter og udstyr (lokalisering
og vedligeholdelse). Der kan også være en gevinst rent procesoptimeringsmæssigt eller ved effektivisering
af forretningsmæssige indkøb.
Sidestillet med ovenstående blev følgende begrundelser ligeledes inddraget i beslutningsgrundlaget:
Kørsel, hvorfor?
1) Stor mulighed for dataindsamling via lokale fagsystemer og indstallerede sensorer
2) Stor IoT-egnethed
3) Stor kommunal interesse da området omkring kørsel er komplekst og mangler digital understøttelse
hos mange Kommuner.
Det blev besluttet at ”Kørsel i hjemmeplejen” ville skabe størst mulig værdi og effekt at afprøve IoT-teknologien i.

7.3

Valg af emne ud fra fokusområde

Med afsæt i ”Kørsel i hjemmeplejen”, blev data fra det virtuelle møde genbesøgt og alle udtalelser og kommentarer, som vedrørte området omkring ”Kørsel i hjemmeplejen” blev opdelt efter 3 emner alt afhængigt at,
hvad drøftelserne anskueliggjorde:
1) Ruteplanlægning
2) Kørsel
3) Biler
Dette blev gjort for at finde det emne, der ville have størst relevans og egnethed ifm. at blive understøttet af
IoT-teknologi. Ligeledes blev det også vurderet, hvor IoT-teknologien kunne have størst positiv effekt på flest
personalegrupper.

7.4

Workshop – form og indhold

Med afsæt i udfordringsbilledet, de allerede definerede problemstillinger samt det valgte område i Kalundborg
Kommune var ønsket, at der gennem gruppedrøftelser og -arbejde fordelt på personalegrupper blev
identificeret, hvilke behov og ønsker projektet skulle understøtte. Dette med fokus på løft af serviceniveauet
blandt Kommunens visiterede borgere samt ideer til, hvordan dette kunne imødekommes ved hjælp af IoT.
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Workshoppens form var en blanding af oplæg i plenum, gruppedrøftelser og -diskussioner samt fremlæggelse i plenum. Oplægget var en præsentation af de kommunale udfordringer, kompleksiteten og særlige hensyn
ifm. ruteplanlægning samt en rammesætning for projektet.
Workshoppen indeholdt to faser:
1) Gruppedrøftelser og -arbejde, hvor deltagerne blev fordelt i grupper ud fra stillingsbetegnelser (hjemmehjælpere, planlæggere, teamledere og områdeledere). Arbejdet her gik ud på at drøfte og diskutere væsentlige problemstillinger og behov ifm. ruteplanlægning, den faktiske kørsel samt bilerne,
der køres i
2) Præsentation i plenum, hvor hver personalegruppe fremlagde deres problemstillinger og behov, samt
hvordan de kunne se det blive løst med IoT-teknologi
7.4.1 Afvikling af workshop
Afviklingen af workshoppen var med fysisk fremmøde, hvor 4 personalegrupper var repræsenteret inden for
hjemmeplejens fagområde; områdeledere, teamledere, planlæggere og hjemmehjælpere. Det blev afviklet
på 3 timer.
Hver personalegruppe fik uddelt en planche med tilhørende spørgsmål til gruppedrøftelserne og -diskussionerne.
Eksempel på spørgsmål:
1) Hvilke problemer og irritationsmomenter fylder mest i dagligdagen?
a. Hvad vil være de vigtigste for jer at få løst?
b. Hvad forhindrer de jer i at gøre (som ville betyde, at I kunne løse jeres opgaver bedre)?
2) Er der data, viden og information, som – hvis I havde det - ville mindske eller fjerne problemet eller irritationsmomentet?
a. Hvordan og hvornår skulle I have data, viden og information, hvis det skulle være til størst
hjælp for jer?
Se eksempel på anvendte plancher til workshoppen i bilag 4
7.4.2 Resultater og findings
Under hvert emne blev der listet, hvilken personalegruppe havde sagt hvad, samt hvilke problemer, de omtalte. Herfra analyserede projektet data, hvorefter data blev opdelt og listet ud fra fælles temaer/tendenser.
Hensigten med resultaterne og findings var at sammenskrive workshoppens resultater i et antal hypoteser,
der skulle danne grundlag for dataindsamlingen og -behandlingen.
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Figur 24 - Eksempel på databehandling ifbm emnet: Ruteplanlægning

7.5

Ambitionsniveau og definition af hypoteser

Næste skridt i processen for projektet var at vurdere, hvilken form for dataudtræk fra eksterne kilder (KMD
Nexus), der var muligt. Data fra fagsystemet udtrækkes via kørelister, og disse lå til grund for, hvilke muligheder dette projekt havde for dataudtræk. Projektet arbejdede med en hierarkisk datakilde-vurdering (tredeling), hvor 1 var den simpleste dataudtræksform og vil ”kun” anvende data fra GPS-sensorerne, hvorimod
niveau 2 og 3 vil anvende data fra GPS + eksterne kilder.

Figur 25 - Datakilde niveau

Ambitionsniveauet for nærværende projekt var at sammenstille data fra niveau 1 (GPS + kort) og niveau 2
(GPS + kort + borger) med en perspektivering til niveau 3 (GPS + kort + borger + medarbejder).
Se eksempel på anonymiseret køreliste i bilag 5
Med afsæt i feedbacken fra workshoppen med personalegrupperne i Kalundborg Kommune og med fokus
på kørsel og ruteplanlægning, blev der udarbejdet adskillige hypoteser. Dette er gjort ud fra kendskabet til de
data, som kan udtrækkes fra de eksterne datakilder og fagsystemer.
Gennem en iterativ proces har projektet arbejdet hen mod en hypoteseformulering, hvor hensigten er at
kunne be- eller afkræfte hypoteserne ved hjælp af sammenkoblingen af data fra datakilderne.
High level illustration af den iterative proces ved hypoteseformulering:
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Figur 26 - High level aktiviteter ifbm afrapportering og arbejde med hypoteser

Første step i hypoteseformulering var at tage udgangspunkt i de fællestemaer, der var identificeret fra
workshoppen med personalegrupperne i Kalundborg Kommune. Dernæst formulerede arbejdsgruppen underliggende spørgsmål, som resulterede i en overordnet hypotese. Dette blev gjort, så projektet hele tiden
sikrede sig, at der var overensstemmelse med ønsket fra personalegrupperne i Kalundborg Kommune og
den data, projektet havde tilrådighed fra datakilderne.
Afslutningsvist blev hver hypotese analyseret ud fra et dataperspektiv og med fokus på, hvilke form for data
i datasættet, som kunne understøtte og være med i be- eller afkræftelsen af den enkelte hypotese.
Arbejdsgruppen gennemgik nedenstående proces omkring hypotesebearbejdningen:
1)
2)
3)
4)

Formulering af hypoteser
Validering af hypoteser
Test af hypoteser
Be- eller afkræftelse af hypoteser
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Et eksempel på hypotese:

Figur 27- Eksempel på hypoteseformulering

7.5.1 Udvælgelse af hypoteser
Da projektet havde et klart ambitionsniveau blev der udvalgt 5 hypoteser. Disse blev valgt ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv og med udgangspunkt i det overordnede målbillede samt de ønsker, som personalet fra
Kalundborg Kommune havde. Derudover kiggede projektet på, hvorvidt den data, der var tilrådighed, kunne
danne grundlag for besvarelsen.
Der var 2 væsentlige ting, som personalet fra Kalundborg Kommune lagde vægt på:
-

Planlagt rute vs. realiserede rute
Effektivisering af kørsel mht. mindre kørsel, mere service til borgeren – fx overblik over rækkefølgen
over ruterne (geografisk overblik), distriktsopdelinger mv

Der blev på den baggrund udvalgt 5 hypoteser:
1) Der er ikke overensstemmelse mellem, hvad KMD data viser vedr. de enkelte besøgs længde (antal
ydelser), ift. hvad GPS data siger omkring køre- og holde-stille-tid
2) Der er ikke forskel mellem ruteplan, der udleveres i forhold til den realiserede kørsel efter dagens
besøg
3) Alle morgenplejebesøg er ikke gennemført inden klokken 11.00
4) Hjemmeplejens besøg rammer ikke indenfor 5 min. af det planlagte mødetidspunkt
5) Den optimale rute planlægges ud fra ønsket om mindst mulig transporttid og mest muligt holde-stilletid (mindre kørsel, mere service til borgeren)
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8

BILAG 2 – HVAD ER IOT TEKNOLOGI

8.1

Hvad er IoT

Internet of Things (IoT) gør elektroniske ”dimser” intelligente, så de via informationsteknologi kan opsamle
og omsætte data til værdifuld viden for brugeren.

Der eksisterer en række forskellige trådløse netværksteknologier, der muliggør IoT-løsninger. Ideelt set vil
man gerne have længst mulig rækkevidde, maksimal dataoverførsel og laveste energiforbrug, men i praksis
er det en afvejning af disse parametre. Mere data og længere rækkevidder kræver mere energi og giver
lavere batterilevetider.
Nedenstående er en oversigt over de væsentligste teknologier:

De afgørende fordele ved netværksteknologier er, at små datamængder kan overføres over lang afstand
med meget lavt strømforbrug. Dette giver nye muligheder for at forbinde batteridrevne IoT-enheder, som kan
indsamle og kommunikere data via internettet.

8.2

IoT Teknologi i kommunal ramme

Digitalisering ved brug af IoT-teknologi giver Kommunen en række nye muligheder for at effektivisere arbejdsgange, optimere ressourceforbrug og skabe ny værdi til Kommunens borgere og virksomheder. Med smalbåndsteknologien får Kommunen mulighed for at indsamle realtidsdata om alt fra GPS data fra Kommunens
køretøjer til måling af indeklima i Kommunens bygninger.
De lange rækkevidder og sensorernes lave strømforbrug giver også mulighed for at samle data fra svært
tilgængelige områder uden mobildækning og fast strømforsyning.
Industrien satser på IoT-teknologien, som gradvist bliver bedre, billigere og tilbyder flere muligheder for at
skabe bedre infrastruktur og ressourceforvaltning.
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Eksempler på brug af IoT

8.3

Smart City

Den ”Intelligente By” er en betegnelse for en by/region, der anvender IoT-teknologi i de forskellige fag- og
driftsområder.
Ved at opsamle, bruge og dele data med offentligheden kan vi skabe bedre kvalitet i de offentlige tjenester,
bæredygtighed og øget tryghed og velfærd for alle borgere.
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Hvorfor er det relevant:
•

Gøre noget, vi allerede gør men
smartere, billigere og hurtigere.

•

Nye løsninger vi ikke havde før.

•

Indsamling af data der kan give os
øget indsigt og muligheder.

•

Have et fundament for at udvikle og
understøtte nye initiativer.
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BILAG 3 - FINDINGS FRA VIRTUELT MØDE

Uddybning af findings fra virtuelt møde afholdt med 4 personalegrupper fra Kalundborg Kommune

Figur 28 - Opsummering af workshop omkring området for "Kørsel i hjemmeplejen

Figur 29 - Opsummering af workshop omkring området for "Hjælpemidler i hjemmeplejen"
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10 BILAG 4 – PLANCHER FRA WORKSHOP
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11 BILAG 5 – EKSEMPEL FRA KØRELISTE
Eksempel på køreliste fra Kalundborg Kommune
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