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Hildebrandt & Brandi
Vores profil, publikationer og lokationer

VORES LOKATIONERUDVALGTE PUBLIKATIONER

• Etableret i 2004 af Steen 
Hildebrandt og Søren Brandi 

• Specialiseret i strategi og 
transformation

• Kontorer i Danmark

• ~45 medarbejdere

• 20% i årlig omsætningsvækst

• 70% private klienter, primært 
lokaliseret i Norden

• 35 bøger udgivet

VORES PROFIL
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Resumé

• 20+ years of high-end management consultancy experience
5 years experience from Board and Advisory Councils
Previously Senior Consultant at Valcon, Partner at Promentor Management, Superfos
and 
AarsøNielsen&-Partners

• 1991 Cand. Merc., M.Sc. (Econ), Copenhagen Business School

Areas of expertise

Operational Management / Business Transformation / 
Lean in Administration and Service /                 
Lean in Production / Performance Management / Process Optimization and Development 
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• Operational management: Highly experienced in operational management, planning, 
organizing, executing, evaluating and operations. Ranging from securing annual cycle based 
on strategy to capacity and resource plans on day to day level to coaching decision makers at 
all levels

• Lean thinking: Highly experienced in challenging, implementing, training and embedding 
lean thinking and lean management

• Project management: Broad and deep experience as project manager ranging from smaller 
short-term projects in organizations with 50 employees to major, complex and longstanding 
development processes in organizations at up to 4.500 employees 

Søren Strunk-Sørensen
sss@hildebrandtbrandi.com
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Udgangspunktet….og rammen for de næste 20 min

Bevægelse – fra behov opstår til behov løst !

Sund fornuft – hvorfor skyder vi os selv i foden !

Driftsledelse – med en skæv vinkel
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Driftsledelse reducerer kompleksitet i hverdagen og gør det 
nemmere at være både medarbejder og kunde

Øger vi forudsigeligheden og robustheden på driftsopgaverne i vores 
hverdag – sikrer vi bedre til de gode og værdiskabende dialoger med 
kunder og kolleger

Hvorfor arbejde med systematisk driftsledelse?

Manglende 
robusthed 
i driften

Om igen

Forstyr-
relser

Fejl

Stress

Dårlige 
kundeople

velser

Dårlig dag 
på arbejde

For meget 
i arbejde

Bunker

Ventetider

Flaske-
halse

Manglende 
udvikling

Manglende 
fokus på 

det 
væsentlige

ILLUSTRATIV
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Der er mange gode grunde til at arbejde med driftsledelse – et 
godt sted at starte er hvis…

… ORGANISATIONEN OPLEVER … KUNDERNE OPLEVER

!

• Svingende kvalitet eller fejl i 
leverance

• Usammenhængende, individuelt 
betinget og svingende service

• Hassle….. 

• Utilstrækkelig kompetence i 
frontlinjen i forhold til at løse 
problemet rigtigt første gang

• Travlhed i kontakten med 
virksomheden

• Stress og overraskelser i 
forbindelse med driften

• Prognose og kapacitetsplanlægning 
baseret på fornemmelser frem for 
fakta

• At udvikling ikke er en del af den 
dagligdagen

• Styring som en individuel ledelses-
opgave frem for at være forankret i et 
sammenhængende ledelsessystemet
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De tre fokuspunkter i arbejdet med systematisk driftsledelse –
fakta, rytme og konsekvens

RYTME

Etablering af rette rytme for 
driften med udgangspunkt i 
kundens behov – driftsrytmen 
skal være:

• Forudsigelig – vi ved, hvad 
vi skal levere og hvordan

• Pålidelig – vi kan stole på 
rytmen, leverer som forudset 
og håndterer eventuelle 
udsving grundet ændringer i 
kundens behov

KONSEKVENSFAKTA

Indsamling af rette fakta til 
at understøtte driftsrytmen –
dette kræver fakta i forhold til:

• Hvad vi skal levere – hvem 
efterspørger hvad, hvor meget
og til hvornår

• Hvordan vi skal levere – hvor 
mange er vi med hvilke 
kompetencer samt normtid 
(procestid)

Korrigering ved afvigelser fra 
rytmen – det handler om at 
sikre fælles afklaring om 
følgende:

• Hvem undersøger, hvorfor 
rytmen blev brudt (forstå)?

• Hvem tager stilling til, hvad 
der skal ske for at håndtere 
dette (korriger)?
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Systematisk driftsledelse består af en forudsætning og tre 
gentagne elementer

Estimere fremtidige 
opgaver og sikre 

adgang til kapacitet 
og kompetencer

Daglig styring af 
opgaveflowet

Følge op på om vi 
leveret som planlagt 

og foretage evt. 
forbedringer

1.
Planlægning og 

forberedelse

2. 
Gennemførelse

3.
Opfølgning og 

forbedring

Definition af 
kerneopgaver 

og mål
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Driftsledelse er en af flere ledelsesdiscipliner, som understøtter 
organisationens tilstand og udvikling

Strategisk ledelse
Retning, fokus og mening

Kulturledelse
Værdier og adfærd

Personaleledelse
Udvikling og motivation af 

medarbejdere

Fag- og 
videnledelse

Fagkompetence, viden og 
kvalitet

Program- & 
projektledelse
Tværorganisatorisk 

forandring

Driftsledelse
Drift og optimering




