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• Person som er optaget af hospitalsverdenens bidrag til bæredygtig 
udvikling og går med overvejelser om hvordan du/I styrker jeres 
bæredygtighedsindsats, især mht. hvordan I skaber, driver og 
optimerer de fysiske rammer og services. 

• Du er f.eks. 

Hvem er du?



Program

• Åbning med lynkursus i Facilities Management (10 min.)

• Top 3 for realisering af FN´s verdensmål i hverdagen  (20 min.)

1. Når du/I sætter mål
2. Når du/I omsætter mål til handling
3. Når du/I evaluerer effekten af jeres indsats

• Afslutning med tips til FM viden (10 min.)



Lynkursus i Facilities Management (FM)



F for faciliteter:
støttefunktioner til at behandle patienter….



En kompleks verden af fysiske anlæg og services



Management (M): Den fulde FM cirkel
- er ideel for helhedsorienteret bæredygtig tankegang
- mere end management: leadership

Beslutte
(købe, leje, bygge)

Bygge
(nyt, renover, udbyg)

Drift
(forsyning, administration, 

vedligehold, service)

Planlæg
(behov, prognoser, scenarier)



Hvordan påvirker FM verdensmålene? 



Facilities Management:
- ”ny profession i Danmark, som er under udvikling”
- Professionalisering mht. at skabe, drive og udvikle f.eks. hospitaler…

Organisatorisk funktion, 
som integrerer mennesker, sted og proces 
inden for det byggede miljø 
med det formål at forbedre menneskers livskvalitet og 
produktiviteten i kerneforretningen.

ISO 41000: Facility management

people

processes

places



Den overordnede FM proces jf. ISO 41001

Hospitals-
strategi som FM 

understøtter

FM Strategi
(generel retning)

FM planer

Implementering 
og drift

Performance 
evaluering

Forbedringer

FM policy 
(FM ledelsens 
konkrete mål)



Hvor langt fra World Class FM?
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- ISO 4100 Facilities Management

1. Forståelse af organisationens behov og tanker om FM 
organisering.

2. Egen FM strategi

3. Planlægning af drift, vedligehold og services

4. Opbygning af driftsorganisation herunder aftaler med eksterne 

5. Evaluering af performance

6. Identificering af forbedringspotentialer

ISO- 41001



Mathias Jakobsen, Think Clearly



1. Når I skal sætte mål 
for bæredygtig FM

1. plan

2. do3. check

2. act



Afsæt i jeres kerneforretning og verdensmålene
- hvem er i nu og hvem vil I gerne være i fremtiden?

Hvem er I som organisation?
• Organisationens mission, vision og værdier
• Organisationens organisatoriske strategi 
• produktion af produkter/service
• finansiering og indtjeningskrav
• interessenter mm.

• CSR/bæredygtighedsstrategi 



FM evolution internationalt…..

1. Mest mulig værdi for færrest mulige penge
2. Tilpasse faciliteter til organisationens udviklingsrejse
3. Optimering af services leverancer (supply change management)
4. Tiltrække og fastholde attraktive medarbejdere
5. Sunde og bæredygtige hospitaler (behandling, arbejdspladser mm)



Kirsten Ramskov Galamba, CFM 10 års jubilæum 2018
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London University collage 
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Community Social
Local employment and training

Community engagement
Local impact (LM3)

Environmental
Environmental sustainability

Carbon reduction commitment (10:10) 
BREEAM: Healthcare XB

Service
Patient 

Experience

Assets
Procurement

Supplier diversity

Learning
Usability

Workplace appraisal

NHS CORPORATE CITIZENSHIP

COMMUNITY BASED FACILITIES MANAGEMENT

5 PERSPECTIVES



2. Når I skal handle på målene….

1. plan

2. do3. check

2. act



Basis elementer i bæredygtig FM
1. Plan: Hvem, hvor, hvad og hvorfor?

• Visioner, mål og strategi
• Data og analyser
• Projektplanlægning af indsats og opfølgning
• Systemisk tilgang: definer systemgrænser og grader af helhedsorientering 

Livscyklusvurderinger, feasibilities studies….

2. Do: Handling! 
• Interne aktiviteter eller samarbejde med eksterne
• Værktøjer f.eks: pilotprojekter, procesværktøjer, 

3. Check: Dokumentation og evaluering

2. Act: evt. korrigerende tiltag

plan

docheck

act



Klimaregnskaber – scope 1-2-3
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Strategiske positioner og det muliges kunst



Kapacitetsopbygning i FM organisationer

Fra Guide til CFM værktøjer 2008-2018 (efter Kirsten Ramskov Galamba, 2012) 



3. Når I skal evaluere effekten…

1. plan

2. do3. check

2. act





Katagorier Key performance indicators (KPI)
Miljø 
indikatorer

• Primært energiforbrug
• Ressourceforbrug: vandforbrug, spildevand, regnvand, råstoffer mm
• Materialer (effektiv udnyttelse og lav impact)
• Affald (konstruktion, drift, ”end of life”) 
• Global opvarmning (CO2 emissions), 
• Arealforbrug og biologisk værdi på matriklen

Økonomiske 
indikatorer

• Produktivitet (”occupant turnover”, sygefravær, bruger tilfredshed og selvvurderet produktivitet)
• Bygningens tilpasningsevne
• Driftsomkostninger og driftsvenlighed (reception, vagt, vedligehold, forsyning, udenomsarealer mm)
• Ejendomsinvestering og værdi
• Life cycle cost
• Brugeromkostninger
• Curnrate (omkostning ved at miste f.eks. Kunder)
• Proces kvalitet og innovation

Sociale 
indikatorer

• Brugertilfredshed, oplevet produktivitet, image og stolthed
• Indendørs luftkvalitet 
• Adgang til transport for bygnings brugere 
• Komfort (visuel, temperatur, akustik)
• Adgang til offentlige services og faciliteter
• Adgang for brugere med fysisk funktionsnedsættelse
• Tryghed og sikkerhed
• Lokalsamfundets tilfredshed og deltagelse

Andre 
indikatorer fra 
litteraturen

• Antal klager
• Procedurefejl
• Medarbejder sundhed
• Praktik og oplæringsmuligheder

Oversigt over 
KPI´s for 
bæredygtighed 
og CSR i FM 
(Jensen, Voort et al 2017) 



”Sustainability is a quest#

rather than an absolute. 
Is a goal that we, 

as facility managers, 
should be striving toward for the 

good of the planet”

John P. Fennimore 2013 

# a journey towards a goal



Top 3: Bæredygtig FM

1. sæt mål som passer netop til dig/jer 
2. sæt de rigtige aktiviteter i gang, og
3. følg op mht. effekter og læring. Når I målene?

1. plan

2. do3. check

2. act



Afslutning

1. plan

2. do3. check

2. act



Hvad er mest bæredygtigt? LCA analyser

• Bygge nyt (grønt), renovere eller dele?

• Papirhåndklæder eller lufttørrer?  

• Decentrale eller centrale serverrum?

• Håndtering af organisk affald? 

• Drift af grønne områder? 

• Vægkonstruktioner (ombygninger)?

• Kaffe ?

• Og meget mere….



Bæredygtig facilities management
- et fagområde i udvikling

Økologi: Viden om samspillet 
mellem alt levende og dets 
omgivelser. 

FM: Viden om samspillet mellem 
”people, places, processes”.

Hvis vi ikke forstår disse sammenhænge, vil vi heller ikke kunne forstå hvorfor det er 
vigtigt, at FM bidrager til lokal og global bæredygtighed

people

processes

places
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Andre eksempler på etiske dilemmaer

• hvem skal vi mest tage hensyn til, nære eller 
fjernere medborgere?

•Hvornår er det rigtigst at handle?

•Hvad er mest bæredygtigt? Nu og på længere 
sigt….

•….



Appetit på mere viden og netværk? 

Bøger:
Sustainable Facilities
Management: 3 lærebøger:

• Fennimore 2014

• Hodges and Sekula 2013

• Shah 2007 

Guide til CFM værktøjer

Forskningsartikler
• https://scholar.google.dk/

• https://www.researchgate.net/

Søg på emner, journals, 
forfattere…. 

Samarbejdspartnere
• Center for Facilities

Management, DTU

• DFM-netværk

• EuroFM

• IFMA

• Mfl.

https://scholar.google.dk/
https://www.researchgate.net/


2 bøger med 10 års FM-forskning og mere end 
22 værktøjer,  som kan hjælpe dig til bedre 
beslutninger i forbindelse med strategiarbejde, 
organisationsdesign, arealdisponering, 
byggeprojekter og procesoptimering.



Tak for opmærksomheden!

Susanne Balslev Nielsen
subn@niras.dk
tlf. 60340925

http://niras.dk


NIRAS kan rådgive om: 
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1. Kvalitetscheck af FM ledelsessystem
2. Hvordan FM organisationen kan skabe endnu mere værdi

3. En bæredygtighedsstrategi i ord og handling
4. Vurdere kapaciteten af ejendommene og skøn fremtidens behov

5. Lejeaftaler som giver klar besked om rettigheder og forpligtelser 
6. BIM og FM: få styr på tegninger og få hjælp til visualisering og digitalisering af arbejdsprocesser 

7. FM systemer og dokumentation til forvaltning, drift, vedligehold og udvikling (FDVU) 
8. Sammenligne jeres nøgletal med andre i branchen 

9. Byggetekniske tilstandsvurderinger
10. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner

11. Opstilling af driftsbudgetter
12. Og meget mere….


