Region Syddanmark:

“Over natten steg behovet fra
250 til 3.000 video-licenser”
Da samfundet, fra den ene dag til den anden, lukkede ned pga. Corona-krisen, blev det
NetDesign og TDC Erhvervs opgave at sørge for en akut kapacitetsudvidelse af Region
Syddanmarks samfundskritiske infrastruktur og kommunikationsløsninger, så bl.a. læger
og sygeplejersker fortsat kunne passe deres arbejde hjemmefra, og borgerne fortsat
kunne komme i kontakt med alarmcentralen, vagtlægen og sygehuset.
Corona øgede behovet for hjemmearbejdspladser
Danmark blev forandret, da statsministeren holdt sit
berømte pressemøde den 11. marts. Allerede dagen efter
begyndte offentlige og private virksomheder at forberede
sig på en ny virkelighed, herunder etableringen af tusindvis af hjemmearbejdspladser, så medarbejdere fortsat
kunne være produktive under nedlukningen af samfundet.

Akut brug for mere kapacitet
Behovet for at etablere hjemmearbejdspladser og skaffe
ekstra kapacitet til at afholde telefon- og videomøder
ramte også Region Syddanmark. Med ca. 25.000 ansatte
er Region Syddanmark regionens største arbejdsplads,
hvilket i sig selv udgjorde en udfordring. Dertil kommer, at
Region Syddanmark har ansvaret for at drive regionens

“

sundhedsvæsen, hvor det i bogstavelig forstand handler
om liv eller død, når regionens læger og sygeplejersker
går på arbejde.

Specialoprettet task force
Kort tid efter nedlukningen nedsatte Region Syddanmark
en fælles task force sammen med NetDesign og TDC
Erhverv for at sikre stabil drift og nødvendig kapacitet på
Region Syddanmarks telefoni- og videoinfrastruktur.
“Vi skulle pludselig etablere digitale hjemmearbejdspladser for vores læger, sygeplejersker, analytikere og administrative personale. Over natten steg vores behov fra 250
til 3.000 fjernopkoblinger. Det havde vi slet ikke kapacitet
eller licenser til”, forklarer Anders Bigum, afdelingschef i
Regional IT i Region Syddanmark.

Vi skulle pludselig etablere digitale hjemmearbejdspladser for vores læger, sygeplejersker, analytikere
og administrative personale. Over natten steg vores
behov fra 250 til 3.000 fjernopkoblinger. Det havde
vi slet ikke kapacitet eller licenser til.
Anders Bigum
Afdelingschef i Regional IT i Region Syddanmark

“

Cisco Webex implementeret på to dage
Med visheden om, at det meste af Europa var i gang med
samme digitale oprustningsøvelse som Region Syddanmark, gik task force-enheden, under ledelse af NetDesign,
straks i gang med at købe og hente udstyr.

Vi implementerede bl.a. Cisco
Webex-løsningen på to dage og fik
2.000 brugere koblet på.

“I den første uge arbejdede både vi, NetDesign og TDC
Erhverv i døgndrift. Vi kørte blandt andet til Holland for
at hente hardware. Det lykkedes os faktisk at tyvedoble
kapaciteten på de væsentligste områder”, siger Anders
Bigum - og fortsætter:
“Sammen med NetDesign implementerede vi bl.a. Cisco
Webex-løsningen på to dage og fik 2.000 brugere koblet
på. Jeg har aldrig været med til noget lignende. Det havde
Cisco heller ikke, fortalte de.”

“

Derudover hjalp NetDesign med at tilføje en masse ekstra
videoendepunkter til regionens interne videokonferencesystem, hvilket mangedoblede kapaciteten.

På vores interne videokonferencesystem gik vi fra at kunne håndtere 200 samtidige brugere til at
kunne håndtere op til 1.500 samtidige brugere.

”Vi gik vi fra at kunne håndtere 200 samtidige brugere til
at kunne håndtere op til 1.500 samtidige brugere. Det var
helt vildt. Men vi kom i mål, og vi oplevede faktisk ikke et
produktivitetstab i den periode, hvor vi var tvunget til at
arbejde hjemmefra, og hvor lægerne ikke måtte forsamles
fysisk, når de holdt konferencer”, fortæller Anders Bigum.

Nødberedskab var en succes
Sammen med TDC Erhverv har NetDesign for nylig etableret et helt nyt nødberedskab, som blev aktiveret for første
gang under Corona-krisen i samarbejdet med Region
Syddanmark. Og det stod sin prøve.
“Både NetDesign og TDC Erhverv har lagt sig i selen på
en måde, som virkelig hjalp os igennem Corona-krisen.

“

I hele Region Syddanmark er der meget, meget stor tilfredshed med deres indsats”, understreger Anders Bigum.

Vi oplevede faktisk ikke et produktivitetstab i den periode, hvor vi var
tvunget til at arbejde hjemmefra.

Region Syddanmark fik også hjælp til at udvide kapaciteten på deres interne mødetelefon, så de gik fra at kunne
håndtere 25 samtidige brugere til at kunne håndtere op
til 1.200 samtidige brugere, og Anders Bigum er ikke i tvivl
om, at det tætte samarbejde mellem NetDesign og TDC
Erhverv har haft afgørende betydning for, at det var muligt
at sadle om og etablere så mange nye hjemmearbejdspladser i løbet af få dage.
”I it er vi vant til at få knubs, når der er noget, der ikke virker.
Men her har vi faktisk fået meget ros fra blandt andet sygehusdirektørerne, og det er bl.a. fordi vi fik så god hjælp
af NetDesign og TDC Erhverv”, siger Anders Bigum.

“

Både NetDesign og TDC Erhverv
har lagt sig i selen på en måde,
som virkelig hjalp os igennem
Corona-krisen. I hele Region Syddanmark er der meget, meget stor
tilfredshed med deres indsats.

Automatiseret proaktiv kapacitets monitorering
En af grundene til at det lykkedes at tilpasse Region Syddanmarks eksisterende løsninger så godt til den nye virkelighed under Corona, hænger sammen med NetDesigns
automatiserede og proaktive monitorerings system fra
ScienceLogic, der giver adgang til live data og dashboards, som gør det muligt at få et godt billede af de forskellige trends og forudse fremtidige kapacitetsudfordringer.
Det betød, at NetDesign kunne handle proaktivt, være på
forkant og hele tiden hurtigt havde mulighed for at udvide
løsningerne med mere hardware og software i takt med,
at Region Syddanmarks behov ændrede sig.
”Fordi NetDesign var i stand til at indsamle og reagere
på vigtige data, og fordi der hele tiden var en tæt dialog
mellem TDC Erhverv og NetDesign, fik vi i Region Syddanmark altid den nødvendige hjælp, som gjorde os i stand

til at træffe de rigtige beslutninger i en kritisk tid”, forklarer
Anders Bigum.

Hjemmearbejde er kommet for at blive
Ligesom resten af Danmark langsomt er ved at vende
tilbage til noget, der minder om normaltilstande, er driften
af Region Syddanmarks infrastruktur også ved at normalisere sig. Dog understreger Anders Bigum, at etableringen
af de mange hjemmearbejdspladser, og behovet for at
kunne afholde virtuelle møder, har givet stof til eftertanke.

“

Vi havde ikke hjemmearbejde i noget særligt omfang før Coronakrisen. Men det er noget, der vil
forandre sig. Medarbejderne efterspørger det, og mange arbejder
ligeså effektivt, hvis ikke mere effektivt hjemmefra, så hvorfor skulle de
ikke også have mulighed for det?

“Vi havde ikke hjemmearbejde i noget særligt omfang før
coronakrisen. Men det er noget, der vil forandre sig. Medarbejderne efterspørger det, og mange arbejder ligeså
effektivt, hvis ikke mere effektivt hjemmefra, så hvorfor
skulle de ikke også have mulighed for det?”

Knækket koden til digitale konsultationer
Anders Bigum fortæller, at da både det sundhedsfaglige
personale og borgerne blev tvunget til henholdsvis at
levere og modtage sundhedstilbud på en ny måde, knækkede begge parter koden til digitalt samarbejde.

“Nu ligger værktøjerne jo på borgernes enheder, og de
har lært at bruge dem. Vi kan blandt andet se, at antallet
af telekonsultationer er eksploderet. Patienter er altid
velkomne på sygehuset, men flere og flere vælger simpelthen at blive hjemme, når de skal tale med en læge eller
sygeplejerske, fordi det er mere belejligt for dem. På den
måde har Corona-krisen været en udløsende faktor for en
bredere anvendelse af digitale møder i sundhedsvæsenet”, slutter han.

“

Antallet af telekonsultationer er
eksploderet. På den måde har
Corona-krisen været en udløsende
faktor for en bredere anvendelse
af digitale møder i sundhedsvæsenet.

Region Syddanmark
Region Syddanmark er en offentlig myndighed med
en politisk ledelse bestående af 41 folkevalgte
politikere, som sidder i Regionsrådet. Den øverste
administrative ledelse består af en koncerndirektion, som varetager den strategisk administrative
ledelse af Region Syddanmark.
Region Syddanmark er med knap 25.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads.
Region Syddanmarks hovedopgave er driften af
sundhedsvæsenet. Herudover har regionen også

ansvaret for højt specialiserede sociale tilbud samt
psykiatrien og sygesikringen. Derudover arbejder
Region Syddanmark også med regional udvikling,
herunder udviklingsplaner inden for uddannelse,
kultur, miljø, byområder og landdistrikter i samarbejde med kommunerne. Og så har regionen ansvaret for regionale busruter og jernbaner, miljø,
jordforurening og råstoffer.
De danske regioner kan ikke udskrive skatter, så
al finansiering af Region Syddanmarks aktiviteter
kommer fra staten og kommunerne.

Nøgletal
I dagene efter den 11. marts 2020 var Region Syddanmark nødt til at mangedoble kapaciteten på deres digitale tjenester.
• I perioden med tvungen hjemmearbejde steg antallet af brugere på Region
Syddanmarks interne netværk fra 250 til ca. 3.000, når flest var logget på
samtidig. I alt har ca. en tredjedel af alle Region Syddanmarks ansatte arbejdet hjemmefra i perioden.
• Mødetjenesten Cisco Webex blev installeret på to dage. Tjenesten har haft
ca. 2.000 daglige brugere i perioden med tvungen hjemmearbejde.
• Regionens interne telefonmødetjeneste blev opgraderet fra at kunne håndtere 25 samtidige brugere til at kunne håndtere op til 1.200 samtidige brugere.
• Regionens interne videokonferencesystem blev opgraderet fra at kunne
håndtere 200 samtidige brugere til potentielt at kunne håndtere op til 1.500
samtidige brugere.

Cisco Webex
Webex er verdens største videokonferenceværktøj. Med tiden har det udviklet sig til et
samarbejdsværktøj med Webex Teams.

Webex forbedrer arbejdskulturen, og øger
produktiviteten og effektiviteten på tværs af
lokationer og agile teams.

Webex giver mulighed for at alle kan deltage i videomøder uanset hvilke kommunikationsværktøjer, man anvender.

Webex supporterer innovation og vækst
gennem bedre samarbejde, som kan øge
kundetilfredsheden og konkurrenceevenen.
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