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Beslutningsprocessen som redskab til 
at sikre fremdrift og økonomi 

 



Beslutningsproces 

Beslutningsproces, i psykologien en bevidst eller ubevidst 
mental proces, hvor handlinger, holdninger, anskuelser etc. 
fastlægges, og hvor valg træffes.  

Beslutningsprocessen påvirkes af tidligere erfaringer og af de 
konsekvenser, tidligere beslutninger har haft.  

Evnen til at kunne generalisere og skelne mellem de forskellige 
påvirkninger vil også være afgørende for beslutningsprocessens 
forløb. 

Ofte er der tale om konkurrerende signaler (fx normer, 
informationer) i omgivelserne, og man kan da tale om en vis 
tærskelværdi for påvirkningernes styrke, før beslutningen tages.  



Beslutnings personprofiler 



Beslutningsmodel 

Hvad VED vi? 
Udveksling af 
informationer 

Hvad VIL vi? 
Forslag til beslutning. 
Fordele og ulemper. 

Risikoanalyse 

Hvad KAN vi? 
Opstilling af 

løsningsmuligheder 

Hvad GØR vi? 
Udarbejdelse af 
handlingsplan. 

Hvad, hvem, hvornår, 
hvordan 



   

Nyt OUH 



Interessenter og beslutningstagere 

• Den Danske Stat 

• Sundheds- og ældreministeriet 

• Regionsrådet i Region 
Syddanmark 

• Politiske udvalg 

• Direktionen i Region 
Syddanmark 

• Projektorganisation I Region 
Syddanmark 

• Styregruppe Nyt OUH 

• Koordineringsgruppen 

• Direktionen på OUH 

• Projektorganisationen Nyt OUH 

• Brugergrupper, sparrings- og 
tværgående arbejdsgrupper 

• Styrelser 

• Myndigheder 

• Statsrevisionen 

• Bygherrerådgiver 

• Konsortiet Medic OUH 

• 3. parts rådgivere 

• Entreprenører 

• Leverandører 

• Presse 

• Patientforeninger 

• Interesseorganisationer 

• Uddannelsesinstituationer 

• …… 

 

 

 



OUH 
Budget (årlig, million € ) =     835 
Medarbejdere =            11.281 
Senge =                  1.083 
Operationer (årlig) =       40.113 
Amb. Patient. (årlig) = 1.130.729  

Nyt OUH 
Grundareal (m2) =          780.000  
Etageareal, brutto (m2) =   237.000 
Senge =                       1.011 
Budget (million DKK) =             6.900 

Fakta 



Bygherreorganisation Nyt OUH 



Organisation Medic OUH 

Konsortium Medic OUH bestående af: 
KHR A/S 
White A/S-AB 
Dall & Lindhardsen A/S 
Oluf Jørgensen A/S 
WSP  
EKJ A/S 

Projektorganisation 
Projektledelse 
Projekteringsledelse 
Delprojektledelser 
Disciplinledelser og fagspecialister 
Projektmedarbejdere 



Beslutninger 

Hvad er vigtigt? 
• Beslutninger tages rettidigt i projektet 
• Behandling af beslutninger sker på korrekt niveau 
• Der er grundlag for at kunne træffe beslutning 
• Beslutningstagere er afklarede om 

beslutningskompetence 
• Beslutninger dokumenteres og formidles 
 
Hvad er udfordrende? 
• Mange beslutningstagere og høringsparter 
• Politiske beslutninger (irrationelle) 
• Beslutninger kan tage lang tid 
• Nul-fejls kultur / angst for at træffe forkerte 

beslutninger 



Beslutningsniveauer 

Niveauer 
1. Styregrupper (Strategisk) 
2. Projektledelse (Taktiske) 
3. Projekteringsledelse (Operationelt) 
4. Delprojektleder/disciplinledelse (Fagligt) 
 

Styrende dokumenter for beslutninger 
• Styringsmanual 
• Projekthåndbog 
• Forretningsgange 
• Kommissorier 
• Manualer 



Værktøjer 
Arbejdsproces værktøjer 

 
• Projektstrategi med fastlæggelse af hovedlinjer i projekt 
• Beslutningsplaner og afklaringslister 
• Projekteringstidsplaner m. beslutnings milestones 
• Brugermanualer m. instruktion af brugere, sparringsgrupper m.fl. 
• Target Cost med løbende opfølgning på anlægsøkonomi 
• Projekterings-/ og leveranceplan 
• Mødehåndbog og mødeplan 
• Projekterings-/ og designmanual 

 



Brugerproces 



Target Cost 



Mødestruktur og beslutningsniveuer 





Noter vedr. FSTA 

• Højlunds forsamlingshus 
• Overordnet indflyvning – stakeholder analyse 
• Facilittering af dialog med mødedeltagere 
• Caseorienteret fremlæggelse 
• Stille spørgsmål og udfordre 
• Fokus på hvad virker og hvad kan forbedres 
• Emner – områder som skal debatteres 
• 45 min I alt til indlæg 16.45-17.30 
• Disponering af indlæg udarbejdes og sendes til 

Pernille 


