
UD I ORGANISATIONEN

geografiske analyser med KMD-Care data

Side 1



IT-intro
• Alle nyansatte for tilbudt IT-intro

– Gennemgang af tvær-organisatoriske systemer
• MedarbejderPortalen, Digital Post, Skype for Business og 

WebGIS osv.

Det er så her at alle spørgsmålene fra salen 
starter… (fra én enkelt person)

Side 2



… for kan man….

– vise alt på kort? Tja.. tæt på!

– vise hvor borgerne bor? Ja!

– vise alle ruter på kort? Ja!

– lave ruteoptimering? Tja.. det må vi se på!

– …. ?

Side 3



Side 4

Jeg er så flink at spørge, hvad de har brugt tidligere 
til at få det overblik de søger…. 



Det så nogenlunde sådan her ud efter en A4 er kopieret 
op i A3 og ”klistret sammen”

Side 5



…der kodes…
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7

Det kommer der nogenlunde sådan en løsning ud af



Hvordan gik det så med at bruge den nye 
kortløsning…
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De forstod det overhovedet ikke…..
(og det er ikke ondt ment )
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Vi bliver bare nødt til at forholde os til, at der er 
personer, hvor det ikke er logisk at tænke i prikker og 
farver på et kort!



Ny plan
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Et af de forslag der blev sendt til Sweco
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Et andet forslag udarbejdet af gruppen fra Kalundborg Nord
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Opsætning af kort styres i MiniMap Editor
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Spørgsmål
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• Kunne visning af data fra KMD Care 
hjælpe planlæggerne med at optimere 
deres abejde?

• Hvad med dem der ligger og kører 
rundt? Bruger de systemet?

• Hvornår er det her en succes?
– Kan der videreudvikles på systemet?



Fremtidsplaner – Step 1 (eller er det 
step 4?)

16



Fremtidsplaner
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• Udvidelse til sygeplejerskerne 
– En mere enkelt løsning, da deres ydelser er 

færre, men de er samtidig ikke så mange på 
arbejde af gangen og dækker et større område

• Hvad med Kalundborg Øst?
– Skal de have en løsning for dem selv eller er der 

værdi i at sætte det hele på et kort, for at se om 
distrikterne skal være mere ”dynamiske”

– Visning af ruter som linjer, med ”Shortest Path 
Dijkstra”

• Og hvad nu med Cura Plan?


