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Servicecentret skal hele tiden 
udvikle nye produkter til en 
konkurrencedygtig pris. Tho-
mas Pazyj mener, medarbej-
derne er det grundstof, som 
gør det muligt. De skal trives 
og være stolte af deres ar-
bejdsplads. 

   ”Vores opgaver er ikke sund-
hedsvæsnets primære ydelse. 
Men til gengæld, synes vi, det 
er grundlaget for alle de andre 
opgaver,” siger Thomas Pazyj, 
der ser det nye center som en 
fordel, når der skal bydes på 
opgaver og servicetilbud i kon-
kurrencen med private virk-
somheder. 
 

Klare arbejdsgange  

Servicecentrets medarbejdere 

arbejder på tværs af de andre 
afdelinger på hospitalet, og det 
giver særlige muligheder. 

 Medarbejderne som ser ar-
bejdsprocesser lidt udefra op-
dager sommetider procedurer, 
som kan gøres lettere og bed-
re. 

   ”Der står snesevis af opga-
ver i kø, hvor man kan organi-
sere arbejdet på en anden må-
de, så det bliver en hjælp for 
vores kunder,” siger Thomas 
Pazyj. 

   ”Når vi gør status om to år, 
forventer jeg, at det er blevet 
lettere at være kunde i Ser-
vicecentret - og at medarbej-
derne er glade og stolte af de-
res arbejdsplads,” siger Tho-
mas Pazyj. 

”Jeg ser en stor synergieffekt i 
sammenlægningen af vores 
fem afdelinger i Servicecentret. 
Vi kan bruge hinanden og få 
øje på nye ideer. I midtVask 
kører vi med vasketøj, men 
måske skal vi ud bag skrive-
bordene og lægge papirer på 
plads for intern transport. Vi 
skal ikke rende hurtigere, men 
gøre tingene smartere,” siger 
Steen Veigaard som er ansat i 
midtVask og en af de 10 nye 
procesagenter i Servicecentret. 

Skal lære af hinanden 

”Jeg forventer mig, at vi i pro-
jektet kan lære af hinandens 
måde at arbejde på. På midt-
Vask har vi allerede mange 
erfaringer, som vi kan brede ud 
til andre, så de kan få det lige 
så godt som os. Og jeg tror 
midtVask bliver en endnu bed-
re arbejdsplads, når vi kan bru-
ge hinanden på tværs af afde-
lingerne i centret,” siger Steen 
Veigaard. 

Han synes, projektet er spæn-
dende, og han mener, resulta-
terne afhænger af, om han og 
de øvrige procesagenter kan få 
kollegaerne med. Det er hans 
erfaring, at medarbejderne skal 
have tillid til ledelsen og det 
den vil med nye tiltag, hvis 
man skal nå langt. På midt-
Vask har personalegoder som 
massage og kiropraktor være 
med til at overbevise kollegaer-
ne om, at der var reelle hensig-
ter bag de mange projekter. 

   ”Jeg tror ikke, du finder no-
gen arbejdsplads her på hospi-
talet, der er så spændende 
som midtVask. Det er en ar-
bejdsplads, hvor man kan vok-
se – hvis man vil. Sådan var 
det ikke, da jeg kom hertil for ti 
år siden. Da stod vi bare ved 
vores maskiner,” siger Steen 
Veigaard. 

Glade medarbejdere giver os tilfredse kunder 

Agenter i Servicecentret  

De kommende to år arbejder ledelse og medarbej-

dere i Servicecentret målrettet på at skabe et godt 

og udviklende arbejdsmiljø. Centerchef Thomas 

Pazyj tror, at medarbejdere, som trives, er funda-

mentet for gode produkter og tilfredse kunder 

Godt og udviklende arbejdsliv 

”Vi har stor respekt for de 
forskellige funktioner og ar-
bejdsvilkår i de enkelte afde-
linger. Så vi skal gøre det, 
som giver mening,” siger Mi-
na Harding Iranzad og fort-
sætter: ”Det er meget centralt 
for den rejse vi begiver os ud 
på, at vi ikke arbejder i kon-
cepter. Vi skal sammen få øje 
på det som virker, og sam-
men finde vejen til målet.” 
 

Nærvær og trivsel 

Formålet med projektet er, at 
medarbejderne i Servicecent-
ret skal være glade for deres 
arbejde og de skal ikke blive 
slidt ned af det. Derfor regner 

ledelsen blandt andet også 
med at kunne se resultaterne 
ved, at medarbejderne har 
færre sygedage og at det 
bliver lettere at rekruttere nye 
medarbejdere. 

   Projektet giver medarbejde-
re og ledelse mulighed for at 
skabe et kreativt rum, hvor 
rammerne er lidt mere elasti-
ske end i hverdagen og plads 
til både at lykkes godt og 
mindre godt fortæller Mina 
Harding Iranzad. 

   ”Det vigtigste er, at vi aner-
kender hinanden og vores 
forskellighed, så vi alle sam-
men kan få vores talenter i 
spil,” siger hun. 

Servicecentret sætter Det gode og udviklende ar-

bejdsliv i fokus de næste to år. Centret har fået 

syv millioner fra Forebyggelsesfonden til projek-

tet. Ledelsen ønsker i samarbejde med medarbej-

derne at udvikle arbejdsmiljøet gennem gensidig 

respekt, anerkendelse og tillid. Mina Harding 

Iranzad, udviklingschef i Servicecentret, under-

streger, at det ikke er et projekt med færdige kon-

cepter  

Serviceavisen 

 

Du læser nu første udgave af Serviceavisen. Det er en ny informations-

kanal i Servicecentret som en del af  projektet: Det gode og udviklende 

arbejdsliv.  
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Personlig udvikling og mulighed for at give de gode erfaringer fra midtVask 

videre, var de vigtigste grunde til, at Steen Veigaard valgte at blive proces-

agent i Det gode og udviklende arbejdsliv. For Steen er målet, at alle medar-

bejdere får en bedre arbejdsplads og lærer af hinanden på tværs af afdelin-

gerne 

På midtVask er medarbejdere og ledelse i gang med at definere, hvad god ledelse er for dem. Dialogen er 

led i udviklingen af det gode og udviklende arbejdsliv i Servicecentret 

Procesagenterne Karen Nissen og 

Steen Veigaard i samtale  med 

udviklingschef i Servicecentret 

Mina Harding Iranzad om, hvad 

ledelse betyder for det gode og 

udviklende arbejdsliv  


