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BESKRIVELSE

Frem mod 2025 skal bygherreorganisationen Nyt Hospital og Ny Psykiatri 

Bispebjerg bygge et nyt somatisk hospital og et nyt psykiatrisk hospital, samt 

fælles forsknings- og logistikfaciliteter på Bispebjerg Bakke. Byggeriet har 

til formål at modernisere og udvide det eksisterende Bispebjerg Hospital, 

samt at skabe de fysiske rammer en fusion mellem Frederiksberg Hospital og 

Bispebjerg Hospital. 

Det oprindelige  Bispebjerg Hospital blev bygget i 1913, og er tegnet af den 

kendte arkitekt Martin Nyrop, der bl.a. også har tegnet Københavns Rådhus.

Projektet involverer nybygning af 130.000 kvm og ombygning af 37.000 kva-

dratmeter. Anlægssummen er samlet ~4,2 mia. kr.

Målet med projektet er at skabe et imødekommende og menneskeligt hospi-

tal, der samtidigt kan fungere som en grøn oase i byen.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg valgte CAPTYST PPM til at understøtte god 

økonomistyring og god governance. Systemet blev sat op til at kunne indhente data 

om projekternes faktiske forbrug fra bygherrens SAP system. 

Systemet bliver brugt til alle projekter ifm. byggeprojektet.
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Udfordringen

Dårlig datakvalitet

Ledelsen træffer beslutninger på 

baggrund af fejlagtige data, og pro-

jektledere mangler selv korrekte og 

rettidige data om budget, kontrakter 

og forbrug. Kilderne til dårlig datakva-

litet skyldes bl.a. (1) skufferegnskaber 

hos de enkelte projektledere når aldrig 

frem til ledel-sen i tide (2) manglen på 

en standardiseret tilgang til budget-

tering medfører manglende sammen-

lignelighed på tværs af projekter (3) 

manglen på brugervenlige værktøjer 

medfører en lav grad af tilslutning og 

ejerskab fra projektledere og dermed 

større sandsynlighed for fejlbehæftede 

konsolideringsprocesser.

Manglende aktualitet

For at være agile bør projektorganisa-

tioner kunne svare hurtigt på spørgs-

mål som f.eks: er der overskydende 

finansiering fra et projekt, som vi kan 

bruge andre steder? Er der projekter vi 

bør stoppe, så vi har ressourcer nok til 

vigtigere projekter? Arbejdsgange, der 

er baseret på forældet og langsomme-

lig konsolidering af dokumenter bliver 

normalt foretaget i månedlige og kvar-

talsvise cyklusser. Dette medfører at 

data, der ligger til grund for beslut-nin-

ger, typisk er 2-4 måneder gamle inden 

de når beslutningstagere.

Det er velkendt at store anlægsprojekter, der strækker sig 

over en længere årrække, ofte har problemer med budge-

toverskridelser. En del af dette problem skyldes at de ind-

ledende budgetter ofte indeholder store usikkerheder, og 

dertil kan ændrede budgetforudsætninger gennem projek-

tet have konsekvenser for anlægsbudgettet. 

En anden væsentlig årsag til budgetoverskridelser skyldes 

bagvedliggende svagheder i økonomistyring og governance, 

hvor det især er budget- og kontraktstyringen der skaber ud-

fordringer.

Udfordringer med budget- og kontraktstyring er velkendte blandt bygherrer

GOD GOVERNANCE 
OG ØKONOMISTYRING
For at være på forkant havde bygherren bevidst allokeret 

flere ressourcer til at sikre  ordentlig governance og øko- 

nomistyring, inden byggeriet gik ind i udførelsesfasen. 

En overordnet udfordring der blev identificeret var, at ar- 

bejdsgange i forbindelse med budgetlægning og opfølg- 

ning ofte baserede sig på store mængder regnearksdata og 

tekstdokumenter, der skulle konsolideres og kvalitetssikres 

før der kunne skabes de nødvendige beslutningsgrundlag.

Manglende overblik

Det er svært for beslutningstagere 

at opnå et samlet og let tilgængeligt 

overblik over konsekvenser ved æn-

dringer i budgetter eller prisudvikling. 

Traditionelle, statiske regneark og 

tekstdokumenter begrænser beslut-

ningstageres muligheder for hurtigt at 

kunne få indblik i og forstå konsekven-

serne ved budgetændringer og -over-

skridelser.

SÆRLIGT TRE RISICI BLEV I DENNE SAMMENHÆNG IDENTIFICERET SOM POTENTIELLE 
BARRIERER FOR GOD GOVERNANCE OG ØKONOMISTYRING: 
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Løsningen

BUDGETLÆGNING

Projektledere lægger budget og dis-

poneringsregnskab for deres projekter 

ved at indtaste dem direkte i CAPTYST 

PPM. Projektledere kan dermed sam-

menholde løbende ændringer i budget-

tet med det oprindelige tilsagnsbudget. 

De ajourførte budgetter gør det nemt 

at likviditetsstyring for porteføljen.

GODKENDELSESFLOWS

CAPTYST PPM benyttes til at håndte-

re effektiv kommunikation af ønskede 

ændringer på tværs af porteføljen mel-

lem projektejere, projektledere og pro-

jektadministration. Projektejerne kan 

godkende ændringer direkte i CAPTYST 

PPM, som kan tilgås gennem en hvilken 

som helst browser.

KONTRAKTSTYRING

Projektledere kan nemt og ubesværet 

holde styr på kontrakter, peakperioder, 

essentielle dokumenter, sammenhæn-

gen fra nuværende kontrakter til bud-

getter m.m. direkte i CAPTYST PPM.

CAPTYST PPM understøtter flg. opgaver:

CAPTYST PPM blev bl.a. valgt på grund af systemet bruger-

venlighed for ikke-økonomer og på grund af systemets sær-

lige fokus på effektivt at understøtte likviditetsstyring og do-

kumentation.

CAPTYST PPM blev sat op til at kunne indhente data om pro-

jekternes faktiske forbrug fra bygherrens SAP system. Syste-

met bliver brugt til alle projekter ifm. byggeprojektet.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 

valgte CAPTYST PPM til at understøtte 

god økonomistyring og god governance.

OPFØLGNING PÅ FORBRUG 
OG FÆRDIGGØRELSES-
GRAD

Forbrug bliver tilkoblet og påført kon-

trakter, og det er nemt for projektle-

derne at kontrollere om de fakturerede 

beløb matcher den aftalte betalings-

plan.

PRISUDVIKLING

Det er nemt at koble prisindeks og æn-

dre prisforudsætninger i CAPTYST PPM. 

Bygherren benytter CAPTYST PPM til at 

beregne det korrekte finansieringsbe-

hov, samt følge op på hvorvidt den for-

ventede prisudvikling stemmer overens 

med virkeligheden.
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VED VALG AF CAPTYST PPM 
LAGDE BYGHERREN SÆRLIGT 
VÆGT PÅ FØLGENDE:

En central database fjerner 
behov for at konsolidere 

regneark og dokumenter, og 
sikrer dermed aktualitet i 

beslutningsgrundlaget

Brugervenlige værktøjer skaber 
øget tilslutning fra projektledere 

og bidrager dermed til større 
datakvalitet og -aktualitet

Muligheden for at begrænse 
hvad brugere kan se og 

gøre minimerer risikoen for 
fejl, og beskytter bygherren 
mod uønsket vidensdeling i 

forbindelse med udbud o.lign.

1 2 3
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Artist: Aarstiderne Arkitekter

Effektiv 
økonomistyring

Effektivt flow af information og mini-

mering af behovet for tilbagevenden-

de indhentning og konsolidering af 

regneark har givet bygherren effekti-

viseringsgevinster i forbindelse med 

økonomistyring og håndhævelse af 

governance.

Bedre 
dokumentation

Revisionen har direkte adgang til CAP-

TYST PPM og kan nemt tilgå budgetter, 

dokumentation o.lign. Systemet har 

imponeret revisionen, der har frem-

hævet tilgangen som best practice 

blandt hospitalsbyggeprojekterne i 

Region Hovedstaden

Bedre 
indsigt

Større gennemsigtighed har gjort det 

muligt at identificere ubrugte res-

sourcer og finansiering i porteføljen, 

samt allokere dette til projekter med 

størst behov.. Dette er med til at sikre 

at finansiering først optages, når der 

er et reelt behov. Omkostninger ifm. 

forhastet eller forsinket indhentning af 

finansiering minimeres. 

Værdien blev skabt gennem effektivisering 

og et bedre beslutningsgrundlag

CAPTYST PPM har skabt en række meget konkrete gevinster 

for bygherren. 

Værdien

“CAPTYST PPM har givet os en effektiv økonomistyring og governance, 
imponeret vores revision, samtidig med at hverdagen er blevet nemmere 
for både projektledere og ledelse.” 
Økonomi- og Proceschef, Berit Steenstrup Damm
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Færre 
budgetoverskridelser

Ved konstant at have det aktuelle 

overblik over økonomien i hele porte-

føljen, opnår ledelsen en unik mulig-

hed for at gribe tidligt ind i projekter, 

hvor der er risiko for, at det faktiske 

forbrug overskrider det budgetterede.

Nemmere 
kontrol

Projektlederens opdaterede overblik 

over sammenhænge mellem indgå-

ede aftaler og modtagne fakturaer 

bidrager til at fejlagtig fakturering fra 

leverandører synliggøres, og dermed 

minimeres tab.

Glade 
projektledere

Den effektive kommunikation om 

økonomi og kontrakter letter alles 

hverdag og skaber bedre tid til at pro-

jektejere og -ledere kan fokusere på at 

skabe værdi på byggepladsen.
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Om os

VORES VISION
CAPTYST gør projektorganisationer 

digitale ved at udvikle solide digitale 

værktøjer og processer, som er bruger-

venlige, skaber indsigt og sikre effekti-

ve arbejdsgange.

VORES MISSION
CAPTYST vil gøre det nemt at være en 

succesfuld kompleks projektorganisati-

on, der leverer projekter i rette kvali-

tet, til rette tid og inden for budgettet.

CAPTYST blev startet for at gøre livet nemmere for projektorganisationer, der skal 

håndtere større projektporteføljer. CAPTYST har et særligt fokus på projektorganisa-

tioner, der i høj grad afhænger af eksterne underleverandører og hvor projekter og 

relationer ofte er længerevarende (> 1 år). Denne gruppe af projektorganisationer har 

ofte særlige behov i forb. med planlægning og styring, der kun i ringe grad er blevet 

imødekommet af løsningsleverandører. Planlægning og styring stiller her krav til ind-

samling, konsolidering, analyse og præsentation af store mængder data.  For at imø-

dekomme disse behov har CAPTYST et stærkt porteføljestyringssystem der effektivt 

kan understøtte portefølje governance (budget, kontrakter, godkendelse, historik o.l.). 

CAPTYST tilbyder også rådgivning og software udvikling der kan understøtte databehov 

i forbindelse med bl.a. udarbejdelse af business cases  og funktionsanalyse.

CAPTYST er en unik blanding af økonomer, udviklere, og brugeroplevelse eksperter, der 

alle har stor erfaring i at arbejde med projekter og projektorganisationer.
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