
Datec konferansen 2015

TIRSDAG 03 NOVEMBER

Registrering

Velkommen

Åpning av konferansen

Innledning til Dateckonferansen

Kl. 0915

KI. 0945

Lansering av CleanPilot – INSTA (nylansering)

Lunsj

Pause

Hvordan kan CleanPilot forbedre servicemedarbeiderens hverdag

Mette Sætervold – Fagforbundet og st. Olavs

Kl. 1000

• Om Datec

• Datec`s medarbeidere og samarbeidspartnere 

• Datecs fokus og arbeidsmetodikk

• Erfaringer og utvikling

Kristine Torgersen – Oslo Universitetsykehus

Per Arne Løvstad – RenConsult

Datec presenterer helt nye og banebrytensde funksjoner for å lykkes med INSTA og 
kvalitetsrenhold. Med den nye versjonen av CleanPilot blir det enklere å forstå, bruke 
og dokumentere kvalitet både for renholdere og ledere.

03-04 November

Radisson Blu Gardermoen

Kl. 1030

Kl. 1130

Kl. 1330

Kl. 1230

Mette er INSTA kontakt for Sør-Trøndelag Fylke i Fagforbundet, og til daglig seksjonsleder på 
St. Olavs hospital. Hun bruker CleanPilot til daglig.

Kristine er Fagansvarlig ved OUS, og har ansvaret for blant annet den praktiske innføringen av 
CleanPilot. Kristine har ledet test-arbeidet INSTA-funksjonaliteten i CleanPilot ved OUS

Per Arne er Renholdskonsulent med lang erfaring med blant annet INSTA og INSTA-kurs. Han har 
vært med i referansegruppen for utviklingen av CleanPilot INSTA



Hvordan lykkes med tegningsarkivet? (nylansering)

Hvordan lykkes med kvalitetsrenhold?

Kvalitetsrenhold med leverandørfokus

Kl. 1345

Pause og innsjekk

Kl. 1415

En av bransjens leverandører forteller om hvordan de setter kvalitetsfokus der NS 
INSTA 800 og CleanPilot er en viktige verktøy for å utvikle seg, og dokumentere 
hvordan deres produkter har innvirkning på kvalitetsrenholdet.

Datec arbeider kontinuerlig med forbedring av løsninger som forenkler arbeidet med 
tegninger. Vi lanserer en helt ny funksjonalitet som gjør det effektivt å koble Jonathan 
på et eksisterende tegningsarkiv basert på Autocad uten å tegne en strek.

Datec presenterer et helt nytt kurskonsept. Et praktisk grunnkurs i hvordan man kan 
innføre NS INSTA800, der renholdsplan, opplæringsplan, grunnkurs i NS INSTA800 og 
bruk av CleanPilot, er noen av ingrediensene.

Datec Nettverksgrupper (nylansering)

Hvilket utstyr passer den moderne servicemedarbeider v/ samarbeidspartnere

Samarbeidspartnernes time

Aperitiff i foajeen utenfor konferanselokale

Festmiddag

Kl. 1515

Kl. 1545

Datec får flere og flere kunder og brukere, der de fleste har de felles utfordringer og 
oppgaver som skal løses. Vi ønsker å legge til rette for møtepunkt mellom våre kunder 
gjennom nettverksgrupper. Dette skal være et tilbud som gjør det enklere å bygge 
naturlige relasjoner og samarbeid, der Datec vil være katalysator og bidragsyter.

Kl. 1615

Datec er opptatt av å legge til rette for at leverandører og samarbeidspartnere 
utvikler og tilpasser utstyr for renholder og servicemedarbeider i forhold til CleanPilot 
og den nye digitale hverdagen. Vi har utfordret våre samarbeidspartene til å vise 
produkter og muligheter.

5 retters festmiddag

Kl. 1930

Kl. 2000

Kl. 1645

Minimesse i foajeen. Møt samarbeidspartnere og se deres løsninger.  

Kl. 1445



ONSDAG 04 NOVEMBER

Hvordan dyktiggjøre medarbeider –neste skritt?

Hvordan inkludere kunde/bruker bedre?

Hvilke forbedringer synes du vil være de viktigste for Datec å prioritere i eksisterende 

program (CleanPilot og Jonathan)? 

Kjersti sier at ett av de viktigste oppdragene hun har som leder, er å gjøre er å gjøre jobbene til de 

ansatte mer attraktive. Jonathan Clean og CleanPilot er blant tiltakene hun har investert i.

KommuneNorge utfordres på sammenslåing. Øystre Slidre er en del av Valdres kommunene som 

står overfor denne utfordringen. Typisk for mange små og mellomstore kommuner er at man ofte 

mangler kompetanse på viktige områder. Ellen presenterer hvordan Øystre Slidre arbeider for 

samarbeid på tvers av kommunene. 

God morgen – Kom i gang!

Hvordan dyktiggjøre servicemedarbeideren?

Kl. 0900 

Samarbeid på tvers av kommunegrenser

Datec ønsker å utfordre våre brukere og samarbeidspartnere til å tenke innovativt på nye 
muligheter og behov. Hvordan kan vi gjøre løsningene enda bedre enn de er i dag. Hvor 
dyktig er du til å tenke muligheter? Hva kan vi gjøre bedre? Vi jobber i grupper:

Datec tilbyr lynkurs i aktuelle tema. Alternativt kan deltakerne benytte tiden til 
relasjonsbygging og prat med samarbeidspartnere eller noen av Datecs medarbeidere.

Hvordan fungerer INSTA? Hva 
er de viktigste fordelene med 
INSTA. Hvordan kommer jeg i 

gang?

Beste tips til opplæring i 
CleanPilot. Mange 

organisasjoner ønsker å ta 
opplæringen av egne 

renholdere selv. Her får du alt 
du trenger for å gjøre effektiv 

utrulling i egen regi.  

Effektive triks for ajourhold av 
tegning og renholdsplanen i 

Jonathan.

Hvordan optimalisere 
renholdsplanen i Jonathan?

Hvordan går vi frem?

Innovasjonsworkshop: Neste skritt!

Kake og kaffe

Lynkurs eller relasjonsbygging

Jonathan

INSTA Cleanpilot

Jonathan

Relasjonsbygging

Relasjonsbygging

Kl. 0930

Kjersti Lohne Enersen er avdelingssjef for Renhold og tekstil i Vestre Viken 
Helseforetak. Hun vant Fagforbundets arbeidsgiverpris i 2015.

Bli begeistret til å tro på egne muligheter for å gjøre en forskjell.
Presentert av en begeistret foredragsholder med mange gode historier

Ellen Petrine Fretheim er teknisk sjef i Øystre Slidre kommune. Hun lang erfaring fra 
renholdsbransjen, men sitter nå med ansvaret for alle fagområder på teknisk i kommunen

Kl. 1000

Kl. 1030

Kl. 1115

Kl. 1200

Kl 1200

Kl 1230

A B C



Lunsj

Oppsummering og diskusjon - Workshop

Kl. 1300 

Hva nå?

Kl. 1400

Oppsummering av konferansenKl. 1450

Tilbakeblikk, erfaringer og evaluering 

Avslutning - vel hjemKl. 1500

Effektivt kursprogram med mange muligheter ( Datecs nye kurslokaler)

Hvordan komme i gang med CleanPilot og NS INSTA 800

Oppstart i nettverksgruppene 

Etter en konferanse er man full av inntrykk, og skal hjem og møte hverdagen. Datec vil 
gjerne utruste deg best mulig for hverdagen og presenterer hvilke muligheter du har når 
du kommer tilbake: 

Resultatene fra Worshopen presenteres, og det blir noe tid til innspill og kommentarer.

Kl. 1430


