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Videnskabelige 
undersøgelser viser, 
at kostens kvalitet er 
vigtig for patienters 
helbredelsesproces og 
er medvirkende til at 
opretholde generel  
velvære.

Det er til gengæld 
udfordrende for 
hospitaler og andre 
sundhedsudbydere at 
tilberede nærende og 
velsmagende mad til deres 
patienter på en effektiv og 
omkostningseffektiv måde.
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Introduktion
De primære udfordringer mht. at levere effektiv food service af 
høj kvalitet er pressede omkostninger og begrænsede budgetter. 
Desuden mangel på transparens i forbindelse med næringsindhold, 
sikkerhed og madspild. Det kræver systematik og digitalisering.

Siden 1986 har CGI hjulpet sundhedsorganisationer med at 
levere nærende måltider til patienter. CGI Aromi, et innovativt 
ressourceplanlægningssystem til food service, er førende på 
markedet i Finland, hvor det leverer mere end 150 mio. måltider 
om året gennem 100 sundhedsorganisationer. Nu kan alle 
sundhedsorganisationer over hele verden få CGI Aromi, og  
produktet er naturligvis også tilgængeligt i Danmark.

I takt med at produktionen af mad og måltider på hospitalerne bliver 
mere og mere kompleks, er erfaringsbaseret styring ikke længere 
nok. CGI Aromi giver en datadrevet tilgang til produktionen og leverer 
relevante data til det sundhedsfaglige personale i realtid, hvilket gør 
dem i stand til at tage mere logiske og effektive beslutninger mht. 
planlægning, tilberedning og levering af mad.

Sundhedsfaglige organisationer kan integrere CGI Aromi i deres 
digitale journaler og følge patienter fra intensivpleje til hjemmepleje. 
Endvidere er de i stand til at give patienter og plejepersonale 
mulighed for selvstændigt at vælge den rette ernæring og de rette 
måltidsprogrammer.

CGI Aromi gør også, at patienterne ikke behøver bekymre sig om at 
modtage måltider, der ikke tager hensyn til deres diæt. Endvidere 
frigiver det tid, så det klinisk personale kan fokusere på at pleje deres 
patienter.
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Udbydere af hospitalsmad skal håndtere en hel 
masse detaljer - og ofte med et begrænset budget. 
Derudover skal de minimere madtilberedelsestiden 
og produktionsomkostningerne såvel som undgå 
unødvendigt madspild.

Studier viser, at de vigtigste faktorer, når det 
kommer til at forbedre patienters tilfredshed med 
hospitalsmad, omfatter forbedring af kvaliteten 
af den mad, der serveres, udvalget og selve 
bestillingen. 

MADKVALITET  
OG -SIKKERHED
For at kunne tilberede måltider af høj kvalitet 
er det vigtigt at have vejledninger med 
detaljerede ingredienser og tilberedningstrin, 
men patientinformation vedr. allergener, 
specielle ingredienser og ernæringsmæssige 
værdier er ikke nødvendigvis tilgængelig for 
leverandører af hospitalsmad. Derudover 
kræver moderne sundhedsmiljøer, at patienter 
kan vælge mellem flere forskellige sikre og 
allergivenlige måltider, samtidig med, at deres 
valg er i overensstemmelse med hospitalets og 
patienternes krav.

Studier viser også, at leverandører af 
hospitalsmad er udfordret mht. konstant at sikre, 
at patienterne får ernæringsmæssig god mad og 
er tilfredse. 

De fleste udbydere beder om feedback fra 
patienterne, men er samtidig begrænset 
af budgetter og muligheden for opfylde 
patienternes ernæringsmæssige behov og krav.

MADSPILD 
Madspild er en anden stor udfordring for 
leverandører af hospitalsmad. Personlige 
præferencer, diætrestriktioner, manglende 
appetit eller at man har det dårlig, fører ofte til 
madspild. Til gengæld kan velsmagende mad og 
et stort udvalg af sunde måltider have en positiv 
indvirkning på patienters madindtag.

Derudover viser studier, at appetitvækkende, 
ernæringsrige måltider er afgørende for kortere 
ophold på hospitalet og dermed markante 
besparelser.

KOMPLEKSE 
PROCESSER OG 
SYSTEMER
For organisationer, der serverer mad, begynder 
alt med planlægning af menuen. Der skal tag-
es hensyn til forskellige standarder vedrørende 
madens kvalitet, kvantitet og omkostninger. 
Mængden af information og antallet af retning-
slinjer, der skal overvejes, kan være overvæl-
dende.

At administrere kost og diæter for patienter 
kræver, at man er i stand til at jonglere med 
mange forskellige systemer og applikationer 
inden for et stort og komplekst it-økosystem.  
At indføre nye systemer kan være svært og  
dyrt og kræver tilpasning og uddannelse af  
personalet.

Kostrelaterede udfordringer 
for sundhedsudbydere
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CGI Aromi forbedrer 
hospitalets food service 
proces
CGI er på forkant mht. at hjælpe sundhedsorganisationer med at forbedre kvaliteten og leveringen  
af food services. Det er vores overbevisning, at hospitalsmad godt kan være lækker samtidig med,  
at det giver patienten den nødvendige næring.

Hos CGI ønsker vi at give køkkenpersonalet relevante data i realtid, som de kan basere deres 
beslutninger på - effektivt. Når man indfører moderne digitale værktøjer og styrer på grundlag af data, 
opnår man mange fordele.

CGI Aromi er en end-to-end løsning, der understøtter alle food service processer i sundhedssektoren. 
Det er en digital platform til bedre kostkvalitet og –sikkerhed.

Figur 1: Madproduktionsprocessen understøttet af Aromi

AUTOMATISERING
Manuel håndtering af de mange rutineopgaver i et professionelt køkken kan betyde en nedsat 
produktivitet i et travlt og tidspresset miljø. CGI Aromi automatiserer alle disse processer i en enkelt 
og brugervenlig grænseflade.

Alle processer i CGI Aromi er bundet sammen af data, der sendes ind i alle dele af systemet.  
Det reducerer den tid og indsats, det normalt tager at udføre opgaverne.

For at sikre, at alle patienter modtager et måltid, bestilles det nødvendige antal måltider automatisk 
iht. foruddefinerede kriterier. Når tingene ændrer sig, kan personalet foretage ændringer i 
standardordrer efter behov.

Hvis patienter eller besøgende får lov selv at bestille, vil deres bestillinger overstyre de automatiske 
ordrer. Måltider og andre varer bestilles via en simpel bestillingsportal – som også er optimeret til 
mobile enheder. Det gør det nemt at bestille fra eksempelvis sygesengen.

Opskrifter 
og menuer

Bestilling 
af måltider 

og varer

Indkøb af 
ingredienser 
og råvarer

Leverance 
og forbrugMadproduktion
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HØJ GRAD AF FLEKSIBILITET
CGI Aromi integrerer nemt med forskellige softwareapplikationer og kan konfigureres efter behov. Det 
har desuden en høj grad af tilpasningsmuligheder, der understøtter forskellige køkkenmodeller  
- centrale, decentrale eller hybride.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV
For store leverandører (offentlige eller private), som leverer mad til mange steder, er central styring en 
forudsætning for omkostningseffektivitet. Mange leverandører styrer imidlertid et større antal unikke 
køkkener. Det kan være udfordrende ift. styring og praktikker efter en standardmodel.

CGI Aromi er designet til en intelligent central styring. Denne type rollebaseret styringsmodel giver 
fleksibilitet nok til at lokationerne kan arbejde uafhængigt, samtidig med at fordelene ved centraliseret 
planlægning, inkl. omkostningseffektivitet og kvalitet, opretholdes. Lokalt køkkenpersonale kan 
foretage daglige justeringer i produktionsmængden for at sikre, at hver enkelt spisende får det rette 
måltid for ham eller hende.

Fordele ved CGI Aromi 
• Effektiv produktion og levering af sunde,  

måltider, der er rige på næringsstoffer

• Forbedret madsikkerhed og gennemsigtighed 
for patienten

• Betydeligt lavere omkostninger pr. måltid 

• Man bruger mindre tid og ressourcer pga.  
automatisering

• Datadrevne beslutninger

• Nem udrulning og integration med anden  
software

• Miljøvenlig
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SIKKERHED OG TRANSPARENS
Patientsikkerhed og -fortrolighed er indbyggede funktioner i CGI Aromi. Når en patient indlægges på 
hospitalet, oprettes brugeroplysninger i CGI Aromi, og det elektroniske patientjournalsystem leverer 
specifikke kostkrav til patientens kostplaner. Da patienternes ernæringsmæssige behov kan variere 
væsentligt i løbet af deres ophold, kan plejepersonalet ændre disse krav hurtigt og nemt.

CGI Aromi giver personalet besked, hvis dagens standardmåltid ikke er egnet til visse patienter. 
Denne information sendes videre til køkkenpersonalet, som løser potentielle problemer i 
produktionsfasen. CGI Aromi er især opmærksom på mad, der kan forårsage anafylaksisk chok hos 
visse patienter.

Via CGI Aromis online menuer kan de spisende vurdere allergener, ingredienser og ernærings- 
mæssige værdier.

MILJØMÆSSIGE OVERVEJELSER
CGI Aromi understøtter også miljømål. I Finland modtog CGI ”Climate Action Top5 prisen” fra Helsinki 
Climate Partners for at hjælpe leverandører af food service med at bekæmpe klimaforandringer ved 
at reducere madspild.

“Ved at anvende Aromi 
har vi været i stand til at 
forbedre vores services, 
optimere driften og spare 
penge. Vi har især opnået 
besparelser pga. den 
digitale behandling af alle 
ordrer i systemet.”

Hannu Ali-Vehmas
Direktør for Food Operations
Helsinki Elderly Citizens Foundation
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CGI er grundlagt i 1976 og blandt verdens største leverandører af it- og 
forretningsrådgivning. Fra flere hundrede kontorer verden over leverer 
vi en komplet portefølje af ydelser, som spænder fra strategisk it- og 
forretningsrådgivning over systemintegration til managed it-services, 
outsourcing af forretningsprocesser og løsninger, som vi selv har udviklet. 
Gennem et tæt samarbejde og en stærk kombination af vores lokale 
tilstedeværelse og globale leverancenetværk hjælper vi vores kunder med 
at nå deres mål med digital transformation.

For mere information, kontakt os på cgi.dk@cgi.com.
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