
Vi er IT-Specialister - Vores mål er at hjælpe 
vores kunder med at gøre It simpelt og gennem-
skueligt. Vores fokus er at optimere og drifte IT-
infrastruktur, ved at bruge de ressourcer der er 
tilgængelig for jer bedst muligt og derved skabe 
den størst mulige værdi. 

Vi er med jer hele vejen rundt og vores store 
faglighed gør vi kan afdække mange områder, 
blandt andet:

• Sparring  • Rådgivning 
• Levering • Implementering 
• Undervisning

Om Blue IT

It-driftsstabilitet og datasikkerhed er et must for 
Fysioterapien, Horsens Sundhedshus. Som i 
mange andre brancher, er fysioterapeuter også 
blevet afhængige af it. Bookingsystemer, jour-
naler og meget andet tilgås via netværk, derfor 
er oppetid samt brugervenlighed nødt til at være 
højt prioriteret.

I efteråret 2017 konstaterede Niels Rosendahl, 
indehaveren af Fysioterapien, at virksomhedens 
it-setup ikke længere var tidssvarende og heller 
ikke understøttede kommende lovkrav. Derfor 
var det vigtigt at søge sparring og assistance 
udefra for at opnå en fremtidssikret og stabil løs-
ning. Med en virksomhed på ca. 50 ansatte, hvor 
få medarbejdere betegnes som it-superbrugere, 
er det nødvendigt at have en professionel it sa-
marbejdspartner i ryggen, hvis fejl måtte opstå.

Pulsen skulle tages 
“Vi var bekymrede for it-nedbrud og eventuelle 
datatab. Yderligere oplevede vi en intern utilfred-
shed med den daglige drift og trængte derfor til 
at få taget pulsen på vores it-infrastruktur”, ud-
taler Niels. Idet medarbejderne arbejder meget 
fleksibilitet, skiftende mellem flere forskellige 
behandling slokaler, motionssale og endda 
hjemme hos patienterne, var det yderst vigtigt at 
kunne tilgå de forskellige data uanset lokation.  

Det handler om at være på forkant 
Når behovene og efterspørgslen stiger, føl-
ger der tilsvarende ustabilitet og løbende nye 
udfordring er med. For at imødekomme nye 
lovkrav og regler samt en god vækst, er det 
vigtigt for Fysioterapi en at virksomhedens it-
infrastruktur er på forkant med udviklingen.  
I dag er der fuld overvågning af hele it-infrastruk-
turen, og personalet er vidende om, hvordan de 
får hjælp, hvis de oplever udfordringer med it. 
Dette har frigjort tid og fjernet stor frustration hos 
personalet. Hvis der opstår fejl, tages der hånd 
om problemet, og unødig nedetid undgås.  “Det 
handler om at være på forkant og ikke bruge 
tiden på at slukke brande eller udrede proble-
mer”, fortæller Niels.

Hvad er planen hvis uheldet er ude? Hvordan 
tilpasser vi it-løsningen ved nye regler? Mister 
vi data ved nedbrud? Der er mange spørgsmål, 
der presser sig på, og derfor har Fysioterapiens 
ledelse tegnet en drift/serviceaftale med Blue 
IT, og dermed slup pet for mange bekymringer 
i hverdagen. Fysioterapien kan fokusere på at 
drive forretnin gen og overlade it-udfordringer til 
Blue IT.

Når Fysioterapiens medarbejdere møder ind i Horsens Sundhedshus, er det 
til en fyldt kalender og klientinformationer i et online system!

Vi er en del af Horsens Sundhedshus på 2. sal, 

hvor vi samarbejder med husets andre beboere 

- læger, kiropraktorer, tandlæger, smertecenter, 

hørebutik, fodterapeuter osv.

Vi tilbyder næsten alle former for behandling i 

flotte omgivelser med træningscenter, varmt-

vandsbassin, kontinensklinik m.m.

Vi er en dynamisk og åben klinik med en af-

slappet atmosfære, hvor du som patient er i 

fokus. Vores viden og erfaring spænder over 

et meget bredt fagligt og personligt felt, som vi 

benytter os af for at finde det optimale behan-

dlingstilbud til dig.

Vi tilbyder også fysioterapi gennem proak-

tiv Horsens, hvor du ikke behøver lægehen-

visning. Vi samarbejder tæt med Fit&Sund i  

Horsens, så der er rig mulighed for at følge op 

på din behandling med træning.

Om Fysioterapien, 
Horsens Sundhedshus
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