Stille og roligt fart på - Følg med William en dag på job

De fleste af mine dage starter ret roligt. Bilen svinger ind på Forskerparkens parkeringsplads
mellem 8:00 og 8:30.
Efter at have logget mig ind i bygningen tager jeg en godmorgen-hilse-tur ned langs gangen, og får
sagt godmorgen til alle. I den ende, hvor jeg har kontor, vil Pia og Marianne fra Økonomi samt
Anne og Susanne fra Digitalt Tværsektorielt Sundhedssamarbejde typisk være mødt ind før mig,
men det giver mig samtidig en dejligt rimende afslutning på min god-morgen-hilse-tur:
”Godmorgen Pia og Marianne” (kaster hovedet ind i det andet kontor) ”og Anne og Susanne”.
Næste punkt på dagen er at kigge mails – det er her opgaverne som oftest først vil melde sig inden
en face-to-face afklaring.
Når de er gennemgået tjekkes dagens kalenderoversigt for møder og aftaler, og minsandten om
ikke jeg er booket til at optage noget video senere i dag – Det er Peder Jest, Direktør ved OUH, der
skal filmes til et kort klip i forbindelse med bygningen af Fremtidens Patientstue. Det er dog først
kl. 14:30, så der er lang tid til.
Ca. 9:30 tikker en mail ind om, at der er kage i køkkenet. Jeg er ikke meget for sukker så tidligt på
dagen, så jeg satser stort og håber noget er tilbage til efter frokost.
Artikel om navneskift
Jeg er i øjeblikket i gang med at redigere et mindre klip, der skal annoncere, at min enhed skifter
navn til Digital Innovation. Et par dage forinden har jeg derfor optaget min chef Christian Mercado,
der kæmpede sig igennem mit ikke helt mundrette manus, og nu sidder jeg og klipper,
farveredigerer, laver grafik osv. Når det er færdigklippet og indholdet er accepteret skal det
lægges ud på SDSIs sociale medie profiler.
11:30-12:00 er der frokost. Jeg brokker mig over at der som sædvanlig er for meget koriander i
maden.
12:00 kan jeg se, at der stadig er kage tilbage fra i formiddags. Perfekt!
Kagen tager jeg med til et møde jeg har den næste time. Mødet handler om hvordan vi bedre kan
fremvise SDSIs projekter i vores store hal, som vi i hverdagen bruger til arbejdsrum, møder, men

også større events og konferencer. Vi er en lille arbejdsgruppe på 3 personer, der hver i sær har
kompetencer indenfor bl.a. arkitektur, konferencer og videoproduktion.
Videoklip med direktøren for Odense Universitetshospital
Nu hvor klokken nærmer sig 13:00, sikrer jeg mig at alt udstyret til interviewet kl. 14:30 er klar.
Herefter når jeg lige at fange et billede af en workshop i vores store hal, og lægger det på SDSI’s
Instagram (@sdsiofficial).
13:45 går turen mod OUH sammen med min kollega, der skal lave interviewet. Vi finder Peder Jest,
jeg får sat to kameraer op, så vi får ham fra to vinkler og når han har fået sat mikrofonen godt fast
i skjorten siger jeg ellers ”Værsgo”, og interviewet går i gang.
Efter et fint interview siger vi farvel til Peder Jest og drøner tilbage til Forskerparken, hvor jeg får
overført og gemt lyd- og videooptagelser.
Timeregistrering afslutter dagen
Kl. 15:30-16 begynder de første medarbejdere at trisse hjemad. Jeg får logget ind i vores
timeregistreringssytem, hvor jeg indfører hvor lang tid jeg har brugt på de forskellige opgaver jeg
har lavet i løbet af dagen. Arbejdsdagen er slut, så jeg smutter hurtigt forbi YouTube, ser en
filmtrailer eller to og pakker så sammen for at tage hjem til min kæreste og datter, der… jeps hun
har gylpet på min plads i sofaen.
Ny spændende dag i morgen.

