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Fra fagforening til professionel 
vidensformidler

Med stafetten midt i uvejret

Scandinavia”, om et muligt samarbejde 
på messe fronten (Fredericia og Bella 
Centret). 

Udstillingen kommer fra næste år til at 
gå under betegnelsen ”Health & Rehab”, 
hvor det er tanken, at messen kommer 
til at henvende sig til ”sygehusfolket”.
Det kunne være en mulighed, for at 
begge foreninger kunne markere sig 
yderligere i det offentlige rum 

5. FSTL NORGE

-  FSTL’s årsmøde 2008 blev blandt 
andet afholdt på Norges båden, og på 
det nye Aker Sygehus i Oslo, i tids-
rummet 7.-10. juni.

-  Fra FSD deltog foreningens formand, 
som også deltog i FSTL’s generalfor-
samling.

-  I 2009 vil FSTL’s årsmøde i vil blive 
afholdt på Svalbard.

-  Ifm. IFHE kongressen i Barcelona, vil 
FSTL forsøge, at få overdraget værts-
skabet for IFHE’s 22. kongres, og som 
vil blive afholdt på de 2 færger, som 
sejler udenskærs fra Bergen til Kirke-
næs.

6. FSD’S FAGTIDSSKRIFT 

Redaktions udvalget har i foreningsåret 
bestået af
-  adm. tekniske chef Svend Christian-

sen, Regionssygehuset i Viborg.
-  teknisk chef Henning Pedersen, 

 Privat hospitalet Hamlet
-  maskinmester Jan Friberg Knudsen, 

Glostrup Hospital
-  teknisk chef Jesper Tanggaard, 

 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
-  teknisk chef Finn Jensen, 

 Frederikssund Sygehus Næstformand Kaj Jensen, Sygehus Vendsyssel

Redaktionsudvalget udvides i det nye 
foreningsår med et nyt medlem, nemlig 
adm. tekniske chef Svend Christiansen, 
Regionssygehuset i Viborg.

Vi kan ikke rose vores fagblad nok, 
det har jeg sagt gennem fl ere år. 

Men vi vil i stedet rette en stor tak 
til forlaget John Vabø og hans stab, for 
et fremragende stykke arbejde, som vi 
sætter stor pris på.

7. IFHE

IFHE’s  20. kongres, afholdes i perioden 
20.-23. oktober 2008 i Barcelona, Spa-
nien.

Ifm. med kongressen afholdes IFHE’s 
40. Council Meeting, og hvor FSD, som 
vanlig deltager.

Dagsordener og referater fra disse 
møder kan ses på www.ifhe.infom og 
FSD’s hjemmeside.

FSD har i den forbindelse udloddet  
15 rejselegater a kr. 8.000 til de af 
foreningens medlemmer, som kunne 
tænke sig at opleve en international 
kongres, hvor man forventer ca.1000 
deltagere, og hvoraf de fl este kommere 
fra Spanien. Men man forventer ca.  300-
400 kommer fra medlems nationer.

FSD vil ligeledes udlodde et antal 
rejselegater ifm. IFHE’s 21. Congress i 
2010, hvor Japan har værtskabet.

Kongressen vil blive afholdt i perio-
den 9.-13. november 2010 i Tokio   
  International Exhibition Centre.

8. FSD’S MEDLEMSFORHOLD

Foreningens medlemsforhold har i fore-
ningsåret været følgende:
-  ordinære medlemmer 123 

(137 i foreningsåret 2006-2007)
- ekstra ordinære melemmer 13
- pensionister 68
- korresponderende medlemmer 119
- i alt 323

9. FORENINGENS DRIFT

Foreningens bestyrelse har i årets løb 
afholdt 7 bestyrelsesmøder.

Som selskabsloven kræver, har der  væ-
ret afholdt generalforsamling i FSD ApS.

Mødet afholdtes i marts 2007, med 
deltagelse af FSD’s bestyrelse, statsaut. 
revisor og foreningens advokat.
På generalforsamlingen vedtog man, 
at fastholde kontingentet for de kor-
responderende fi rmaer på kr. 1.600 + 
moms.

En komplet liste over repræsentan-
terne i de 5 regioner vil være at fi nde på 
FSD’s hjemmeside.

Med regionsrepræsentanterne har der, 
som sagt, været afholdt 2 branche-
 rådsmøder, i samarbejde med Maskin-
mestrenes Forening.

Forud for disse møder bliver regions 
repræsentanternes 1/2 årlige rapporter 
lagt ud på FSD’s hjemmeside, således at 
alle kan få indsigt i, hvad der sker ude i 
de enkelte regioner. 

Tak til foreningens regionsrepræsentan-
ter / talsmænd for deres engagement i 
årets løb.

Tak til foreningens ”kritiske revisor” Kaj 
Hyldgaard, som overtog hvervet i 2007 
efter Jesper Taggaard, og som i år jf. 
vedtægterne har gennemgået forenin-
gens regnskaber, sammen med  stats-
aut. revisor Per Antonsen, KPMG.

I den kritiske revision deltager ingen 
fra bestyrelsen.

Tak til alle FSD’s medlemmer for den til-
lid I viser os.

Tak til bestyrelsen, for det store enga-
gement i lægger i arbejdet for FSD, og 
tak for et meget loyalt samarbejde i fore-
ningsåret.
Bestyrelsens sammensætning har i fore-
ningsåret været:

Formand Paul-Erik Ree, Horsens 
 Sygehus
Næstformand Kaj Jensen, Sygehus 
Vendsyssel Hjørrring
Bestyrelsesmedlem Jesper Tanggaard, 
SysVestJysk Sygehus, Esbjerg i perioden 
2.10.2007 – 1.6.2008
Herefter indtrådte suppleanten Svend 
Christiansen, Regionssygehuset Viborg i 
perioden 1.6 – 1.10.2008
Bestyrelsesmedlem Henning Pedersen, 
Privathospitalet Hamlet
Bestyrelsesmedlem Jan Friberg 
 Knudsen, KAS Glostrup.

Horsens den, 20. september 2008
p.b.v.

Med venlig hilsen
Paul-Erik Ree
Formand
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FSD når næppe 75 års-
jubilæet
Det er helt bevidst, at FSD styrer mod en stille og rolig død om nogle år, når den formue, foreningen 
har opbygget gennem årene, er brugt. Generalforsamling, bestyrelse og medlemmer bakker op om 
beslutningen om at indlemme Foreningen for Sygehusmaskinmestre i Danmark blandt de mange 
foreninger, der har haft sin tid. Men afløserne er på vej i form af to stærke børn, der på hver sin måde 
styrker medlemmernes faglighed og netværk.

– Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve 
75-års-jubilæet, og det er i hvert fald helt 
sikkert, at FSD ikke bliver 80 år, siger for-
manden for FSD, Svend Christiansen, 
som også er teknisk chef på Regions-
hospitalet i Randers.

Og formanden er ikke spor ked af at 
være formand for en forening, der som 
han udtrykker det, er ”mæt af dage og 
kan lukke øjnene med god samvittig-
hed.” Tværtimod.

– Vi mener faktisk, at FSD i høj grad 
har været medvirkende til, at Danmark 
har de velfungerende hospitaler, vi trods 
mangler og besparelser har i dag, siger 
formanden og tilføjer om den lukning, 
der kommer om nogle år:

– Vi kunne selvfølgelig have valgt at 
ændre vores vedtægter, men vi vil hel-
lere viske tavlen ren, og starte helt forfra 
med en struktur, der vil være i pagt med 
tiden og til gavn for både vores medlem-
mer og for hospitalsdriften i Danmark.

Færre hospitaler giver færre 
medlemmer

Tre vedtægtsbestemmelser om, hvem 
der kan være medlem af FSD, var tidli-

gere med til at skærpe foreningens profil 
men er nu i kraft af færre hospitaler med 
stadig mere specialiserede driftsfunktio-
ner medvirkende til, at medlemsskaren 
reduceres år for år.

For at kunne blive medlem af FSD 
skal du 1) være uddannet maskinme-
ster, 2) arbejde inden for sygehus- eller 
sundhedssektoren og 3) være medlem 
af Maskinmestrenes Forening. Og selv 
om der dukker enkelte nye stillinger op 
i den kommunale sektor, så bliver der 
færre, som opfylder alle tre kriterier, 
fordi sygehuse løbende ned- og sam-
menlægges.

En anden bestemmelse, der umiddel-
bart forhindrer FSD at lukke og slukke 
her og nu, er, at hvis foreningens formue 
er over en vis størrelse, så skal formuen 
bruges til oprettelse af en fond efter reg-
lerne om almennyttige fonde 

– Det er selvfølgelig begrænset, hvad 
80 medlemmer kan udrette med et be-
skedent årligt kontingent. Men FSD har 
en stadig en lille formue, og den kan vi 
ligeså godt bruge til gavn for medlem-
merne og fagligheden. Derfor fortsætter 
vi, så længe der er penge. Når formuen 
er opbrugt, lukker vi og siger tak for 
denne gang, lover Svend Christiansen.

Stærke spillere på den faglige 
bane 

Den 70-årige forening er dog fortsat en 
stærk spiller, når det gælder effektiv og 
fagligt forankret sygehusdrift. Og de to 
børn, der skal løfte arven efter forenin-
gen, er allerede i fuld gang med opga-
ven.

– Det gælder både det samarbejde, vi 
har indgået under FSTA-paraplyen, og 
oprettelsen af et Brancheråd for Syge-

huse under Maskinmestrenes Forening, 
fortæller Svend Christiansen.

Maskinmestrenes faglighed er et helt 
afgørende tandhjul i den komplicerede 
maskine, som et fungerende hospital er. 
Men når man repræsenterer en lille og 
svindende andel og et fag, som er dybt 
specialiseret, så kan det være svært at 
blive hørt. Men det ændrede sig, da FSD 
for otte år siden sammen med de øvrige 
tekniske faggrupper, der er nødvendige 
for at projektere, bygge og drive hospi-
taler, i fællesskab skabte FSTA, Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur.

– Samarbejdet i FSTA og i særdeles-
hed årsmøderne har styrket respekten 
for hinandens fag. Vi har fået indsigt i 
hinandens styrker og svagheder, og det 
er nu meget lettere at finde lige dén, 
der har kompetencer og faglighed til at 
hjælpe dig med et problem, du måske er 
kørt fast i. Måske er der én, du har hørt 
som indlægsholder, eller som du har talt 
med i pauserne eller ved måltiderne, du 
kan henvende dig til, påpeger Svend 
Christiansen.

Fagligt netværk for ensomme 
ulve

Han mener, at det faglige og sociale net-
værk, der opstår ved årsmøderne og 
andre arrangementer er uvurderligt for 
alle – uanset uddannelse og faglig til-
knytning.

– Vi er jo alle, fra arkitekten til it-spe-
cialisten, små grupper af meget specia-
liserede medarbejdere, der skal løse en 
kompliceret opgave sammen. Det kan 
godt være en ensom tjans at være næ-
sten den eneste med lige præcis dén 
uddannelse og faglighed på en kæmpe 
arbejdsplads, hvor langt de fleste ar-

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE
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bejdsopgaver drejer sig patienterne, og 
hvor bygningen og alle dens installatio-
ner bare er noget, der er der, og som alle 
forventer fungerer, reflekterer Svend 
Christiansen.

For en lille specialiseret faggruppe 
som maskinmestrene på et sygehus er 
det ikke blot et spørgsmål om at skulle 
samarbejde med og synliggøre sine 
kompetencer over for kolleger i teknisk 
afdeling. Også inden for maskinmestre-
nes egne række udgør sygehusmaskin-
mestrene en lille specialiseret enhed.

Og det er her, at FSDs andet barn 
kommer ind i billedet.

Brancheråd sikrer faglighed på to 
måder

Maskinmesterforeningen har oprettet 
fem såkaldte brancheråd, der dels skal 
sikre faglig udvikling inden for de ar-
bejdsområder, som maskinmestrene ar-
bejder med, og dels skal varetage med-
lemmernes interesser inden for løn- og 
arbejdsforhold.

– Brancherådet for Sygehuse holder 
det formelle møde om foråret for alle 
medlemmer – dvs. de nuværende med-
lemmer af FSD og andre maskinmestre 
i sundhedsvæsenet, og så opfordrer 
vi medlemmerne til at deltage i FSTAs 
årskonference om efteråret. På forårets 
møde har vi mulighed for at nørde med 
lige præcis de områder, der vedrører vo-
res del af sygehusenes drift. Vi medvir-
ker også ved udarbejdelsen af nationale 
retningslinjer og vejledninger, hørings-
svar på lovforslag eller udkast til regel-

ændringer fra fx Sikkerhedsstyrelsen 
og Sundhedsstyrelsen på vegne af Ma-
skinmestrenes Forening, fortæller Svend 
Christiansen. 

Brancherådet for Sygehuse arbejder 
også med løn- og arbejdsforhold.

– Der er stor forskel på overenskom-
ster og løn- og arbejdsforhold for en ma-
skinmester, der arbejder offshore eller på 
et skib og på én, der er offentligt ansat i 
en region. Derfor har Maskinmestrenes 
Forening klogelig valgt at inddrage de 
fem brancheråd i dette arbejde. Bran-
cherådene omfatter foruden sygehuse 
også el- og kraftvarmeværker, industri, 
offshore og søfart, oplyser Svend Chri-
stiansen.

Foruden brancherådene deltager sy-
gehusmaskinmestrene i nogle af de 13 
faglige netværk, som er etableret i ma-
skinmesterforeningens regi. Faglighed 
om fx Facilities Management og ledelse 
er bestemt ikke uvæsentligt for maskin-
mestre, der ofte sidder i ledende tekni-
ske stillinger på danske hospitaler.

70 år med kæmpe usynligt 
ansvar

Det samarbejde, som FSD har i dag med 
særlige hospitalsenheder og faglige fora, 
vil fortsætte uændret om tre-fire år, selv 
om samarbejdspartneren snart hedder 
Brancheråd for Sygehuse i stedet for 
FSD. Faktisk vil dette samarbejde inten-
siveres, hvis det står til formanden.

Eksempelvis har FSD besluttet at gen-
optage samarbejdet med FSSD (Fagligt 
Selskab for Sterilcentraler i Danmark) 

om temadage med fokus på drift og ud-
vikling af sterilcentraler og de tilknyttede 
tekniske anlæg. Næste temadag, som 
FSD og FSSD holder sammen, finder 
sted den 22. januar 2020 i Middelfart.

– Sterilcentraler rammer lige ned i 
maskinmestrenes kernekompetencer, 
og derfor er det naturligt, at der er et 
tæt fagligt samarbejde mellem de ma-
skinmestre, sygeplejersker, teknikere, 
leverandører og andre, som arbejder i og 
med sterilcentraler. Jeg kan bestemt ikke 
se nogen grund til, at der bliver færre af 
den slags faglige arrangementer i frem-
tiden, understreger Svend Christiansen.

Når han vender sig om og skuer til-
bage på FSDs og maskinmestrenes be-
tydning, siden foreningen blev dannet i 
1949, er det dog helt anderledes stilfær-
dige opgaver end faglige konferencer, 
der kommer frem.

– Den største opgave, som FSD-med-
lemmerne har løst i de forløbne 70 år og 
fortsat løser, er faktisk helt usynlig for de 
fleste. Det allervigtigste for et hospital er 
en stabil elforsyning. El står over alt an-
det, for uden el er der intet, som funge-
rer. Det er et kæmpe ansvar, som alle tid-
ligere og nuværende FSD-medlemmer 
har påtaget sig, at sikre en elforsyning, 
der bare fungerer uanset vejr og vind og 
uforudsete hændelser. Det er et ansvar, 
vi har formået at løfte i en grad, så ingen 
opdager det. Elforsyningen fungerer 
bare – altid, påpeger formanden.

Og lidt højstemt har man vel lov at 
være, når man som forening i sit livs ef-
terår ser tilbage på 70 års virke. Til lykke 
med fødselsdagen, FSD.
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Fra fagforening til professionel 
vidensformidler
Den 16. marts 2011 fik de tekniske medarbejdere i sundhedsvæsenet og de samarbejdspartnere, der er 
med til at projektere, anlægge og drive sygehuse en ny forkortelse at forholde sig til, FSTA – Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur. Undfangelsen og fødslen tog flere år, for det er ikke sådan ligetil, når et 
hjertebarn skal afløses af et andet. 

– Problemet i 2008, hvor debatten for al-
vor tog fart, var i virkeligheden, at FSD, 
Foreningen for Sygehusmaskinmestre i 
Danmark, var en fagforening, forklarer 
Kaj Hyldgaard, der nu er FSTAs formand, 
og som den gang var midt i de struktu-
relle forandringer, der måtte til.

FSD har altid balanceret fint på de to 
ben – den fagforeningsmæssige tilknyt-
ning til Maskinmestrenes Forening, og 
som forum for udveksling af viden og 
erfaring på hele det sygehustekniske 
område. ”Sygehusmaskinmestrenes års-
konference”, som det hed i folkemunde 
dengang, var et tilløbsstykke, og forenin-
gens succes som konferencearrangør 
kulminerede i 1996 med en stor inter-
national konference om sygehusteknik, 
som FSD var vært for.

Dobbeltrolle blev hæmsko

Men i midten af 00’erne tog udviklingen 
fart, og FSDs dobbeltrolle blev mere og 
mere en hæmsko for foreningens flag-
skib, årskonferencen og andre arran-
gementer, der havde til formål at dele 
viden.

– Sammenlægninger af sygehuse og 
færre enheder betød, at FSD oplevede 

et vigende medlemstal. Samtidig var 
medlemsskaren en blanding af private 
medlemmer og, hvad der i praksis var en 
form for sponsorvirksomheder, som bi-
drog til, at arrangementerne kunne gen-
nemføres, men som også havde en nogle 
privilegier i forhold til de mange nye spil-
lere, der kom til. Dertil kom, at de private 
medlemmer også ifølge vedtægterne 
skulle være medlemmer af maskinme-
sterforeningen, og vi måtte konstruere 
nogle ekstraordinære medlemskaber til 
tekniske chefer, som havde andre ud-
dannelser og faglige tilhørsforhold – fx 
ingeniører, opridser Kaj Hyldgaard de tre 
hovedproblemer, der var årsagen til kri-
sen i slut-nullerne.

– Debatten varede i tre år, men efter-
hånden stod det klart for alle, at enten 
ville foreningen dø naturligt ved, at med-
lemmerne og aktiviteterne forsvandt, 
eller også kunne vi bevidst lade den dø, 
så vi kunne skabe noget nyt og bedre, 
forklarer den nuværende FSTA-formand.

Virksomhedssalg med 
krumspring

Den 16. marts 2011 blev FSTA til ved en 
stiftende generalforsamling. Men det var 
i virkeligheden kun begyndelsen på skif-
tet, for i foreningsverden kan man ikke 
blot nedlægge én forening og overdrage 
den til en anden.

I forbindelse med den internationale 
konference i 1996 havde FSD oprettet 
en virksomhed, der skulle stå for øko-
nomien og det praktiske i forbindelse 
med gennemførelsen af konferencen. 
Den virksomhed har stået for årskonfe-
rencerne siden, men nu skulle virksom-
heden sælges til FSTA, så aktiviteterne 
kunne fortsætte.

– Det betød blandt andet, at jeg måtte 
foretage et ’foreningshop’ og nedlægge 
alle mine aktiviteter i det nystiftede FSTA, 
fortæller Kaj Hyldgaard med et smil.

Når man skal sælge én virksomhed til 
en anden, duer det naturligvis ikke, at de 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE
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samme mennesker sidder på begge sider 
af forhandlingsbordet. Og Kaj Hyldgaard 
måtte som daværende bestyrelsesmed-
lem i FSD sætte FSD-kasketten godt fast 
på hovedet og forhandle med den nye 
forening om salg af virksomhed og over-
dragelse af aktiviteter. Salget kom i hus, 
og Kaj Hyldgaard kunne igen melde sig 
ind i den forening, han havde været med 
til at stifte, og som han nu er formand for: 
FSTA.

Virksomhedsoverdragelsen havde 
den mindre bivirkning, at FSDs i forvejen 
ikke helt lille formue voksede en smule. 
Og da man ikke kan nedlægge forenin-
ger med formue uden at overdrage alle 
midler til en fond med ’almennyttigt for-
mål’, eksisterer de to foreninger stadig i 
bedste harmoni side om side. Hvordan 
det foregår i praksis, fortæller formanden 
for FSD, Svend Christiansen, om i artik-
len ’Vi når næppe 75-års jubilæet’ her i 
bladet.

A’et kom til

Nu er FSTA her, og selv om den nye for-
ening med dens otte år kun er et barn i 
forhold til FSDs 70, er foreningen ved at 
vokse sig stor og stærk.

– Både antallet af medlemmer og de 
aktiviteter, der skal opfylde foreningens 
hovedformål om at skabe et forum for vi-
dendeling, vokser støt og roligt, fortæller 
formand Kaj Hyldgaard ved den seneste 
generalforsamling.

Og den rolige og konstante vækst, 
hvor flere og flere faggrupper får mulig-
hed for at dele viden med hinanden og 
derigennem blive bedre til at løse opga-
ven med at få skabt velfungerende syge-
huse i Danmark, er netop Kaj Hyldgaards 
mærkesag. Også i lang tid, før FSTA blev 
til, har rådgivere, entreprenører, ud-
styrsleverandører og mange andre delt 
ud af og suget til sig af viden ved årskon-
ferencerne og mange andre fora.

– Og, at A’et – altså arkitekterne – kom 
med i 2011 var blot en konsekvens af, at 
design er en integreret del af de proces-
ser, der skal til for at projektere, bygge 
og drive sygehuse. Den viden, som arki-
tekter besidder, har vi brug for at få del 
i, ligesom de også har brug for viden fra 
andre faggrupper. Og vi får også – støt 
og roligt – flere arkitekter som medlem-
mer, oplyser Kaj Hyldgaard.

FSTA nu og i fremtiden

Kaj Hyldgaard er formand for en for-
ening, der trods sine kun otte år har 

fundet sit leje, men også en retning for 
fremtiden.

– Vi har først og fremmest fået en 
medlemsdrevet struktur med engage-
rede medlemmer, som har lige mulig-
heder for at bidrage til og drage nytte af 
foreningens aktiviteter. Kerneformålet 
med FSTA er at dele viden, og når vi skal 
finde ud af, hvordan vi deler vores viden 
bedst muligt, tæller alles input lige me-
get. Desuden har vi nu en fuldt profes-
sionel virksomhed, som sørger for, at alle 
de aktiviteter, der skal understøtte vores 
videndeling, altid fungerer. Det være sig 
årskonferencen, fagblad, arbejdet med 
vejledninger, standarder og en hel masse 
andet, opsummerer Kaj Hyldgaard.

En velsmurt maskine er ikke meget 
ved, hvis man ikke ved, hvor man skal 
hen med den. Og Kaj Hyldgaard har 
da også en klar idé om, hvilken retning 
FSTA støt og roligt vil bevæge sig. Nøg-
len til fremtiden hedder samarbejde og 
flere at dele viden med.

Byggeaktiviteten i regionerne har top-
pet, fordi byggeprojekterne i forbindelse 

med sygehusplanen nærmer sig færdig-
gørelse. Til gengæld bliver behovet for 
kommunale sundhedsbyggerier større. 
De, der skal bygge og drive fremtidens 
sundhedshuse eller institutioner, som 
skal tage sig af de patienter, der er be-
handlet på sygehusene, men stadig ikke 
er raske, får i høj grad brug den viden, 
som FSTAs medlemmer besidder – og 
vice versa.

– Vi har allerede haft indlæg om kom-
munale problemstillinger på de seneste 
årskonferencer, og jeg er overbevist om, 
at vi i løbet af de næste år vil se et endnu 
større behov for at udveksle viden med 
de kommunale tekniske chefer og andre 
i den primære sundhedssektor. Det er jo 
i høj grad de samme problemstillinger, vi 
slås med i dagligdagen, siger Kaj Hyldga-
ard.

Støt og rolig vækst – også i bredden 
– er således fortsat vejen frem for Forum 
for Sygehus Teknik og Arkitektur.
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 Fra salt i betonen til 
salt i såret
Der har ikke været et eneste FSD/FTSA-årsmøde siden begyndelsen af 00’erne uden indlæg om 
sygehusbyggerier. Først var det planer og visioner og fl otte arkitekttegninger, og måske var det et varsel for 
fremtiden, at første gang, vi hørte om et konkret igangværende byggeri, foregik det i Norge.
Følg med i denne personlige rejse om sygehusbyggerier i Danmark, set gennem nogle af de indlæg, der har 
været om emnet på årsmøderne de seneste 13 år. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Til alt held blandede man salt i betonen 
den gang i 1955, hvor Skt. Olavs Hospi-
tal i Trondheim blev udvidet. Det bety-
der nemlig, at hovedbygningen nu er i 
så elendig forfatning, at en renovering er 
umulig. I stedet må vi bygge et helt nyt 
hospital op fra grunden.

Sådan indledte Arve-Olav Solumsmo
fra Helsebygg Midt-Norge sit indlæg 
i 2007, og så førte han os ellers på en 
hæsblæsende tur rundt i et hospital, hvor 
selvkørende transport-robotter på klin-
gende norsk høfl igt bad folk om fl ytte sig 
en smule, hvis de stod i vejen, og hvor 
’søppelsuget’ transporterede affald via 
fi re adskilte kanaler automatisk til de rig-
tige affaldscontainere i kælderetagen.

Jo, der skete noget oppe i Norge, og 
nu var det også på vej herhjemme. Re-
gionerne sad hver især og puslede med 

deres sygehusplaner, og der var ingen 
ende på de teknologiske nyskabelser, 
de kommende nye supersygehuse ville 
indeholde ifølge planerne.

2008:

3D og et varsel om fremtiden

Og i Danmark kunne vi også lege med 
teknologien. DNU, Det Ny Universitets-
hospital i Skejby var det første af de helt 
store projekter, og hele projekterings- og 
byggeprocessen skulle naturligvis foregå 
på en fælles digital 3D-platform.

– Computeren kan regne ud helt præ-
cist, hvordan fx rørene i et ventilationssy-
stem vil forløbe, men når man kigger på 
en 3D-tegning kan man straks se, om der 
er steder, hvor ikke er plads. Så kombina-
tionen af regnekraft og intuition forhin-
drer fejl på byggepladsen, lød det blandt 
andet fra arkitekt Peter Hyttel Sørensen
fra projektorganisationen for DNU.

”Forhindrer fejl”… hmm.
2008-mødet bød også på et indlæg 

fra kulturens verden. Allan S, Christen-
sen fra Moe & Brødsgaard A/S havde 
været projektchef for byggeriet af Skue-
spilhuset i København, der lige var ble-
vet færdigt. Der var sikkert nogle, der 
ikke mente, at erfaringerne fra et teater 
kunne bruges i hospitalsverden. Med 
regionerne var med på en lytter. De bed 
i hvert fald mærke i titlen på indlægget:

”Bygherren skal stå stejlt på økono-
mien”

2009 OG ’10:

Som Ribe… uden forsyninger

Projektchef i Alectia Klaus Bræmer-
Jensen havde i 2009 fået den utaknem-
melige opgave at skulle holde projektdi-
rektør Morten Weise Olsens indlæg, da 
sidstnævnte måtte melde afbud. Havde 
han vidst, hvad han skulle sige i sit eget 
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indlæg et år senere, så havde han måske 
modereret begejstringen en smule.

– Det er faktisk en mindre by, nemlig 
Ribe, som er forbilledet for projektet – 
både, når det gælder logistikken, egen 
forsyning, opbygningen og det arkitek-
toniske indtryk, sagde Klaus Bræmer-
Jensen i 2009 og viste, at hospitalets 
profil godt kunne minde om Ribe, med 
forsknings-højhuset ragende op i midten 
– akkurat som domkirken gør i Ribe.

– Hele den planlagte og visionære 
”forsyningsby” er skåret væk. Desuden 
undlader man en række investeringer i 
avanceret medikoteknik, men klarer sig i 
høj grad med eksisterende teknologi og 
udstyr. En højere grad af standardisering 
af byggeriet samt 55.000 færre kvadrat-
meter giver os de ønskede besparelser, 
sagde han året efter – i 2010.

Og dermed havde han introduceret 
ordet ’besparelser’, som skulle komme til 
at indgå i adskillige indlæg om kvalitets-
fondsbyggerierne i 10’erne.

2011:

Det hele for det halve

Det var kontorchef i Region Midtjylland, 
Flemming Bøgh-Mikkelsen, der i 2011 
på regionernes vegne formulerede de 
betingelser, som kvalitetsfondssygehu-
sene skulle bygges efter i fremtiden.

– Uanset hvilke parametre, vi kigger 
på, så er der kun én vej frem for det dan-
ske sundhedsvæsen og for de 16 nye eller 
ombyggede sygehuse, der vil se dagens 
lys inden for ganske få år: Effektivisering 
af både byggeri og drift, sagde han.

DNU var igen eksemplet, og den 
nye projektdirektør for mega-projek-

tet i Skejby, Frank Skriver Mikkelsen 
oversatte kontorchefens krav til denne 
perle:

– Vi skal det hele for det halve. Vi skal 
bygge fremtidens hospital. Vi skal redde 
miljøet. Vi skal bygge fleksibelt. Vi skal 
være foran teknologisk og skabe en ef-
fektiv og patientbehandling af høj kvali-
tet. Men økonomien er ikke til det hele. 
Vi må vælge. Mit indlæg vil måske lyde 
som én lang klagesang, men så må I give 
mig en tudekiks bagefter…

2012:

Succes i skala 1:1

Således opløftet kan vi gå videre til 2012, 
og det var naturligvis ikke elendighed 
over hele linjen. Fra Odense kunne over-
læge Michael Hansen-Nord berette, 
at nogle af de intentioner, der var med 
sygehusreformen, rent faktisk virkede. 
Tankerne om én indgang, specialister i 
flok omkring patienten og hurtig, men 
også rigtig diagnosticering og behand-
ling skulle afprøves i fuld skala. Langt 
inden første spadestik på det nye OUH 
var taget, havde man etableret en FAM 
– fælles akutmodtagelse – i skala 1:1 på 
det gamle OUH.

Det it-system, der styrede patient-
flowet var inspireret af et system, som 
oprindelig var udviklet til en contai-
nerterminal, men hvad gjorde dét, når 
patienterne kom hurtigere gennem sy-
stemet, og man rent faktisk sparede ind-
læggelser?

– Nogle patienter skal nok lige vænne 
sig til, at diagnosen er stillet og behand-
lingen igangsat få timer efter ankomsten 
til FAM. Og hvis den videre behandling 

skal foregå hos egen læge på et senere 
tidspunkt, så kan nogle patienter, når de 
står på gaden med deres kuffert efter 
få timer, måske føle sig en smule ”skuf-
fede”, sagde Michael Hansen-Nord, da 
bladet besøgte ham efterfølgende i maj 
2013.

2013, ’14 OG ’15:

Et nyt hospital oven på et 
gammelt

Her i midten af årtiet var der for alvor 
gang i sygehusbyggerierne i alle regio-
ner. Noget af de mest spektakulære var 
Kolding Sygehus, der var på årsmøde-
programmet i 2013. Man tager et gam-
melt sygehus, så lægger man en femeta-
gers sengeafdeling, der nærmest svæver 
på kolossale søjler, ovenpå. En ny FAM 
og et nyt indgangsparti med glasfacade 
smyger sig rundt om hospitalet – alt 
imens, at det kører med fuld drift.

Det så let ud i den video, som kunde-
chef i MT Højgaard, Kim Birkerød viste 
på årsmødet i ’13. De røde ambulan-
ceveje og de blå veje til tunge lastbiler 
snoede sig rundt om hinanden uden no-
gensinde at komme i karambolage med 
hinanden.

Det var det ikke – let altså… 
– Byggeriet er så modsat et barmarks-

byggeri, som det kan være. Det ikke en 
tilbygning, men et byggeri, der foregår 
oven over og inde i et hospital, som for-
ventes at være i fuld drift gennem hele 
byggeforløbet. Den eksisterende byg-
ning kan naturligvis ikke bære yderligere 
fem etager, og derfor står hele senge-
bygningen på søjler, der er banket ned i 
en undergrund med konsistens som ”en 
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mellemting mellem budding og varm 
Kjærgården”. Søjlerne går hele vejen 
gennem det nuværende hospital, for-
klarede projektchef Kenneth Thorgaard 
Holm, da han to år senere fik lejlighed til 
at vise en stor del af deltagerne i FSTAs 
årsmøde rundt på byggepladsen, som lå 
et ejendomsmæglerstenkast fra Comwell 
i Kolding, hvor mødet fandt sted.

I det mellemliggende år 2014 var nogle 
af byggerierne færdige, og afdelinger og 
personale var begyndt at flytte. Projekt-
chef på Det Nye Riget, Henrik Eriksen 
var også projektleder på et fællesregio-
nalt videndelingsprojekt om ’gode flyt-
teprocesser’. Han anbefalede at ”bide 
elefanten over” i mindre enheder, men 
glemte at fortælle, at det flere steder ikke 
var en elefant, men en Brontosaurus.

2016 OG ’17:

”Vi laver da bare en Skejby” 

I 2016 og 2017 var mange hospitalsbyg-
gerier så langt, at årsmøderne begyndte 
mere og mere at handle om drift. ’Lige 
om lidt’ skulle driften jo tage over, og 
de fleste var nok klar over, at det ikke 
bare var et spørgsmål om at overdrage 
nøglerne og ønske driftsfolkene held og 
lykke med deres nye hospital.

For servicechef Niels Aller fra det tid-
ligere Psykiatrisk Hospital i Risskov syn-
tes opgaven med at overdrage til driften 
at være let. Region Midtjylland havde 
valgt OPP som samarbejdsform, og så 
er ansvaret for design, projektering, 
udførelse, drift og vedligehold af byg-
ningerne jo én samlet kontrakt med én 
organisation, der overordnet er interes-
seret i at gøre hele baduljen så billig som 

muligt. God – og derfor dyr – kvalitet i 
byggeriet tjener sig ifølge lærebøgerne 
om OPP senere hjem ved billigere drift.

– Vi er måske nok én lykkelig familie 
– men vi arbejder ikke alle i den samme 
retning af dén grund. Det er ikke ander-
ledes end traditionelle byggerier, sagde 
servicechefen, der med sit foredrag fik 
fortalt om de mange udfordringer, der er 
med grænseflader, i et OPP-projekt.

Så gik det lettere i 2017, da byggechef 
Asger Schou fra AUH skulle fortælle 
om ibrugtagning og driftsovertagelse i 
Skejby.

– Det er let nok at gå fra byggefasen 
til ibrugtagning og drift. I laver da bare 
en ”Skejby”, lød den selvironiske indled-
ning, der blev fremsagt foran et billede af 
statsminister Lars Løkke Rasmussen og 
regionsrådsformand Bent Hansen i færd 
med at klippe et rødt bånd over.

I baggrunden var der en kæmpemæs-
sig fotostat af AUH Skejby, for den ægte 
vare var ikke færdig nok til, at den kunne 
vises frem…

2018:

For brugernes og patienternes 
skyld

I det hele taget har mange af indlæggene 
om sygehusbyggerierne været præget af 
selvironi og humor. Når folk med ansvar 
for design, projektering, byggeri eller 
drift og vedligehold af sygehuse er blevet 
mødt med politiske krav om at lave ”det 
hele for det halve”, som Frank Skriver 
Mikkelsen sagde allerede i 2011, har smi-
let været godt at komme videre på.

Med de stadig strammere skruer på 
de 16 kvalitetsfonds- og de 28 regionalt 

finansierede byggerier, er det egentlig 
fantastisk, at der trods alt er kommet 
en række sygehuse, der ikke er så ringe 
endda, ud af det. Man skulle tro, at byg-
gefolk er blevet hærdede og ikke er 
bange for noget som helst.

Men da Kenneth Holm i 2018 for an-
den gang – nu som projektchef for Nyt 
OUH – dukkede op ved årsmøderne, 
og sagde ”Brugerinddragelse kan virke 
angstprovokerende for selv de mest gar-
vede projektfolk”, så faldt tiøren. Det er 
selvfølgelig for brugernes og patienter-
nes skyld, at alle har kæmpet så hårdt for 
at få enderne til at mødes!

2019:

Tænk hvis AB18 var kommet i 
’07

I år, i ellevte time kom så koncernjurist 
Lars Hauberg fra Niras og fortalte, hvad 
vi skulle have gjort.

– Hvor mange bygherrerådgivere 
starter det allerførste møde med at tage 
fat på bygherren og hviske ham i øret, at 
projektet ikke kan lade sig gøre? sagde 
han, efter at han havde redegjort for, 
at offentlige byggeprojekter tildeles de 
rådgivere, der tør undervurdere opga-
ven mest muligt, og at de derfor altid er 
prissat alt for lavt.

Ifølge AB18 får både rådgivere og 
entreprenører nu både ret og pligt til at 
stoppe processen, hvis ikke de er trygge 
ved økonomi, tidsplan eller kvalitet. Det 
er næsten at hælde salt i såret at komme 
med en sådan nyhed nu, hvor sygehus-
byggerierne er ved at være ved vejs 
ende…

KENNETH T. HOLM

2018

NIELS ALLER

2016

Til alt held blandede man salt i betonen 
den gang i 1955, hvor Skt. Olavs Hospi-
tal i Trondheim blev udvidet. Det bety-
der nemlig, at hovedbygningen nu er i 
så elendig forfatning, at en renovering 
er umulig. I stedet bygger man et helt 
nyt hospital op fra grunden. Det foregår 
midt i en travl by, og mens hospitalet 
stadig er i drift. Samtidig forsyner man 
universitetshospitalet med ny it-tekno-
logi i et omfang, som ikke kendes ma-
gen til ret mange andre steder.

 Et kraftigt digitalt netværk er binde-
leddet mellem praktiserende læger, de 
otte lokale sygehuse i sundhedsregion 
Midt-Norge, myndigheder, patienter, 
plejepersonale, teknisk drift samt ikke 
mindst hele universitetsmiljøet med for-
skere, studerende, laboratorier og un-
dervisning. Der er tale om en hel by, en 
enorm helsefabrik på 223.000 kvadrat-
meter. 53.000 patienter indlægges hvert 
år i de godt 800 senge. Det tilknyttede 
medicinske fakultet udgør en fjerdel 
af projektet med 55.000 kvadratmeter, 
hvor 750 ansatte og 1250 studerende 
har deres daglige gang.

 
FRA PATIENTENS PERSPEKTIV

– Selv om vi således til daglig er fl ere 
studerende end patienter, er hele it-
løsningen skabt ud fra en ideologi om, 
at det skal gavne patienten. Vi ser det 
ud fra patienternes perspektiv, og pa-

tienterne har blandt andet deltaget i de 
brugergrupper, vi har nedsat, fortalte in-
formationschef Arve-Olav Solumsmo fra 
bygherren, Helsebygg Midt-Norge.

Universitetshospitalet i Trondheim 
er regionens centrale sygehus, som 
får henvist patienter fra de øvrige otte 
sygehuse i Midt-Norge. For patienten 
er kommunikationen med de lokale sy-
gehuse vigtig, så informationer om diag-
nose og hidtidig behandling altid kan 
hentes. It er også et vigtigt bindeled til 
den primære sundhedstjeneste. It bin-
der forskning, undervisning og behand-
ling sammen, så nye behandlingsformer 
hurtigere kommer patienterne til gode. 
Og it gavner en tværfaglig behandling 
på patienternes præmisser.

– Dertil kommer, at it naturligvis bru-
ges til at få hele organisationen til at fun-
gere, sagde Arve-Olav Solumsmo.

Og organisationen skal hænge sam-
men både mellem og internt i afdelin-
gerne. Når Skt. Olavs hospital er fuldt 
udbygget ca. 2014, vil det bestå af ti 
centre med hver sin hovedfunktion - og 
med i princippet hver sin bygning. Der 
er behandlingscentre for hjerte/lunge-
sygdomme, bevægelsesapparatet, et 
kvinde- og børnecenter, til mave/tarm-
sygdomme, neurologiske sygdomme 
samt et psykiatricenter. Og så er der vi-
dencenteret, laboratorierne, forsynings-
centret og patienthotellet.

Hver sengeafdeling er opbygget 

ALLE VIL HAVE NOGET NYT 
– INGEN KAN LIDE 
FORANDRINGER
Det nye universitetshospital, Skt. Olav i Trondheim er udstyret med 
al tænkelig ny teknologi og er blandt de mest moderne i Nordeuropa. 
Men om fem år vil alle sygehuse have tilsvarende teknologi, mener 
Arve-Olav Solumsmo fra Helsebygg Midt-Norge. 

Arve-Olav Solumsmo

Arve-Olav Solumsmo fra Helsebygg 
Midt-Norge

Illustrationer: Helsebygg 
Midt-Norge.

ARVE-OLAV SOLUMSMO

2007

At bygge sygehusene, så de kan opfylde 
alle de mange forskellige og hastigt 
 skiftende behov for behandlinger frem-
over uden at skulle gennem store, tunge 
og dyre ombygninger, bliver en af de 
største tekniske udfordringer for inge-
niører og arkitekterne. 

Det fastslog ingeniørfaglig leder på 
DNU de seneste to år, Klaus Bræmer-
Jensen fra ALECTIA i sit indlæg om 
fl eksibelt hospitalsbyggeri på FSDs års-
møde, hvor det tydeligt fremgik, at alle 
sejl sættes til teknisk og arkitektonisk for 
at styrke funktionaliteten gennem øget 
fl eksibilitet.

For i gennemsnit er mindst 5-10 pct. 
af landets hospitaler under kontant 
ombygning, hvilket ofte medfører drift-
stop i tilstødende afdelinger. Derfor er 
der penge at spare både på anlægs- og 
driftsudgifterne ved at gør det let frem-
over at ændre indretningen. 

Klaus Bræmer-Jensen tog udgangs-
punkt i det store DNU projekt, hvor 
ALECTIA har haft fokus på at gøre det 
langt lettere at ændre hospitalslayoutet 
uden at en hær af håndværkere skal i 
sving med at bygge om.

– Indtroduktion af nye former for 
behandling og teknik stiller meget høje 
krav om at fremtidssikre bygningerne 
til de skiftende behov, fastslog han og 
defi nerede fl eksibelt byggeri som en 
bygnings evne til at imødegå forskellige 
funktioner ved at ændre bygningens 
egenskaber.

Fleksibilitet stiller krav til bygningers 
dybder, etagehøjder, adgangen til tek-
nikken, om fl ytbare vægge og tilgænge-
lige installationer. Arkitekturen skal være 
så fl eksibel, at den kan honorere nye 
arbejdsmetoder, organisationsformer og 
teknologiskift.

– Jeg tror fremtidens hospitalsbyg-
geri stort set skal kunne klare alt, sagde 
Klaus Bræmer-Jensen. 

DNU EN ROLLEMODEL 

– Da vi lavede vort konkurrenceprojek-
tet til DNU, satte vi et hold arkitekter og 
ingeniører til at designe byggeriet. Det 
fremgik tydeligt, at hvis vi skulle vinde 
projektet, skulle det let kunne indret-
tes til alle former for behandling, sagde 
Klaus Bræmer-Jensen i sit indlæg om 
fl eksibelt hospitalsbyggeri. 

Rådgivergruppen DNU arbejder i 
princippet med et råhus med trappe-
opgang og elevatorer i hver ende, så der 
opstår et stort rum mellem endegavlene, 
der kan fyldes med en række standard 
rum. Bæreevnen sikres med en række 
søjler assymetrisk placeret 7,20 m fra 
den ene facade gennem hele huset. 
Der måtte ikke være forhindringer som 
 loftsbjælker, der kun vil ligge i vejen. 
Derfor er der lagt betondæk dimensio-
neret til at bære 5 kilo newton pr. kvm. 
der holder til alt udstyr bortset fra de 
tunge MR skannere der kræver for-
stærkning.

ASSYMETRI  ER VEJEN TIL
DET FLEKSIBLE HOSPITAL

Klaus Bræmer-Jensen berettede om 
indretningen på DNU, hvor hver etage 
i princippet er et stort rum, der fleksi-
belt kan opdeles i en række større eller 
 mindre alt efter det øjeblikkelige behov.

Assymetriske bæresøjler, ringformede forsyninger, vandrette 
indføringsveje og et stort antal standardrum er nogle af de løsninger 
der skal fremtidssikre DNUs fl eksibilitet

KLAUS BRÆMER-JENSEN

2009
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2. og 3. Maskinmestrene holdes 
udenfor foreningen
2. og 3. maskinmestre ved sygehusene 
havde gentagne gange henvendt sig i 
SMS for at søge optagelse i samvirket. 
Der var efterhånden en hel del utilfreds-
hed med at et fl ertal på samvirkets gene-
ralforsamlinger samt bestyrelsen år efter 
år hårdnakket fastholdt at SMS skulle 
forbeholdes ledende maskinmestre.

Også bestyrelsen for Maskinmestre-
nes Forening havde gentagne gange 
kontaktet SMS for at foreslå, at man åb-
nede op for samtlige maskinmestre ved 
sygehusene.

I 1954 fi k MF et brev fra maskinmester 
N. J. Petersen, Krabbesholm Sanatorium, 
der bad om at Maskinmestrenes Forening 
skulle blande sig. Petersen foreslog, at 
MF på sin kommende generalforsamling 
i februar 1955 stillede følgende forslag:

»Generalforsamlingen henstiller til Sy-
gehusmaskinmesterforeningen, at den 
senest 1. april 1955 optager 2. og 3. ma-
skinmestre ansat ved danske hospitaler 
og helbredelsesanstalter og hvis med-
lemskab af Maskinmesterforeningen er 
i orden.«

Skulle denne forening nægte dette, vil 
jeg som modforslag foreslå at maskinme-
sterforeningen herefter vil nægte at an-

erkende denne forening som værende 
en gren af MF og som følge deraf også 
nægte at optage artikler og notitser i vo-
res blad, tilføjede N. J. Petersen.

MF forelagde landsretssagfører Si-
gurd Bruun, København, sagen og han 
bekræftede, som forventet af MF, at det 
var svært for maskinmesterforeningen at 
blande sig i samvirkets politik på områ-
det, da det er en selvstændig forening, 
godkendt af MF. MF kunne i sagens na-
tur ikke tvinge SMS til at ændre sine love.

Man kunne godt henstille fra gene-
ralforsamlingen til samvirket, at man 
ændrede lovene, men »hermed må fore-
løbig bemærkes, at det på forhånd må 
anses for givet, at en sådan henstilling 
vil være negativ, idet den allerede har 
fundet sted fra bestyrelsens side og ikke 
er blevet accepteret,« skriver landsrets-
sagføreren.

Hårdnakket modstand

De fl este af de ledende folk og besty-
relsen indenfor det daværende SMS 
var hårdnakket imod at åbne op for 2. 
og 3. Maskinmestrene. Holdningen var, 
at samvirket kun skulle være for chefer. 

Man var ikke meget for at få udygtige 
eller ukvalifi cerede folk lukket ind i for-
eningen. Og så var det en anden tid.

Man sagde De til hinanden og der var 
på mange måde skarpere skel mellem 
mennesker, socialt og kulturelt. Mange 
mente, at det var godt for yngre folk at 
have en gulerod foran sig; at have 1. 
Maskinmester-stillingen at se op og se 
frem til. Derfor var ingen idé i at give de 
underordnede mestre de samme rettig-
heder og privilegier som de ledende me-
stre, mente man.

Landsretssagføreren foreslog MF, at 
man på den kommende generalforsam-
ling stillede N. J. Petersens første forslag 
om optagelse af 2. og 3 mestrene, stemte 
om det og derefter sendte det ud til ur-
afstemning blandt medlemmerne, for at 
konstatere om afstemningen er blevet 
afvist eller godkendt.

Annalerne melder desværre ikke no-
get om Petersen fastholdt sit forslag el-
ler hvordan sagen videre udviklede sig. 
Men det er et faktum, at der endnu skulle 
gå omkring 10 år før 2. og 3. Maskinme-
strene blev en naturlig del af det nuvæ-
rende FSD – og at FSD dermed ikke kun 
var et forum for ledende maskinmestre.

Modstand mod SMS
På bestyrelsens møde den 29. april 1949 
fremdrog Hr. Hjalmar Hansen (besty-
relsesmedlem i Maskinmestrenes For-
ening/red.) en sag angående oprettelse 
af en klub eller en forening for de ved 
danske helbredelsesanstalter ansatte le-
dende maskinmestre.

Således foranledigt maa det være mig 
tilladt, som formand for den på mødet 
den 29-4-1949 i Fredericia stiftede for-
ening: Sygehus-maskinmestrenes sam-
virke, at fremkomme med visse kom-
mentarer.

Ifl g. Den danske grundlov er for-
eningsretten sikret landets borgere, saa 
om lovligheden kan der forhaabentligt 
ikke diskuteres.

Om saa en saadan forenings eksistens 
er foreneligt med maskinmestrenes fag-

lige organisation er jo en anden ting, som 
vi kan se nærmere paa.

Vi er her i den heldige situation at have 
fortilfældet at kunne henvise til. Som be-
kendt er der indenfor rammerne af M.F. 
fl ere branche-foreninger som, mig be-
kendt på udmærket maade, har trukket 
på samme hammel som M.F.

Jeg vil også tro, at det samme vil blive 
tilfældet med vor forening. Et eksempel 
af vore love medfølger, naar bestyrelsen 
har læst disse er jeg sikker paa, at den er 
fuldt beroliget.

Hvis Maskinmestrenes Forenings ve 
og vel havde ligget Hr. Hjalmar Hansen 
stærkt på sinde i ovennævnte retning er 
det mærkeligt han har gået svanger med 
sin viden siden generalforsamlingen.

Jeg var jo bl.a. tilstede saavel under 

denne som på amtsrepræsentantmødet 
dagen efter.

I stedet for at lytte til sladder og bagef-
ter ulejlige bestyrelsen med dette kunne 
Hr. Hjalmar Hansen havde faaet spørgs-
maalet klaret ved at konfrontere under-
tegnede med hr. Hansens meddeler på 
generalforsamlingen.

Hvis bestyrelsen fremsætter ønske 
derom er vi villige til at give alle fornødne 
oplysninger såvel ang. det stiftende, møde 
som om bestyrelsens sammensætning.

Jeg tilføjer for en fuldstændigheds 
skyld at saavel formanden som næstfor-
manden har været vidende om vort fore-
havende, idet de straks kom i besiddelse 
af den første skrivelse, vi for ca. 1/2 år 
siden udsendte til kredsen af sygehus-
maskinmestre.

Med venlig og kollegial hilsen 
Ernst Winterberg 

Marselisborg Hospital, Aarhus
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Mere anseelse og mere i løn
AF IVAR ABRAHAM

Ivar Abraham, 88 år i 1999, tidligere 1. 
Maskinmester ved Randers Centralsyge-
hus, var en af initiativtagerne til stiftelsen 
af Sygehusmaskinmestrenes Samvirke i 
1949, det nuværende FSD

Mere anseelse og flere penge i 
lønningsposen

Det var de to emner, der var på dagsor-
denen i sommeren 1948, da l. Dørr, Peter 
Jensen og Ernst Winterberg mødtes med 
Ivar Abraham i hans tjenestebolig ved 
Randers Centralsygehus.

Dørr, Jensen og Winterberg var 1. 
Maskinmestre på henholdsvis Kommu-
nehospitalet, amtssygehuset og Marse-
lisborg Hospital i Århus. Ivar Abraham, 
1. Maskinmester på Randers Centralsy-
gehus, havde taget initiativet til mødet.

Gennem nogen tid havde han son-
deret terrænet og havde bl.a. skrevet til 
de 12-14 amtsrepræsentanter for Ma-
skinmestrenes Forening (MF) for at få 
et overblik over, hvor mange ledende 
maskinmestre, der efterhånden var ansat 
ved landets helbredelsesanstalter. Han 
arbejdede på at få kontakt med fagfæller, 
der ligesom han mente, at der var brug 
for en brancheorganisation for ledende 
maskinmestre indenfor MF.

Ivar Abraham forestillede sig en sam-
menslutning, der på linje med Sygehus-
inspektørforeningen i Danmark, kunne 
synliggøre sygehusmaskinmestrene og 
deres arbejde og skaffe dem mere aner-
kendelse.

Sammenslutningen skulle sidde med 
ved forhandlingsbordet, når der skulle 
forhandles løn med Sygehusforeningen 

og dermed være med til at give maskin-
mestrene mere i lønningsposen.

Mange sygehusinspektører betrag-
tede 1. Maskinmestrene som underord-
nede funktionærer og lønningerne var 
ikke for gode. Det skulle der laves om på.

Da fx den nyoprettede stilling som 1. 
Maskinmester ved Sygehuset i randers 
blev slået op i 1946, havde inspektøren 
i første omgang kun tænkt sig at betale 
en løn, der lå tre lønklasser lavere end 
almindeligt. Det blev dog ikke til noget 
fordi Maskinmestrenes Forening prote-
sterede på initiativ af amtsrepræsentan-
ten for det daværende randers amt. Men 
det siger noget om, hvordan man ved 
datidens sygehuse takserede sygehus-
maskinmestres arbejdskraft.

Mere uddannelse og en titel

Ivar Abraham blev udpeget til stillingen i 
randers og fik en begyndelsesløn på 900 
kr. om måneden, da han tiltrådte 1. marts 
1946, en måned før sammenlægningen 
Randers Centralsygehus skulle være en 
realitet. Det tog nu otte år før det nyop-
førte centralsygehus blev en kendsger-
ning. Det kneb med materialerne efter 
krigen. Da Ivar Abraham blev ansat som 
1. Maskinmester var der ganske få syge-
husmaskinmestre ved landets sygehu-
set, men i takt med maskinernes indtog 
voksede de tekniske afdelinger og der-
med også antallet af sygehusmaskinme-
stre de kommende år. Det var Abrahams 
tanke, at sammenslutningen skulle ruste 
maskinmestrene uddannelsesmæssigt til 
de stigende tekniske krav. Teknikken på 
sygehusene og de andre helbredelses-
anstalter var i en stadig udvikling.

1. Maskinmestre skulle have titel af 
teknikchefer, mente Abraham. I ste-

det for at arbejde i »maskinhuset« eller 
»maskinafdelingen«, som de fleste på 
sygehusene kaldte afdelingen for teknik, 
skulle det hedde teknisk afdeling. De fle-
ste sygehusmaskinmestre havde en for-
tid på søen og mange af termerne derfra 
blev overført til sygehusene.

– Jeg sagde til inspektøren, at det 
forekom mig upraktisk, af vi kaldtes ma-
skinafdelingen. Jeg sagde og skrev altid 
teknisk afdeling og så kom det sådan lidt 
pø om pø, fortæller Ivar Abraham, i dag 
88 år. Han var chef for teknisk afdeling 
på centralsygehuset i Randers i knapt 32 
år.

Rundsendte brev

Han husker mødet i tjenesteboligen med 
de tre kolleger fra Århus som meget vel-
lykket.

Selv om han var initiativtager til mødet 
og idemanden bag tanken om sammen-
slutningen, havde han efter eget udsagn 
ingen evner som formandskandidat, 
hvorimod Winterberg var god til at for-
mulere sig:

– Ernst Winterberg havde gode tale-
gaver, og han kunne dét som politikere 
kan; han kunne udtrykke sig.

Mødedeltagerne blev enige om at 
tage initiativ til en sammenslutning, et 
samvirke, der fik arbejdstitlen »Syge-
husmaskinmestrenes Samvirke«, SMS. 
Der blev forfattet et enslydende brev til 
samtlige ledende maskinmestre i landet 
for at lodde interessen.

I brevet stod bl.a.:
»En kreds af maskinmestre ved lan-

dets helbredelsesanstalter har påtænkt 
at stifte en forening til faglig og økono-
misk varetagelse af vores interesser, 
hvorefter vi beder Dem meddele en af 

KRAV OM EN BEDRE LØN

SMS’s bestyrelse pressede fra foreningens første dag på for at få en bedre løn. Bl.a. havde Ivar Abraham i 1954 en brevveksling 
med Maskinmestrenes Forening på baggrund af en række stillingsannoncer, der viste at sygehusmaskinmestrene efterhånden 
lønmæssigt blev overhalet af andre grupper på sygehusene:

”Det er mit håb, at vi efterhånden kan anskueliggøre for Sygehusforeningen, at man netop dér, hvor der forlanges en ganske 
bestemt praktisk og teoretisk uddannelse, må honorere det højere end en stilling, hvor man blot opslår en stilling ledig uden 
bestemte krav, og så håber på, der er nogle ansøgninger imellem, der er lønnen værd.”
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underskriverne, om De kan tilslutte Dem 
denne tanke.

Ved gentagne samtaler har vi erfaret, 
at vores problemer er de samme og at 
især 2 spørgsmål træder skarpt i for-
grunden, nemlig maskinmestrenes for-
hold til inspektørerne og den temmelig 
store forskel på de 2 tjenestegrenes af-
lønning.

Efterhånden som elektroteknikken 
i større og større omfang tages i medi-
cinens tjeneste, stiger kravene også til 
helbredelsesanstalternes maskinmestre 
og det må være naturligt for os at hævde, 
at dette bør honoreres, men den første 
betingelse herfor er, at vor bestyrel-
ser og udvalg får kendskab til, hvad vi 
egentligt beskæftiger os med, thi dette 
kendskab når i dag aldrig længere end 
højest til inspektørerne. Det tydeligste 
eksempel på de stigende krav til os er, 
at ingen i dag kan ansættes i vore stillin-
ger uden at kunne erhverve autorisation 
som stærkstrøms installatør, sanitets gas 
og vandmester samt køletekniker, for-
hold der efter vores mening absolut må 
kunne støtte en mere lige stilling mellem 
inspektørerne og os.

Ved siden af at kunne arbejde hen til 
ovennævnte vil en sammenslutning (…) 
kunne medvirke til arrangementer til 
højnelse og udbygning af vor faglig kun-
nen gennem foredrag og møder, hvoraf i 
hvert fald et årligt møde må kunne opnå 
tilskud fra den institution, hvori vi er an-
sat.«

Tilbagemeldingerne var positive. Ini-
tiativtagerne indkaldte til stiftende ge-
neralforsamling det følgende år, og Ivar 
Abraham indrykkede en annonce i det 
førstkommende nummer af »Maskinme-
steren«:

»Ledende maskinmestre ved danske 
helbredelsesanstalter indbydes til stif-
tende møde af »Sygehusmaskinmestre-
nes Samvirke« på Hotel Landsoldaten i 
Fredericia lørdag den 30. april 1949 kl. 
13.30.«

Livlig generalforsamling

28 ud af 35 personligt indbudte 1. Ma-
skinmestre fra hele landet mødte op på 
Hotel Landsoldaten for at deltage i ge-
neralforsamlingen. Af Ivar Abrahams ud-
førlige referat fra mødet fremgår det, at 
interessen var stor.

Deltagerne så alle et stort behov for 
en sammenslutning af hensyn både til en 
forbedring af lønnen på sygehusene og 
for at højne status i forhold til sygehus-
inspektørerne og sygehusenes bestyrel-
ser. Man mente, at lønniveauet skulle på 
højde med inspektørernes.

På den stiftende generalforsamling 
blev Maskinmestrenes Forening kritise-
ret af flere for ikke at gøre nok for sy-
gehusenes maskinmestre. MF var nok 
lidt betænkelig over initiativet, i hvert 
fald i begyndelsen, husker Abraham. 
Man mente nok, at en sådan sammen-
slutning var overflødig, men indså ef-

terhånden fordelen ved sammenslut-
ningen.

– I Maskinmestrenes Forening anede 
man jo stort set ikke noget om forhol-
dene på sygehusene.

På mødet var der enighed om, at sam-
menslutningen kun skulle være for 1. 
Maskinmestrene. Uhl Petersen, Vejle-
fjord, fremførte, at det ville være en for-
del, at det kun var 1. Maskinmestrene, 
der arbejdede for at forbedre 2. Ma-
skinmestrenes kår, da disse stillinger kun 
burde betragtes som et springbræt.

Det var vigtigt, at de underordnede 
havde en ordentlig lederstilling at stræbe 
efter, var man enige om. Samtidig var der 
i forsamlingen også en vis forsigtighed 
overfor at lukke ukvalificerede folk ind i 
sammenslutningen.

Ivar Abraham var enig i synspunktet 
dengang. Set i bakspejlet kan han se 
fornuften i at 2. Maskinmestrene senere 
kom ind i foreningen. Men dengang 
mente han, som flertallet af forsamlin-
gen, at SMS skulle være en sammenslut-
ning af ledere.

På mødet blev også omtalt en artikel 
i inspektørenes »Tidsskrift for danske 
sygehuse«, der handlede om maskinme-
stre med eller uden flip. Forsamlingen 
var enige om, at selv om man insisterede 
på at gå ordentligt klædt, kunne man 
godt udføre sit arbejde ordentligt.

Efter en livlig debat vedtog forsamlin-
gen enstemmigt at stifte sammenslutnin-
gen, navnet Sygehusmaskinmestrenes 
Samvirke blev vedtaget med 16 stem-
mer, mens Hospitalmaskinmestrenes 
Samvirke og Foreningen af Maskinme-
stre ved danske Helbredelsesanstalter 
fik henholdsvis ni og to stemmer.

Ernst Winterberg blev enstemmigt 
valgt til formand. Desuden kom bestyrel-
sen til at bestå af Ivar Abraham, sekretær, 
Peter Jensen, Amtssygehuset i Århus, 
kasserer, Robert Nielsen, Centralsyge-
huset i Esbjerg og Dybdahl Christensen, 
Nakkebølle Sanatorium i Fåborg som 
næstformand. Det årlige kontingent blev 
fastsat til 20 kr. og man enedes om at 
betale et engangsindskud på 10 kr. For-
samlingen sluttede af med at udbringe et 
leve for det nye samvirke.

På efterfølgende bestyrelsesmøde be-
sluttede bestyrelsen at få lavet brevpapir 
og indkøbe en brugt skrivemaskine til 75 
kr.

21 år som sekretær

Ivar Abraham var med i bestyrelsesarbej-
det som sekretær i 21 år. Winterberg, der 

SMS’s bestyrelse den 9. maj 1959: Fra venstre i forreste række formand J. K. Olsen, Holbæk 
Centralsygehus, næstformand Dybdahl Christensen, Nakkebølle Sanatorium i Fåborg og 
Max Ørum, Finsensinstituttet, København. Bagerst til venstre Ivar Abraham og Peter Jen-
sen, Århus Amtssygehus.
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var en meget effektiv formand, fratrådte 
på posten efter ti år, fordi han blev for-
valter ved Århus Kommunehospital. J.K. 
Olsen, Holbæk, tog over som formand 
efter Winterberg.

Når Abraham ser tilbage synes han, 
at samvirket i hans tid stort set opnåede 
dét, man havde sat sig for, selv om det 
tog tid at skabe resultater. Fx gik der år 
før samvirket fik det første møde med 
Sygehusforeningen.

Og en bedre løn, der tilgodeså at 
maskinmestrene havde en uddannelse, 
blev der kæmpet bravt for. I 1954 havde 
Abraham bl.a. en brevveksling med MF, 
hvor han gentagne gange understre-
ger urimeligheden i at sygehusene og 
andre helbredelsesanstalter ansætter 
ufaglærte i andre jobs, fx som vagtme-
stre, i den samme lønklasse og endda i 
højere lønklasser end sygehusmaskin-
mestrene får. Bl.a. skriver Abraham 4. 
Marts 1954:

»Det er mit håb, at vi efterhånden kan 
anskueliggøre for Sygehusforeningen, 
at man netop der, hvor der forlanges en 
ganske bestemt praktisk og teoretisk ud-
dannelse, må honorere det højere end 
en stilling, hvor man blot opslår en stil-
ling ledig uden bestemte krav, og så hå-
ber på, at der er nogle ansøgninger imel-
lem, der er lønnen værd.«

MF svarede, at de i høj grad er op-
mærksomme på problematikken og ar-
bejder på sagen. Samtidig åbnes op for, 
at MF og Samvirket sammen tager en 
drøftelse med Sygehusforeningen om 
lønproblematikken.

– Den største betydning for samvirket 
var, da Ernst Winterberg blev valgt ind 
i bestyrelsen for Maskinmestrenes For-
ening. Han skabte et uundværligt samar-
bejde med MF. Vi fik forhandlet overens-
komster, så vi fik en bedre løn og dermed 
først og sidst vidste, hvad vi havde at 
rette os efter. Det var en væsentlig ting, 

at der blev styr på aflønningen, siger Ivar 
Abraham.

SMS’s bestyrelse pressede fra for-
eningens første dag på for at få en bedre 
løn. Bl.a. havde Ivar Abraham i 1954 
en brevveksling med Maskinmestrenes 
Forening på baggrund af en række stil-
lingsannoncer, der viste at sygehusma-
skinmestrene efterhånden lønmæssigt 
blev overhalet af andre grupper på syge-
husene:

”Det er mit håb, at vi efterhånden kan 
anskueliggøre for Sygehusforeningen, 
at man netop dér, hvor der forlanges 
en ganske bestemt praktisk og teoretisk 
uddannelse, må honorere det højere 
end en stilling, hvor man blot opslår en 
stilling ledig uden bestemte krav, og så 
håber på, der er nogle ansøgninger imel-
lem, der er lønnen værd.”

”Til lykke med jubilæet – og mine bedste 
ønsker for FSD’s fremtidige arbejde.”

Samtlige deltagere i SMS’s årsmøde i september 1962.
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Den vigtige efteruddannelse
I FSD’s barndom handlede efteruddannelse og kurser især om de nye tekniske muligheder. I dag samler 
interessen sig især om administrativt betonede kurser

Et af formålene med Sygehusmaskinme-
strenes Samvirke (SMS) var at højne ud-
dannelsesniveauet blandt sygehusma-
skinmestre. Derfor begyndte man efter 
samvirkets stiftelse i 1949 at arrangere 
kurser, foredrag og besøg hos virksom-
heder to-tre gange om året.

Interessen samlede sig dengang især 
om datidens nye tekniske muligheder og 
deres anvendelse på sygehusene, men 
gennem årene er behovet for datidens 
fagligt og teknisk betonede kurser dalet 
til fordel for mindre tekniske, men mere 
administrativt betonede kurser, siger Kaj 
Jensen, d.d. næstformand og medlem af 
kursusudvalget i FSD’s bestyrelse, der 
har været med til at tilrettelægge forenin-
gens kurser, temadage samt tværfaglige 
kurser de seneste 14 år.

At interessen i foreningens unge år 
især samlede sig om teknik og tekniske 
emner vidner en rapport fra 1956, som 
foreningens daværende formand J.K. 
Olsen sendte til Maskinmestrenes For-
ening i 1956 og hvor han beretter om 
SMS’s kursusvirksomhed i perioden 
1949 til 1956.

SMS lagde i 1949 ud med besøg på 
Finsensinstituttet og radiumstationen i 
København. Magister Rønne Nielsen 
holdt et populært foredrag om røntgen 
og gjorde rede for Sundhedsstyrelsens 
krav til installationer, pasning og beskyt-
telsesforanstaltninger. Fysiker Høffer 
Jensen fra radiumstationen demonstre-
rede, hvordan et røntgenapparat funge-
rede.

Ved et arrangement samme år disku-
terede forsamlingen tekniske anlæg på 
sygehusene og var på besøg på amtssy-
gehuset i Gentofte.

I 1950 holdt civilingeniør Henriques 
fra køleskabsfabrikken Atlas foredrag om 
moderne køleteknik, også den køletek-
nik, der specielt vedrørte sygehusene.

Vandrensningsanlæg var emnet for en 
kursusdag, hvor ingeniører fra firmaet i. 
Krüger holdt foredrag om emnet.

Samme år samledes man på A/S Phi-
lips for at høre om hensigtsmæssig be-
lysning på sygehuse, herunder hvordan 

man anvendte lysstofrør, natrium og 
kviksølvdamplamper.

Året efter besøgte kursisterne fabrik-
ken Vølund for at få mere viden om va-
skerimaskiner, dampkedler m.v.

Lys og røntgenapparater

I 1952 besøgte kursisterne A/S Vesta, 
der fremstillede såvel damp som elop-
varmet apparatur til sygehusene. Senere 
på året var der foredrag på Teknisk Høj-
skole, hvor mag. scient. Frants Bergh for-
talte om hensigtsmæssige installationer 
for opbevaring af serum og medicinalva-
rer, herunder indretning af blodbanker.

Moderne lyskilder og deres rette an-
vendelse var formålet med et besøg på 
lysteknisk laboratorium på Teknisk Høj-
skole det næste år, og A/S Laur. Knud-
sens fabrik blev senere besøgt for at lytte 
til et foredrag om elektrisk installations-
materiale fra småafbrydere til stortrans-
formatorer og få demonsteret deres an-
vendelse.

I 1954 drog man til Danfoss på Als for 
at blive præsenteret for automatik inden-
for damp, varme, vand, luft, køle og olie-
fyringsanlæg.

C.H.F. Müllers røntgenapparat fabrik i 
Hamborg blev besøgt for at se på frem-
stilling af røntgenrør og røntgenappara-
ter af enhver art. De forskellige apparater 
blev demonsteret og diskuteret. Besøget 
var meget udbytterigt, hedder det.

Året efter blev Nordisk Kabelfabrik 
besøgt for at studere fremstilling af kab-
ler og metaller. Sygehusdirektør Chri-
stian Knudsen, Randers, holdt foredrag 
om sygehusenes administrations og 
organisationsforhold. Finsensinstituttet 
blev besøgt for at høre foredrag om iso-
toper og deres anvendelse i »medicinens 
tjeneste«. I den forbindelse beskæfti-
gede man sig også med beskyttelses og 
opbevaringsforanstaltninger og kontrol-
apparater.

I 1956 er det det moderne vaskeri, der 
er på programmet. Man besøger A/S 
Georg E. Mathiasen og DFDS moderne 
vaskeri på christianshavn og får forevist 

Georg E. Mathiasens dampgenerator. 
Senere på året er der foredrag og film om 
kortbølgeapparater og deres anvendelse 
og kursusrækken dette år afsluttes med 
en forevisning af moderne narkoseap-
parater fra firmaet Dameca samt et fore-
drag om narkosens historie.

Moderne kursusvirksomhed

I perioden fra 1956 og frem til 1986 ar-
rangerede SMS/FSD hvert år faglige 
kurser foruden det årlige Efterårskursus.

Blandt kursusemnerne var bl.a. Labo-
ratorieudstyr, Intensiv afdeling, Drifts- 
og anlægsøkonomi på automatik til VVS 
anlæg, Køleteknik, Røntgenteknik, Ind-
købsteknik, Sygehushygiejne, Stærk-
strømsreglement m.m.

I perioden fra 1980 til 1986 blev der 
hvert år løbende afholdt kurser i Patient- 
og Personalesikkerhed, Luftarter på vore 
sygehuse, Røntgenteknik og Stærk-
strømsreglement.

I 1986 måtte FSD konstatere, at der 
ikke var tilmeldinger nok til at afvikle 
de planlagte faglige kurser. Problemet 
skyldtes manglende økonomiske kursus-
midler på sygehusene.

Behovet for faglige kurser var dog 
fortsat til stede, så FSD indledte et sam-
arbejde med Dansk Metal for at få etab-
leret sygehusrelaterede kurser for det 
tekniske personale. Det lykkedes at få 
et positivt og konstruktivt samarbejde, 
der resulterede i et løbende kursuspro-
gram på Sønderborg Tekniske Skole – et 
kursusprogram der kører i bedste velgå-
ende i dag.

Kurserne var og er AMU kurser, hvil-
ket betyder de er tilskuds berettigede og 
derfor ikke belaster sygehusenes kursus-
budgetter.

Det populære efterårskursus

– Fra 1986 og frem til i dag har FSDs 
bestyrelse erkendt, at vi satser på afhol-
delse af Efterårskurset, samt med mel-
lemrum at afholde temadage med et 
emne af helt specifikt indhold for syge-
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husmaskinmestre, fortæller Kaj Jensen. 
Af sådanne kan nævnes; Datanetværk 
på sygehuse og Decentral kraft-varme-
anlæg i sygehusregi.

I begyndelsen af 80’erne afdækkede 
FSD et stort behov for en administrativ 
efteruddannelse, der kunne få et »Blåt 
stempel«. Bestyrelsen mente ikke der 
blandt de etablerede kursusudbydere 
fandtes et kursus, der i tilstrækkelig grad 
var relateret til sygehuse.

Derfor indledtes et samarbejde med 
Den Kommunale Højskole i Grenå. Kur-
set blev efter meget arbejde og store dis-
kussioner etableret og udbudt. De første 
kurser havde meget stor tilslutning og 
viste med stor tydelighed behovet for og 
værdien af kurset.

– Desværre måtte vi konstatere efter 
nogle års forløb, at der ikke længere 
var søgning til kurset, og dette skyldtes 
helt klart, at vi ikke var og er så stor en 
gruppe, at vi alene kan holde et sådan 
kursus kørende, siger Kaj Jensen.

FSD’s bestyrelse gav ikke op uden vi-
dere. Vi indledte et samarbejde med Ma-

skinmestrenes Forening for i fællesskab 
at lave en administrativ efteruddannelse, 
der dækkede FSD’s og MF’s. Det blev 
ikke rigtig til noget, men FSD blev som 
en udløber af dette tiltag medinddraget 
i udviklingen af MF’s DAMASK projekt, 
og kursusudviklingen i forbindelse med 
dette.

– Behovet for efteruddannelse er fort-
sat til stede og vil altid være det, så FSD’s 
kursusvirksomhed er fortsat en nødven-
dighed. Efterårskurset har nu kørt med 
succes igennem mange år, men skal lø-
bende fornyes og klart vise tidens trend, 
således at efterårskurserne bliver så ak-
tuelle som overhovedet muligt, mener 
Kaj Jensen.

– Vi skal til stadighed forsøge at 
ramme så mange interesseområder, som 
muligt. De skal fortsat handle om teknik, 
men primært rumme emner, der har med 
ledelse, administration og planlægning 
at gøre.
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En moderne forening 
tager form
Tidligere formand Aage Olesen var med sine nye ideer om en moderne brancheforenings opgaver med til 
at lægge grunden til det nuværende FSD

I midten af 1960’erne fik 2. og 3. Maskin-
mestrene på sygehusene endelig mu-
lighed for at blive medlemmer af SMS. 
Forud var gået mange år med debat om 
og utilfredshed med den linje foreningen 
havde lagt fra starten: at SMS kun var et 
forum for ledende sygehusmaskinme-
stre.

Utilfredsheden havde stort set eksi-
steret lige siden foreningens start i 1949, 
men i takt med at der blev ansat flere og 
flere maskinmestre indenfor sygehus-
væsnet, voksede presset på foreningens 
bestyrelse for at åbne op for de unge 
mestre.

De unge havde stærke idéer om for-
nyelse og forandring og de ville ind i for-
eningen og have indflydelse. Blandt dem 
var Aage Olesen.

Han og ligesindede var på mange må-
der enige om hvilken forening, de gerne 
så SMS udvikle sig til: En moderne for-
ening for alle sygehusmaskinmestre. En 
forening, der satsede stærkt på at højne 
uddannelsesniveauet med kurser og ef-
teruddannelse, så medlemmerne kunne 
være så godt rustet som muligt til den 
højteknologiske udvikling, der var lige 
om hjørnet. Aage Olesen havde også 
ideer om et tættere samarbejde med de 
firmaer, der var leverandører af ydelser 
til sygehusene.

Aage Olesen, i dag 63 år, blev valgt 
som menigt bestyrelsesmedlem i 1966 og 
blev formand i 1974 efter Kaj Marcussen, 
der trak sig. På det tidspunkt var Olesen 
1. Maskinmester på Fåborg Sygehus.

De unge kritikere var enige om, at 
SMS trængte til fornyelse og syntes, at 
SMS mere var en selskabelig forening 
for ledende mestre end en egentlig bran-
cheforeningen.

– Vi snakkede meget om tingene og 
var en lille klike, der ville noget andet. Der 
var modstand mod vore idéer fra nogle af 
de ældre medlemmer, der ikke ønskede 
forandringer, fortæller Aage Olesen.

Han husker, hvordan Kaj Adler Jen-
sen, hans daværende chef på Hillerød 
Sygehus, hvor Olesen begyndte som 2. 
Maskinmester, gav ham følgende be-
sked, da han luftede sin interesse for 
SMS: »Det siger jeg Dem, Olesen – det 
er ikke noget for dem!«

Hvordan en sygehusmaskinmester 
dengang skulle fungere illustreres meget 
godt med følgende historie fra da Aage 
Olesen blev ansat på Hillerød Sygehus:

– Kaj Adler Jensen, der på mange må-
der var en fin fyr, satte mig på en prøve, 
da vi skulle rense kedler en nat. Røgka-
nalerne var vel en gange en meter og det 
var hans og min opgave at kravle ned i 
kanalen efter at fyrbøderen havde renset 
den for sod. Vi kravlede så ned fra hver 
sin side iført hvide skjorter, koksgråt slips 
og terylene-bukser. Da vi var igen var 
oppe kiggede han på mit slips, der hang 
pænt lige, på fingerspidserne og skosnu-
derne, der var lidt støvede og min hvide 
skjorte og sagde:

»De bliver fand’me en god maskinme-
ster, Olesen!« Hans mening var helt klar: 
Du skal være rådgiver og leder – ikke 
»arbejder«, husker Aage Olesen.

Højere uddannelsesniveau

De unge sygehusmaskinmestre havde 
jævnligt snakket om, at når de nu ikke 
kunne blive medlemmer af SMS, hvor-
for så ikke lave en forening for yngre 
maskinmestre. Da de luftede tanken for 
den daværende formand J. K. Olsen, 
Holbæk Sygehus, blev de bedt om at slå 
koldt vand i blodet, fortæller Aage Ole-
sen. Selv om det ikke blev sagt direkte, 
blev det antydet, at der var forandringer 
på vej.

Men fornyelsen af foreningen be-
gyndte først for alvor, da Kai Marcussen, 
Gentofte, blev formand efter Olsen.

– Han var åben overfor nye tanker, 
men havde måske ikke så mange visio-

ner om, hvordan han ville føre forenin-
gen videre. Det var dog Marcussen, der 
begyndte med kursusdagene, i første 
omgang en dag i forbindelse med års-
kurset. Og det var i forbindelse med de 
kurser, at de yngre maskinmestre fik sat 
lidt gang i foreningen.

– Min tanke var, at man skulle være 
fuldt uddannet maskinmester og instal-
latør for at kunne blive sygehusmaskin-
mester. Det handlede om at uddannel-
sesniveauet generelt skulle højnes. Vi 
diskuterede også, om det ikke var rime-
ligt, at man havde sygehuserfaring, hvis 
man blev ansat på et sygehus som ma-
skinmester, fortæller Aage Olesen.

– Vi ville havde en forening af velud-
dannede mennesker, og vi ville have at 
en række sygehuse skulle fungere som 
uddannelsessteder. Det vigtigste for 
mig dengang var, at sygehusmaskinme-
strenes uddannelse skulle højnes – også 
fordi vi kunne se at ellers ville jobbet 
glide over til ingeniørerne.

– Enhver sygehusmaskinmester skulle 
have en ordentlig uddannelse. Det var 
ikke længere nok at være maskinmester 
– det rakte ikke til den udvikling, vi kunne 
se komme. Det vigtigste var at vi blev sat 
i stand til at lære mere om højteknologi. 
Og vi holdt faktisk ingeniørerne væk fra 
chefjobbene, for vi blev dygtigere og fik 
skabt en effektiv efteruddannelse, tilfø-
jer Aage Olesen.

Maskinmesterjobbet var i stigende 
grad ved at blive højteknologisk. Ma-
skinmestrene på sygehusene var i de år 
med i udviklingen fra damp til el.

Udadvendte aktiviteter

Aage Olesen løb stærkt, nogle gange for 
stærkt, var der dem, der mente. Men for-
manden fik efterhånden en bred opbak-
ning til sin udadvendte stil. Den øvrige 
bestyrelsen var også meget aktiv.

Det var Aage Olesens idé at udbygge 
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kontakten til firmaerne og knytte virk-
somhederne til foreningen som korre-
sponderende medlemmer og som udstil-
lere i forbindelse med efterårskurserne.

Et arrangement, der første gang fandt 
sted første gang i 70’erne og efterhån-
den udviklede sig til at blive en fantastisk 
succes.

Formanden brugte meget tid og 
energi på at udbygge kontakter til de 
øvrige faggrupper på sygehusene og fik 
en nær kontakt til bl.a. Dansk Sygeple-
jeråd, Dansk Kommunalarbejderforbund 
m.fl. og skabte kontakter til administra-
torerne.

Aage Olesen kom i bestyrelsen for 
Maskinmestrenes Forening, der på da-
værende tidspunkt ikke var særligt be-
gejstrede for FSD eller for foreningens 
dynamiske formand. Han havde lidt for 
travlt med at profilere foreningen, mente 
man. Og man var vel også, forståeligt 
nok, bange for om FSD ville bringe split-
telse i MF, mener Hans Bach.

FSD forsøgte sig med tilnærmelser til 
Sygehusinspektørforeningen. Fra for-
eningens side var tanken at man sam-
men skulle finde frem til et gensidigt 
givtigt samarbejde omkring lønforhand-
lingerne, men det var ingen succes, be-
retter Aage Olesen.

Fra gammel tid var der et modsæt-
ningsforhold mellem mestre og inspek-
tører og det prægede forholdet.

Aage Olesen fik etableret gunstige 
kontakter til ministerier og styrelser og 
kom med i diverse udvalg. Da sygehu-
sene med kommunalreformen i 1970 
overgik til amterne og Dansk Sygehus 
institut blev etableret, var FSD, som for-
eningen ikke uden debat blev omdøbt 
lige før 30-års jubilæet, stærkt involveret 
i arbejdet omkring etableringen.

Frugtbart samarbejde med DSI

Her begyndte også det særdeles godt 
samarbejde med DSI omkring regler og 
vejledninger på sygehusområdet. På det 
tidspunkt eksisterede der stort set ikke 
sådanne regelsæt på området, men ude 
på de enkelte sygehuse havde man erfa-
ringerne og ekspertisen, der nu i samar-
bejde med instituttet blev nedfældet på 
papir.

– Det var helt klart med til at højne ac-
cepten og anerkendelsen af os som fag-
gruppe, siger Aage Olesen.

Kursusaktiviteterne var mange og i 
begyndelsen især koncentreret om rent 
faglige kurser om bl.a. røntgenteknik og 
medicinske gasarter. Senere udbyggede 

man kurserne med bløde emner som fx 
management og ledelsesteori. Forenin-
gen ville simpelthen være på forkant, si-
ger Aage Olesen.

– Jeg havde et motto dengang: »Du 
må aldrig nogensinde sige nej til en op-
gave. Man lægger mærke til de ting, du 
påtager dig – men der er ingen, der ser, 
du giver dem videre til andre.«

– Vi ville gerne gøre op med det 
image, at sygehusmaskinmestre var en 
slags overhåndværkere. I stedet ville vi 
være dét, vi er i dag: tekniske chefer. På 
mange sygehuse blev man betragtet som 
teknisk chef, men der var stadig steder, 
hvor sygehusmaskinmesteren blev be-
tragtet som en overfyrbøder.

Internationalt samarbejde

Lønmæssigt var det ikke for godt. FSD 
følte sig i klemme i MF, der veg tilbage 
for at kræve specielle lønvilkår for sy-
gehusmaskinmestrene, for hvad så med 
alle de øvrige medlemmer?

MF havde jo medlemmer, der kun 
havde første del og medlemmer, der 
var fuldt uddannede. Der kunne ikke 
komme en differentieret lønmodel på 
tale, og modstanden mod FSD var stor i 
disse år.

– Det er da heldigvis ændret totalt 
med formandsskiftet i MF, siger Aage 
Olesen. Men i hans tid lykkedes det altså 
ikke at komme igennem med bestyrel-
sens krav om mere i løn.

I slutningen af 1970’erne besluttede 
FSD sig for at gå med i det internationale 
sygehussamarbejde IFHE. På det tids-
punkt var IFHE ikke ret gammelt.

Aage Olesen og andre var i USA og 
Australien i begyndelsen af 1980’erne. 
Her startede et frugtbart samarbejde 
om erfaringsudveksling mellem en lang 
række lande. Man udvekslede syns-
punkter og fagsnak med kolleger fra hele 
verden.

– Vi havde meget glæde af samarbej-
det og det gav foreningen et pift, siger 
Aage Olesen, der er glad for at forenin-
gen fortsat bidrager positivt til dette ar-
bejde.

I 1981-82 gik Aage Olesen af som for-
mand og næstformand Jens Roesgård 
overtog formandsposten. I 1987 kom 
den nuværende formand Paul-Erik Ree 
til.

På det tidspunkt var Aage Olesen i 
færd med at tage en HD i organisation og 
var godt i gang med en psykologiuddan-
nelse. For 14-15 år siden forlod han faget 
og etablerede sit eget konsulentfirma, 

der i dag rådgiver virksomheder, bl.a. 
Danpo, Ege Tæpper, Københavns Amt 
med flere indenfor telekommunikation.

Rollen som maskinmester har ændret 
sig markant. På mange måder er arbejdet 
blevet mere spændende, mener Aage 
Olesen.

– De tekniske chefer er blevet meget 
dygtigere end vi var og der står stor re-
spekt omkring dem.

Da vi startede i faget var der ikke 
mange apparater og dem, der var – det 
er lidt groft sagt – var så simple at de let 
kunne repareres med lidt ståltråd, en 
hammer og simple forbandelser. Så kom 
udviklingen med teknologien og de ting, 
som vi har været med til at udvikle og af-
prøvet for firmaerne. Vi har været så hel-
dige, at vi er født i en tid, hvor vi har haft 
mulighed for at påvirke udviklingen. Det 
er en skøn ting at se tilbage på. Samtidig 
med at fremtiden bliver sikret af dem, 
der skal påvirke den.

»Held og lykke til FSD. I gør et utroligt 
stort arbejde i sundhedssektoren.«

Aage Olesen,  
formand for FSD fra 1974-1984.
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FSD 1949-1999

De første love vedtages
§1

Sammenslutningens navn er: Sygehus-
maskinmestrenes Samvirke.

§2

Samvirkets formål er at arbejde for at 
dygtiggørelse og højnelse af maskinme-
stre ansatte ved danske helbredelsesan-
stalter, og ved årlige møder og foredrag 
at fremme medlemmernes indsigt og 
selvstændighed til gavn for medlem-
merne selv og den institution, de er ansat 
ved. Det er ligeledes samvirkets opgave 
at henlede maskinmestrenes forenings 
opmærksomhed på uheldige løn- og an-
sættelsesforhold.

§3

Som medlemmer kan optages ledende 
maskinmestre ved danske helbredelses-
anstalter, personer, der ikke har maskin-
mesteruddannelse eller tilsvarende teo-
retisk uddannelse kan optages med en 
generalforsamlings vedtagelse.

§4

Generalforsamlingen, der er samvirkets 
højeste myndighed, afholdes en gang år-
ligt i sommerhalvåret efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse.

§5

På generalforsamlingen aflægges beret-
ning, fremlægges regnskab og foretages 
de fornødne valg.

Generalforsamlingen indkaldes skrift-
ligt med en måneds varsel, forslag, der 
ønskes behandlet på denne, indsendes 
til formanden senest 14 dage før den af-
holdes, disse forslag meddeles medlem-
merne senest 8 dage før generalforsam-
lingen.

Generalforsamlingen er beslutnings-
dygtig, når den er lovlig indvarslet.

§6

Samvirkets ledelse består af formand, 
kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, 
bestyrelsen konstituerer sig selv, dog 
vælges formanden af generalforsamlin-
gen.

§7

Kontingentet fastsættes på generalfor-
samlingen og indbetales på postgiro en 
gang årligt, restance på over 2 år medfø-
rer slettelse.

§8

Udmeldelse sker ved skriftlig henven-
delse til kassereren og er gyldigt fra en 
april med 3 måneders varsel.

§9

Et medlem, der modvirkder samvirkets 
formål, kan ekskluderes ved beslutning 
på generalforsamlingen.

§10

Samvirket kan opløses ved en i den an-
ledning indvarslet generalforsamling, 
når 75 % af de fremmødte medlemmer 
ønsker det. I tilfælde af samvirkets opløs-
ning, tilfalder dets midler maskinmestre-
nes forening.



Pumps use 

at least 10% 
of the world’s total electricity.

We can reduce almost half of that  
with energy-efficient pumps.
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Fra søen til sygehusene
De kom fra søen og gik i land på sygehu-
sene. Med sig tog de kulturen og strate-
gien fra arbejdet ombord på skibene, og 
ofte også termerne og normerne. De tek-
niske afdelinger blev kaldt ”maskinhuse” 
og 1. Maskinmesteren diskuterede man 
ikke med – man adlød.

De var vant til at bestille noget. Fejl 
blev ikke tolereret og forekom der fejl 
alligevel, blev de omgående rettet. Hold-
ningen var ganske enkelt, at fejl ikke må 
forekomme. Sådan er det stadig.

Selv om det ikke længere er normen, 
at sygehusmaskinmestre har en fortid på 
søen og maskinhuset for længst er om-
døbt til teknisk afdeling, er fortiden og 
fortidens normer fortsat en del af syge-
husmaskinmestrenes historie og hver-
dag.

For 50 år siden havde landets helbre-
delsesanstalter oftest en maskinist eller 
fyrbøder til at passe kedelcentralen. Det 
moderne sygehus og den moderne tek-
nisk afdeling var i sin vorden.

Efter krigen var sygehusvæsenet en 
blandet affære: nogle sygehus var kom-
munale, andre var private og drevet af 
velgørende institutioner eller religiøse 
eller godgørende fællesskaber, fx de 
mange sanatorier, der blev drevet af 
nonner.

Helbredelsesmulighederne var ofte 
begrænsede og behandling handlede tit 
mere om lindring end egentlig helbre-
delse.

Først efter 2. verdenskrig kom el, 
vand og varmeforsyningen ind på sy-
gehusene. Med de nye faciliteter kom 
også nye behandlingsmetoder. Med ny 
viden om kirurgi og medicin blev det i 
stigende grad muligt at tilbyde patien-
terne en effektiv behandling og dermed 
øge mulighederne for helbredelse. Fo-
kus blev flyttet fra lindring til sygdoms-
bekæmpelse.

Sygehusvæsenet udviklede sig og 
ekspanderede. Man byggede nyt og 
byggede ud i 1950’erne og 1960’erne. 
Man centraliserede og specialiserede på 
sygehusene og antallet af ansatte vok-
sede støt. Også behovet for teknisk eks-
pertise voksede. De tekniske afdelinger 
fik vokseværk, især voksede antallet af 2. 
og. 3. Maskinmestre voldsomt, hvor man 
i begyndelsen af 1950’erne ikke havde 

været mere end omkring 50 sygehusma-
skinmestre over hele landet.

Teknologisk udvikling

Det var især i 1960’erne, at sygehuse-
nes tekniske installationer udviklede sig 
voldsomt. Den teknologiske udvikling af 
byggetekniske installationer som ventila-
tionsanlæg dukkede op på de nye syge-
huse sammen med nye typer elektronik 
til styring og overvågning af tekniske 
anlæg.

Kravene til bedre hygiejne kunne op-
fyldes med nye generationer af desinfi-
cerende bækkenskyllere, vaskemaskiner 
og skylrumsindretninger. nye sterilcen-
traler, hvor alt operativt udstyr blev pak-
ket og steriliseret, blev opbygget.

Medicoteknisk udstyr og laboratorie-
udstyr gennemgik ligeledes en enorm 
udvikling med mange nye typer udstyr, 
der var meget mindre og mere speciali-
serede til bestemte opgaver.

Først i 1960’erne begyndte sygehu-
sene at samarbejde med rådgivere og 
rådgivende virksomheder. Det kunne 
godt give anledning til slagsmål og util-
fredshed, for det var ikke altid at rådgi-
verne havde den nødvendige viden om 
sygehusvæsnet. Og ikke sjældent gik de 
en stor bue udenom de tekniske afdelin-
ger.

Med teknologiens udvikling voksede 
kravene til sygehusmaskinmestrenes ud-
dannelse og viden, nu var det ikke læn-
gere nok at være en god håndværker. 
Sygehusmaskinmestrene efteruddan-
nede sig, både via FSD og på eget ini-
tiativ. De fik VVS – og elautorisation og 
uddannede sig til merkonomer. De blev 
kort sagt dygtigere.

Allerede fra begyndelsen var viden-
formidlingen, fællesskabs-følelsen og 
sammenholdet mellem sygehusmaskin-
mestrene stort, og traditionerne for dette 
netværk blev vedligeholdt og udbygget 
gennem årerne. Man kendte hinanden. 
Det var ikke ualmindeligt at gamle 1. 
mestre ringede til nyansatte sygehus-
maskinmestre og tilbød støtte og vejled-
ning.

Ny viden og nye tekniske løsninger 
kom ofte kolleger på andre sygehuse til 
gavn. Traditionen for at dele ud af viden 

og nye informationer eksisterede fra de 
tekniske afdelingers spæde barndom. 
når man havde fundet ud af noget nyt på 
det ene sygehus spredte det sig lynhur-
tigt til de andre. Uformel udvikling af og 
udveksling af nyttig viden er fortsat en 
del af kulturen i de tekniske afdelinger.

Ole opfinder

Sygehusmaskinmestrene havde ofte en 
finger med i den tekniske udvikling.

På de enkelte sygehuse blev ud-
tænkt nye tekniske løsninger, der ofte 
var epokegørende og forbedrede pa-
tientbehandlingen betydeligt. Dengang 
sygehusene stadig var forholdsvis små 
enheder, var det ikke ualmindeligt at 
overlægen forelagde et konkret problem 
for sygehusmaskinmesteren, der så sør-
gede for at udtænke og udvikle en løs-
ning.

Der fandtes endnu ikke mange fa-
brikker, der fremstillede sygehusudstyr, 
så ønsker om specielle indretninger af 
senge, kørestole, bækkenskyllere, labo-
ratorieopstillinger og røntgenindretnin-
ger blev i reglen udtænkt og udført af de 
tekniske afdelinger.

Senere blev mange opgaver udvik-
let sammen med firmaer, hvoraf mange 
den dag i dag producerer sygehusudstyr 
på basis af opfindelser og udviklingsar-
bejde, der har sin oprindelse i tekniske 
afdelinger på landets sygehuse.

Opfindelserne var sjældent noget, 
man brystede sig af. Holdningen var – 
og er – præget af beskedenhed. Det var 
jo, og er fortsat, en del af arbejdsopga-
verne.

I 60’erne begyndte de første regler og 
normsæt for sygehusområdet at dukke 
op og sygehusmaskinmestrene havde 
fra starten en finger med i spillet. I de tek-
niske afdelinger havde man erfaringen 
og kompetancen, der nu kunne spille 
positivt sammen med myndighederne til 
gavn for sygehusene og ikke mindst pa-
tienterne. Det var fx sygehusmaskinme-
stre, der for 50 år siden opfandt systemer 
til registrering af analyser og tekniske 
tegninger.
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Øget uddannelsesniveau

Med det øgede uddannelsesniveau og 
de stigende krav til de tekniske afdelin-
ger øgedes også behovet for større aner-
kendelse i sygehussystemet.

Behovet havde nu altid været der. Det 
var ikke tilfældigt at den første genera-
tion af sygehusmaskinmestre satte en 
ære i at optræde i jakkesæt og slips. Det 
signalerede kompetence, lederskab og 
affødte respekt.

Men de stereotype opfattelser af 
en sygehusmaskinmester kunne være 
hårdnakkede. Både indenfor og uden-
for sygehusverdenen havde man et bil-
lede af en sygehusmaskinmester som en 
anonym håndværker med en tot tvist i 
baglommen – manden i blå kedeldragt, 
der sørgede for at toiletterne eller andre 
praktiske installationer fungerede.

Men nu var en sygehusmaskinmester 
ikke længere udelukkende håndværker 
og teknisk blæksprutte, men også i sti-
gende grad lederen, der fi k den man-
geartede størrelse, den teknisk afdeling 
havde udviklet sig til, til at fungere.

Sygehusmaskinmestrenes kompe-
tanceområde var i voldsom vækst, kra-
vene til viden og uddannelse var også 
stigende. Man skulle ganske enkelt vide 
endnu mere og kunne mere end nogen-
sinde før.

Samtidig oplevede man, dengang som 
nu, den absurde situation, at teknisk af-
deling først er synlig, når tingene ikke 
fungerer. når tingene fungerer er man 
usynlig.

Dokumentere ydelser

i 1970 med Kommunalreformen overgik 
sygehusene til amterne. Det medførte 
udvidelser af de tekniske afdeling. Om-
kring 40 pct. af de sygehusmaskinme-
stre, der i dag arbejder på sygehusene, 
blev ansat i 1970’erne. Opgaverne for 
1. Maskinmestrene blev i stigende grad 
administrative.

De fl este tekniske afdelinger fungerer 
i dag i et moderne, skrumpende syge-
husvæsen, som selvstændige afdelinger 
og tilsammen administrerer de over en 
milliard kr. om året.

Udviklingen i dag, 50 år efter det nu-
værende FSD blev stiftet, går i stigende 
grad imod den kultur, der prægede de 
tekniske afdelinger i starten: at man satte 
en ære i at kunne løse alle opgaver, store 
som små.

Strategien i dag og fremover er at de 
tekniske afdelinger købet sig til de ydel-
ser, der ligger ud over kerneydelserne: 
Det, der er relateret til patientbehandlin-
gen. I dag koncentrer man sig kort sagt 
om dét, man er allerbedst til.

Med de krav, der i dag stilles til et 
moderne sygehusvæsen skal nutidens 
tekniske afdelinger, som de øvrige dele 
af sygehusvæsenet, kunne dokumentere 
sin berettigelse.

Derfor er en af de store udfordringer 
til nutidens sygehusmaskinmestre og de 
tekniske afdelinger at kunne prissætte sit 
arbejde – og forsat være aktive i at syn-
liggøre de tekniske afdelingers kompe-
tence og berettigelse.
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FSDs navn er slået fast
AF PAUL-ERIK REE

De tekniske chefer på sygehusene har i 
dag mere indflydelse, mere kompetence 
og mere ansvar end nogen sinde før. Jo 
mere ansvar og kompetence, jo mere 
spændende bliver hverdagen.

Men det kræver at man på det enkelte 
sygehus bevidst arbejder på at være 
med, når beslutningerne bliver truffet. 
At man satser aktivt på at få mere indfly-
delse og blive mere synlige i systemet.

– Vores opgave er at have så stor en 
indflydelse på sundhedsvæsnet som 
overhovedet muligt. Jeg mener, syge-
husmaskinmestre skal blande sig i alt, der 
er centralt og vigtigt for vores stillinger 
som tekniske chefer, og som er med til 
at befæste vores ry som multiteknikere. 
Det er normalt således, at problemer 
som ingen andre på sygehuset »vil røre 
ved« altid ender »i skraldespanden«, 
nemlig i sygehusets tekniske afdeling, 
siger Paul-Erik Ree, teknisk chef på Hor-
sens Sygehus.

FSD’s formand siden 1987 taler om 
strategisk tænkning og om konkret 
lobby-arbejde, både som en af forenin-
gens store opgaver, men også som en 
daglig arbejdsopgave for FSD’s omkring 
200 sygehusmaskinmestre.

De tekniske afdelinger skal arbejde 
for endnu mere synlighed i sygehusenes 
hovedsamarbejdsudvalg, i byggeudval-
gene, i apparaturudvalgene og i de amts-
kommunale ad hoc-grupper.

– Vi sidder som nøglepersoner i syste-
met. Vi skal gå ind i alt dér, hvor de virke-
lige beslutninger træffes på et sygehus.

Fra 1. Maskinmester til  
teknisk chef

Da det nuværende FSD blev stiftet for 
50 år siden, var formålene med forenin-
gen først og fremmest mere anseelse og 
mere i løn.

De seneste 10-12 år er de tekniske 
chefers anseelse steget markant, mener 
Paul-Erik Ree. Ikke mindst har titelskif-
tet fra 1. Maskinmester til teknisk chef 
og teknisk souschef, der skete med 
overenskomsten i 1991, haft en stor 
betydning for omverdenens syn på en 
sygehusmaskinmester. Et titelskift som 

foreningen har ønsket lige siden Syge-
husmaskinmestrenes Samvirke så da-
gens lys i 1949.

– Når man tidligere f.eks. var til møder 
med politikere, embedsmænd mv. og 
talen kom ind på sygehusmaskinmeste-
rens virkefeldt, var deres indgangsreplik 
generelt denne: »nå, det er så dig, der 
sørger for varmen, laver vandhanerne, 
holder afløbene i orden etc.« Man fore-
stillede sig en mand i blå kedeldragt med 
en svensknøgle og twist i baglommen. 
Man nåede næsten aldrig at få lov til at 
forklare, hvad sygehusmaskinmesterens 
job egentligt omfattede.

I dag, med den nye titel, er indgangs-
replikken en helt anden.

– Når man er præsenteret som sygehu-
sets tekniske chef, så spørger de samme 
mennesker: »Hvad er så din opgave på 
sygehuset?«, hvorefter du så virkelig kan 
indføre dem i, hvad en sygehusmaskin-
mester står for, siger Paul-Erik Ree.

Mange sygehusmaskinmestre har 
med stort held inviteret amternes poli-
tikere til en gennemgang af sygehuset, 
ledsaget af den tekniske chef, og hver 
gang er man fra politisk side forundret 
og overrasket over det enorme arbejds-
felt, der både omfatter teknik, økonomi, 
personaleledelse osv., som en sygehus-
maskinmester har. Dette har på mange 
sygehuset givet sygehusmaskinmeste-
ren en helt anden status.

Højere uddannelsesniveau

Uddannelsen til maskinmester er i dag 
på et meget højt niveau, men derfor er 
videreuddannelse fortsat meget centralt, 
siger Paul-Erik Ree.

Udviklingen indenfor sygehustek-
nologien er rivende. Det stiller stadigt 
større krav til de tekniske afdelinger og 
den enkelte sygehusmaskinmester. Det 
er også et faktum, at man i de tekniske 
afdelinger tydeligt mærker, at tiden bli-
ver mere og mere knap. Der er i dag fx 
ikke den samme tid til at tage på kurser, 
seminarer etc. som tidligere.

Det er derfor særligt vigtigt, at syge-
husmaskinmestre får lejlighed til at del-
tage i FSD’s årsmøder, som er paralleller 
til årsmøderne, afholdt af Dansk Selskab 
for Sygehusledelse, hvor relevante ind-
læg fra velkvalificerede foredragshol-

dere bliver fremlagt. Også erfaringsud-
veksling kollegerne imellem er uhyre 
centralt.

I den forbindelse kommer man dog 
stadig ud for, at sygehusledelser ikke 
forstår vigtigheden af, at deres tekniske 
chef og de øvrige sygehusmaskinmestre 
får mulighed for at deltage i disse årsmø-
der, siger Paul-Erik Ree.

En nøgleposition

I dag har de fleste sygehusmaskinme-
stre uddannet sig til merkonomer og er 
generelt veluddannede både indenfor 
medicoteknik og elektroteknik. De tek-
niske opgaver er veget for stadigt flere 
administrative opgaver og dermed er 
den tekniske chefs rolle ændret fra tekni-
ker til administrator med et, for de fleste 
sygehuses vedkommende, selvstændigt 
afdelingsbudget, som man skal have til 
at hænge sammen i samarbejde med de 
ansatte.

Mange civilingeniører eller driftsinge-
niører søger i dag stillinger som teknisk 
chef ved sygehuse. Det er med til at 
højne uddannelsesniveauet, men inge-
niører i teknisk chef-stillinger er stadig 
et særsyn. Sådan vil det blive ved med at 
være, mener Paul-Erik Ree.

– Vi har et absolut overtag på stillings-
besættelserne i sundhedsvæsenet, fordi 
det er den eneste uddannelse, hvor der 
er så meget polyteknik. Vi er ikke eks-
perter, men vi har forstand på en utrolig 
masse indenfor et sygehus. Det er helt 
klart vores styrke.

Den tekniske chef sidder i dag i en 
nøgleposition og er en uundværlig del af 
det tværfaglige samarbejde, siger Paul-
Erik Ree.

– Det er meget få ting, du kan lave 
på et sygehus uden at involvere teknisk 
afdeling. Du sidder i et nåleøje. Det er 
også med til at gøre stillingen usædvanlig 
spændende og udviklende – også på det 
personlige plan.

Sejret ad helvede til

Indenfor de sidste seks-syv år er lønnin-
gerne steget markant, særlig i forhold til 
hvad man har opnået indenfor de sene-
ste 25 år, selv om de individuelle lønfor-
handlinger og funktionsløn-princippet, 
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foreningen har valgt at operere med, har 
skabt lønforskelle fra sygehus til sygehus.

– Vi ser i dag, at alle forsøger at ko-
piere dét, vi lavede dengang, siger Paul-
Erik Ree.

– I dag laver man fx indenfor den 
kommunale sektor individuelle ansættel-
seskontrakter. Vi fortsætter nok et par år 
til med dette aftale-princip i foreningen, 
men vi er nødt til at være på forkant med 
udviklingen, hvis vi ikke skal stå i stampe 
i de næste 25 år. Udviklingen går nok i 
retning af gruppevis lønforhandling.

På mange måder handler foreningens 
arbejde fortsat om anseelse og flere 
penge, selv om FSD er nået langt på de 
to områder, siger Paul-Erik Ree.

– En af mine mærkesager har altid væ-
ret at få løftet de tekniske chefer op, så 
de bliver respekteret. Det mener jeg er 
lykkedes til fulde. Vi har fået ny titel, vi 
har fået bedre lønmuligheder. Som fag-
foreningensbossen Thomas Nielsen en-
gang sagde: Vi har sejret ad helvede til!

Nu handler det om, hvordan vi kom-
mer videre i systemet. Vi er i dag i samme 
løn-kategori som administrationschefer. 
Hvordan får vi snuden længere frem, 
ikke mindst, når de, der skal indstille, at 
vi skal have en højere løn, aflønnes lavere 
end os? Kunsten bliver at finde »de vises 
sten«: Hvad kan vi sælge os selv på?

Tages med på råd

For formanden er det væsentligt, at FSD 
satser på at markere sig udadtil. 

Foreningen fungerer i stigende grad 
som en vægtig og relevant sparrings-
parter, der bliver taget med på råd i de 
instanser, der har afgørende indflydelse 
på regler og normer for sygehusenes 
teknologi. Dén udvikling er meget posi-
tiv, siger Paul-Erik Ree.

– Der er sket en generel udvikling, 
hvor vi har fået større bevågenhed fra 
myndighederne. Vi sidder med i mange 
udvalg, fx er vi med i det udvalg i Sund-
hedstyrelsen, der beskæftiger sig med 
medicinsk teknologivurdering. Vi har 
netop udarbejdet det nye gasregulativ 
for medicinske gasarter og ventilation på 
operationstuer. I dag ved folk, hvem vi 
er, siger Paul-Erik.

FSD er med i et nyt EU-samarbejde, 
der beskæftiger sig med standarter for 
sygehushygiejne. Foreningen er også 
tilknyttet international Federation of Ho-
spital Engineering (IFHE), hvor sygehus-
maskinmestre fra 40 land fra hele verden 
en gang om året mødes, senest i Portu-
gal, for at debattere sundhedsvæsen.

I perioden 1996–1998 var Paul-Erik 
Ree president for IFHE. I dag er han past-
president og fortsat medlem af IFHE’s 
Executiv Committee. Han mener det 
internationale arbejde er meget væsent-
ligt. Ikke mindst fordi danske sygehus-
maskinmestre har meget at bidrage med.

– Det danske sundhedsvæsen lig-
ger helt i top på det tekniske plan, også 
sammenlignet med USA og Tyskland. Vi 
ligger klart i front. Det er meget lidt dan-
ske sygehusmaskinmestre vil kunne lære 
af at tage ud på kongresser, men vi har 
oceaner af viden at give til andre. Det er 
ikke altid, man skal have noget – andre 
gange må man give.

Som noget helt nyt er FSD også invol-
veret i et nordisk samarbejde, hvor man 
mødes med maskinmestre fra Norge, 
Sverige, Finland og Island. Samtidig ar-
bejdes der også på et baltisk samarbejde 
og på sigt på et øget samarbejde med de 
tidligere lande i østeuropa.

– Det er lidt af en fælles kulturarv, vi 
har. Vi hjælper hinanden med at udvikle 
sundhedsvæsnet, siger Paul-Erik Ree.

Udadvendte initiativer

Bestyrelsen benytter enhver anledning 
til slå FSD’s navn fast, fx ved selv at tage 
initiativ til at foreningen kommer med i 
nye udvalg indenfor sundhedssektoren. 
FSD er på Sundhedsstyrelsens mailing-
liste og bliver i dag altid informeret om 
relevante emner af styrelsen.

– Det bliver man kun, hvis man mener, 
du er seriøs og ansvarlig. Vi har fået slået 
vores navn fast i dag.

FSD er også på andre måder i færd 
med at promovere sig udadtil, bl.a. ved 
at deltage i den store Rehab & Hospitals 
udstilling i Fredericia.

– Vi håber, vi kan være med til at gøre 
den til en international fagmesse for 
sundhedspersonale, så vi kan få et al-
ternativ til Hannover og Frankfurt i Dan-
mark, siger Paul-Erik Ree.

Det årlige efterårskursus er en stor 
succes. Både det faglige indhold af 
kurset og kontakterne til de omkring 
120-125 korresponderende firmaer er 
udbytterigt. Udstillingsdelen af efterårs-
kurserne er erfaringsmæssigt noget, der 
trækker medlemmerne til.

– Vi vil gerne lave et sted, hvor firma-
erne kan komme, og firmaerne får x antal 
beslutningstagere serveret på et sølvfad. 
For os er det en god måde at få en masse 
firmaer i tale på og gennem dem, bliver 
vores navn nævnt. Det er naturligvis en 
balancegang – vi skal passe på ikke at 

blive for kommercielle. Ingen skal kunne 
beskylde os for at være i lommen på pri-
vate firmaer, understreger Paul-Erik Ree.

Flere unge i faget

En af FSD’s store – og vanskelige – op-
gaver fremover bliver at arbejde på at 
tiltrække unge til de tekniske afdelinger.

I dag er flertallet af de tekniske chefer 
over 50 år. Indenfor de næste ti år skal 
der ske udskiftninger på de 30-40 største 
sygehuse herhjemme, forudsiger Paul-
Erik Ree.

– Der skal indenfor en forholdsvis 
kort periode i hvert fald skaffes 30-40 
nye tekniske chefer, så vi skal gøre det 
endnu mere attraktivt for yngre maskin-
mestre at gå ind i erhvervet. Spørgsmålet 
er, om vi har dem i systemet i dag; om de, 
vi har, er opdraget godt nok til at kunne 
tage over? Oprindelig var en teknisk 
souschef-stilling en udviklingsstilling – i 
dag er den blevet en livsstilling.

– Spørgsmålet er også, om vi ligger 
godt nok til at interessen blandt de unge 
for at gå ind i faget er stor nok? Vi kan 
se, at Maskinmesterskolerne har store 
problemer med at skaffe nok elever. In-
geniørskolerne og selv de Polytekniske 
læreanstalter havde på et tidspunkt de 
samme problemer, men vi kan nu kon-
statere at søgningen til disse uddannel-
sesinstituioner er steget markant. Men 
nu kommer de små ungdomsårgange; 
flere og flere unge vil på universitetet og 
de fleste foretrækker de humanistiske 
fag. Er vi dygtige nok til at tiltrække unge 
mennesker? Det er vi nok ikke. Vi har 
ikke gjort noget for at tiltrække de unge. 
Det er lidt af en falliterklæring, mener 
Paul-Erik Ree.

Det er hans holdning, at adgangskra-
vene til maskinmester-uddannelsen skal 
strammes. Elevernes afgangskarakterer 
i dansk, fysik, kemi og matematik skal 
være gode for at de kan blive optaget på 
uddannelsen.

– Hvis ikke du kan klare fysik, mate-
matik eller dansk, så kan du ikke klare 
uddannelsen. Så er det kropumuligt. Du 
skal være dygtig indenfor naturviden-
skab, mener Paul-Erik Ree.

– Jeg siger ikke, at man skal stille med 
et karaktergennemsnit på 10,6, men at 
unge i dag, der måske har et snit på 6,5 
og ikke kan komme ind andre steder, kan 
komme ind på maskinmesterskolerne – 
det er ikke særlig smart. Vi skal forsøge 
at få unge ind, der har ambitioner. Vi er 
nødt til at have nogle ind på uddannel-
sen, der har noget mellem ørene.
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At flere sygehuse i løbet af de næste 
10 år vil blive nedlagt, er Paul-Erik Ree 
overbevist om. Patienterne vil i stigende 
grad vælge de sygehuse, hvor behand-
lingen er mest effektiv. Indlæggelses-
tiden vil blive kortere og flere og flere 
behandlinger vil blive udført ambulant.

– Det vil give problemer for udkants-
områderne, hvis sygehusene ikke forstår 
at lave nicher. De tekniske afdelinger 
kommer til at stå i nøjagtig samme situa-
tion, hvis ikke vi giver den optimale ser-
vice. Derfor skal vi have mulighed for at 
omkostningsregistrere ydelser, så vi kan 
få et billede af, hvor vi kan sætte ind som 
teknikere, siger Paul-Erik Ree.

Vi skal lave det, vi er gode til i teknisk 
afdeling – resten skal vi købe os til. Vi 
skal sørge for at sætte ind på de områ-
der, hvor vi som teknikere er stærke og 
så behøver vi ikke frygte konkurrencen 
fra private firmaer, som gør sig utrolig 
store anstrengelser for at fortælle politi-
kere mv., hvor billigt de kan udføre de 
tilsvarende arbejder. Deres problem er 
bare, at de i bund og grund ikke har ret 
stor indsigt i et sygehus’ omfattende tek-
nik og apparatur.

”Stort set alt, hvad vi har rørt ved, er 
lykkedes for os. Det eneste vi hidtil ikke 
har kunnet komme igennem med var 
ideen om projektet omkring kvalitets-

sikring i sygehusenes tekniske afdelin-
ger. Alle var begejstrede for idéen, men 
der var ikke økonomi til det. Men nu har 
Sundhedsstyrelsen nedsat et udvalg, der 
skal se på, hvordan man kan måle kva-
liteten af ydelserne i sygehussystemet. 
Det venter vi spændt på. Jo mere ratio-
nel og effektiv, vi kan køre et sygehus, 
jo bedre vil vi få råd til at bruge mere på 
patientpleje. Det er dét, det handler om 
i sidste ende: at patienterne får en bedre 
behandling. 

Vi må acceptere, at patienterne vil 
blive mere og mere kritiske og det er 
godt det samme”.

Tillykke – det lykkedes!
AF JENS ROESGAARD

Så er det 28 år siden jeg stiftede bekend-
skab med det daværende FSD: Sygehus-
maskinmesternes Samvirke (SMS). Det 
var på »et årsmøde« i Hellerup hvor man 
mødtes en fredag med nogle foredrag 
og socialt samvær for så dagen efter at 
besøge det »nye« Rigshospital med ef-
terfølgende frokost på hospitalet. Det 
var et årsmøde der på næsten alle punk-
ter var forskellige fra dem, som de mo-
derne tekniske chefer deltager i her lige 
efter skiftet til år 2000.

Sygehusmaskinmestrene var på næ-
sten alle områder et helt andet folkefærd. 
De faglige opgaver som ledere af maski-
nafdelingen/maskinværksted var meget 
smede- og elektrikeragtige, for de fleste 
var interessen for det »sygehusmæssige« 
så som så, det var overlæger og sygehus-
inspektører, der satte dagsordenen, – det 
moderne sygehusvæsen med en ny poli-
tisk struktur, der blev indført i 1971 var i 
sin vorden. Sygehusmaskinmesteren var 
de fleste steder ikke meget synlig.

I SMS var der en lille kreds af yngre 
maskinmestre, der ofte diskuterede den 
moderne sygehusteknik, det nye eks-
panderende sygehusvæsen, maskinme-
sterens faglige kunnen og ikke mindst 
maskinmesterens indflydelse og ønske 
om mere indflydelse i dette store væsen. 
Alt sammen som et vigtigt led i at skabe 
større værdi i arbejdet, men også beret-
tigelse til at opnå en højere løn. Hvis vi 
ville fremad og opad, var det kunnen og 
evner, der skulle gøre os berettiget til 

dette. Det eneste værktøj, vi så kunne 
bruge, var SMS.

Og hvor SMS ændrede sig. I midten af 
70’erne startede den store forvandling. 
Alt er skiftet ud, det eneste jeg næsten 
kan genkende, er det sociale samvær.

Jeg kan glæde mig over at have været 
med i kredsen, der arbejdede for FSD. 
Det var ikke på alle måder nemt, mange 
gange var det med store sommerfugle 
i maven, når vi igen i bestyrelsen skulle 
stå til regnskab for en generalforsamling, 
fordi der nu var endnu et nyt tiltag, der 
ikke passede alle. Jeg vil på dette sted 
takke mine gamle kolleger for jeres na-
turlige skepsis for, hvad de nu i besty-
relsen kunne finde på, og når i så efter 
godkendelse af vore tiltag loyalt bakkede 
op om disse.

Vi fik et nyt navn – en amtsrepræsen-
tation – rundt i amterne blev dannet tek-
niske chefgrupper, som de fleste steder 
blev høringsberettigede overfor syge-
husforvaltningerne og udvalgene – blev 
medlem af IFHE – oprettede de korre-
sponderende medlemmer – dannede et 
veludbygget kursusapparat – fik repræ-
sentation i sygehusfaglige fora – kunne 
tilbyde medlemmerne FSD studieture til 
udlandet – fik plads i MF’s bestyrelsen 
og kom i tæt dialog med MF.

Et af de tiltag jeg vil dvæle ved er 
vore årsmøder. Som tidligere omtalt en 
lille forlænget weekend, der hele tiden 
udviklede sig til at blive en særdeles 
væsentlig institution i FSDs liv. Vi formå-
ede at få yderst kompetente foredrags-
holdere, der medvirkede til at højne det 
faglige niveau, og som kom i dialog med 

sygehusmaskinmestrene til gavn for alle 
parter. Disse årsmøder var og er særde-
les vigtige. De medvirker til at knytte alle 
sammen således at der bliver skabt et 
stærkt netværk kollegerne imellem.

En lille pudsig ting ved disse årsmøder 
er den afsmitning, som disse har haft på 
næsten alle lignende arrangementer, års-
møder og konferencer man deltager i, det 
er disse miniudstillinger, man overalt ser, 
hvor leverandører og rådgivere får lej-
lighed til at være en integreret del af en 
fagligt sammenkomst. Jeg er af den over-
bevisning, at noget sådant første gang 
så dagens lys i Danmark i slutningen af 
70’erne på et FSD årsmøde i Hanstholm. I 
dag er disse udstillinger et ikke uvæsent-
ligt værktøj for udstillerne og et behageligt 
økonomisk skulderklap til arrangørerne.

Ud over at se at FSD har formået at 
videreudvikle de tiltag, vi for 10-20 år 
siden satte i værk, kan jeg også konsta-
tere at sygehusmaskinmesteren har for-
stærket sin position i sit daglige arbejde 
nu som teknisk chef. Jeg tror, det er van-
skeligt i dag at være en del af det danske 
sygehusvæsen, og helt sikkert tror jeg, 
det var meget sjovere fra slutningen af 
60’erne til midten af 80’erne, hvor sam-
fundet økonomisk prioriterede sygehus-
væsenet særdeles højt.

Som tidligere medlem, næstformand 
og formand for FSD er det med en meget 
stor glæde at kunne konstatere at ved 
dette 50 års jubilæum er FSD og FSDs 
medlemmer nået længere, end vi over-
hovedet kunne drømme om skulle ske, 
da vi udbragte »skål og længe leve FSD« 
ved 25 års jubilæet i Randers.
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Firmaer ind i foreningen
Bølgerne gik højt på FSD’s generalfor-
samling i forbindelse med Efterårskurset 
på Grand Hotel i Odense i 1980. Be-
styrelsen ville have tilknyttet firmaer til 
foreningen som korresponderede med-
lemmer. I den forbindelse skulle vedtæg-
terne ændres.

Generalforsamlingen blev suspende-
ret for et stykke tid. Bestyrelsen trådte 
sammen og besluttede, at hvis den ikke 
fik forslaget igennem, trådte den sam-
lede bestyrelse tilbage.

Modstanderne af forslaget fik forelagt 
bestyrelsens beslutning, generalforsam-
lingen kunne fortsætte og bestyrelsens 
forslag blev vedtaget.

Seks firmaer deltog derefter for første 
gang i et efterårskursus. De havde ikke 
en decideret udstilling med sig, men re-
præsentanter for firmaerne fik mulighed 
for at lave en præsentation af deres pro-
dukter. Det blev dog en noget kedelig 

forestilling, husker de, der overværede 
seancen.

De følgende år kunne firmaerne råde 
over et lille område i kursuslokalerne, 
hvor de kunne præsentere deres pro-
dukter. I pauserne var der mulighed for 
at få en snak med firmarepræsentan-
terne, som også kunne deltage i selve 
kurset. Lørdag formiddag foregik så 
selve præsentationen af firmaernes pro-
dukter, men heller ikke denne præsenta-
tionsform blev den store succes.

I 1983 fandt efterårskurset sted på 
Munkebjerg ved Vejle, hvor firmaer 
havde deres produkter stillet op i gang-
arealet mellem kursuslokalet og spise-
stuen. Det følgende år foregik udstillin-
gen hovedsagelig i galleriet i Holstebro 
Hallen.

Efterårskurset 1985 fandt sted på Pej-
segården i Brædstrup, hvor udstillingen 
begyndte at nærme sig det nuværende 

koncept. Firmaernes stande stod, som i 
dag, langs væggene, men der var ingen 
borde eller stole i lokalet.

Tanken var, at kursisterne skulle cir-
kulere mellem standene, men det viste 
sig ikke at være en god idé. Manglen 
på stole og borde gjorde det besværligt 
at håndtere mad og drikkevarer. Delta-
gerne stod ved radiatorer, sad på trapper 
eller andre steder.

Næste år havde man taget ved lære af 
erfaringen og stillet borde og stole op. 
De kommende år tog udstillingen den 
populære form, som kendes fra efterårs-
kurserne i dag.

Da FSD’s formand Paul-Erik Ree blev 
sekretær i 1978, fik han firmaet Georg 
Larsson til at sponsorere mapper, hvor 
medlemslisterne, som dengang blev du-
plikeret på en håndmaskine, kunne sæt-
tes ind. Ideen med mapperne var at få et 
mere professionelt snit på SMS’s ansigt 
udadtil, så mapperne var naturligvis med 
SMS’s logo samt Georg Larssons mærke.

Som det fremgår af billedet fyldte 
mapperne så meget, at de ikke kunne 
være i den daværende sekretærs Fiat 
på en gang, men mapperne måtte trans-
porteres ad flere omgange til posthuset, 
så de kunne blive sendt ud til medlem-
merne.

Da FSD’s formand Paul-Erik Ree blev se-
kretær i 1977, fik han firmaet Georg Larsson 
til at sponsorere mapper, hvor medlemsli-
sterne, som dengang blev duplikeret på en 
håndmaskine, kunne sættes ind. Ideen med 
mapperne var at få et mere professionelt 
snit på SMS’s ansigt udadtil, så mapperne 
var naturligvis med SMS’s logo samt Georg 
Larsson’s mærke. Som det fremgår af bil-
ledet fyldte mapperne så meget, at de ikke 
kunne være i den daværende sekretærs Fiat 
på en gang, men mapperne måtte transpor-
teres ad flere omgange til posthuset, så de 
kunne blive sendt ud til medlemmerne.
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Med stafetten midt i uvejret
FSDs nye formand, adm. teknisk chef Kaj Jensen fra Sygehus Vendsyssel giver i dette jubilæumsinterview 
sit bud på, hvordan han som formand vil medvirke til at give foreningen nyt liv og stoppe det stærkt 
faldende medlemstal

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

– Vi er gået fra 200 til 128 medlemmer, 
svarende til et fald på 40 pct. de seneste 
ti år. Det er selvfølgelig lidt af en kata-
strofe og noget, der giver os stof til ef-
tertanke. Vi nærmer os en smertegrænse 
og må reagere, mens vi stadig er leve-
dygtige.

Det fastslår FSDs nye formand Kaj Jen-
sen og indrømmer, at han og bestyrelsen 
har gjort sig mange tanker om fremtiden. 
Foreningen nærmer sig en skillevej, men 
Kaj Jensen er overbevist om, at FSD vil 
overleve med de nye udspil, bestyrelsen 
kommer med:

– Jeg ser det som en af de største ud-
fordringer som ny formand for FSD og 
bestyrelsen, at få løst problemet omkring 
medlemstallet. Der er nok grænser for, 
hvor få vi kan være og stadig opretholde 
en levedygtig forening.

Den væsentligste grund til medlems-
reduktionen ligger i etablering af de 
større hospitalsenheder. Der er lukket 
mange hospitaler. Statistikken viser at 
mere end 40 pct. af hospitalerne er sam-
menlagt og forsvundet i større enheder 
med færre jobs.

For vores eget vedkommende her 
i Vendsyssel var der før 4 hospitaler, 
Skagen – Frederikshavn – Brønderslev 
– Hjørring, men nu er der kun et. De 
4 sygehuse blev til Sygehus Vendsys-
sel. Hver især har de fundet en måde 
at overleve på. Skagen Sygehus er med 
stor succes blevet et ryg- og gigtcenter 
med patienter fra hele landet. Brønder-
slev Sygehus har med lige så stor succes 
etableret sig som et neuro rehabilite-
ringscenter. Hjørring Sygehus er blevet 
akutmodtagelse for Sygehus Vendsys-
sel, og Frederikshavn Sygehus kører 
med planlagte operationer og produce-
rer som aldrig før.

Det er en lykkelig udgang, konstaterer 
Kaj Jensen, men fortsætter:

Vi sidder 3 maskinmestre i afdelingsle-
delsen i teknisk afdeling Sygehus Vend-
syssel. Denne løsning er vores egen op-
findelse. Vi fik ved sammenlægningen at 
vide, at dette ikke ville medføre afskedi-
gelser, men at der efter naturlig afgang 
blandt os 3, kun skulle være 2 personer i 
afdelingsledelsen.

Ungt og nyt blod ind

Den nye formands helt store udfordring 
det næste års tid er at få yngre kræfter 
ind i bestyrelsen, åbne FSD op for andre 
faggrupper med samme faglige interes-
ser, og samtidig fastholde kompetencen 
overfor sygehusledelserne. På spørgs-
målet, hvordan man vil løfte foreningen 
og holder liv i den, lyder svaret:

– Vi skal engagere de yngre medlem-
mer stærkere i FSD. Det bliver ikke nemt 
og er nok et generelt problem i ”For-
enings Danmark”. De unge prioriterer 
tingene anderledes end, da vi selv var 
yngre.

Vi har i årevis forsøgt at få efterfølgere 
i bestyrelsen, aktiveret regionsfolkene 
og brancherådet, men forgæves. Mange 
har sagt nej tak.

Der er dog meget der tyder på, at FSD 
er ved at vende skuden. Vi har allerede 
nu 2 unge medlemmer i bestyrelsen, og 
de næste har heldigvis taget opstilling i 
kulissen og er parate, og har lyst til, at 
afsætte den tid og det engagement der 
kræves for at gå ind til ulønnet forenings-
arbejde.

Jeg ved ikke, om det er det lange seje 
træk, der er ved at bære frugt, men hvis 
alt går vel skulle vi kunne foretage gene-
rationsskiftet ved næste års generalfor-
samling.

Jeg trækker mig under alle omstæn-
digheder ud af bestyrelsen på general-
forsamlingen i 2010.

Åbne døre og økonomisk 
dilemma

Jeg forestiller mig, at vi åbner op og får 
igangsat en ny forening eller tilsvarende, 
så vore medlemmer fortsat har et talerør. 
Det skal være en større forsamling, end 
vi kan præstere, så vi skal finde samar-
bejdspartnere med sammenfaldende 
interesser indenfor sygehusteknik og 
arkitektur etc.

Vi skal overleve ved at danne en ny 
klub eller forening, men bevare tilknyt-
ningen og de hidtidige relationer til MF.

Et passende navn kunne være ”Fagligt 
Forum for Sygehusteknik og arkitektur.”

Så er der åbnet op. De første møder 
er holdt, men det er absolut ikke nogen 
nem proces, siger Kaj Jensen.

Skismaet for FSD ved at åbne dørene 
er, ifølge Kaj Jensen, i høj grad, at med-
lemskontingenterne er så små, at der 
ikke er midler til at drive foreningen, 
så økonomien er i høj grad baseret på 
indtægter fra årsmødet. Med andre fag-
grupper inviteret indenfor, må FSD må-
ske se i øjnene, at indtægterne skal deles 
i hele kredsen.

Færre grænser og brede alliancer

Kaj Jensen ser et tættere samarbejde i 
FSD som en afspejling af et generelt tæt-
tere samarbejde på sygehusene med 
andre tekniske grupper og egentlige al-
liancer med ingeniørerne:

– Teknikken bliver mere specifik og 
kompliceret samt mere integreret udad-
til mod andre faggrupper. Medikoteknik 
og almindelig teknik samt IT vil fremover 
kræve et meget tættere og bredere sam-
arbejde på alle fronter for, at vi kan yde 
den service, hospitalerne har brug for.

Uden det, skaber vi problemer både 
for os selv og sygehusene.

Når udstyr og installationer skal ved-
ligeholdes og serviceres, er det afgø-
rende, at vi ikke har for mange grænse-
flader, som de enkelte faggrupper ikke 
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kan eller vil overskride. Faggrupperne 
skal være helt på det rene med, hvad de 
indbyrdes gør.

Før var IT-folkene og medikoteknik-
kerne ansat i teknik afdeling på Sygehus 
Vendsyssel og projekter blev aftalt fra 
opgave til opgave.

Da man dannede regionerne, dan-
nede man samtidig en central regional 
IT-afdeling. Dette vanskeliggør det tætte 
og meget nødvendige samarbejde om 
de komplekse opgaveløsninger, som 
øges dag for dag.

I andre regioner har man noget tilsva-
rende, og nogle steder også centrale re-
gionale medikotekniske afdelinger.

Foreningsmæssigt kan det blive disse 
faggrupper, men i lige så høj grad private 
rådgivere og arkitekter, som kan komme 
ind i den nye forening. Med regeringens 
planer om at bygge nye, store sygehuse, 
tror jeg absolut det er en mulighed.

Vi har haft følere ude, og de private 
rådgivere som arkitekter og ingeniørfir-
maer er interesserede i at komme med. 
Der er ikke tvivl om, at de regionale 
bygge- og anlægsorgansiationer også vil 
være interesserede, siger han.

Risikoen for at miste indflydelse

Et dilemma FSD står midt i, når dørene 
åbnes for andre, er risikoen for at tabe 
magt og indflydelse.

Kaj Jensen ser dog fortrøstningsfuldt 
på et bredere samarbejde og i alt fald er 
der ingen anden udvej end at åbne dø-
rene på vid gab.

– Vi åbner mere eller mindre for sluse-
portene, men intentionen er, at dannel-
sen af en ny forening eller klub skal være 
med FSD som lokomotiv. Vi kan godt ri-
sikere at miste indflydelse, hvis vi ikke er 
dygtige nok, og så bliver det sådan, men 
vi risikerer ikke blive sat udenfor, da vi 

organisatorisk og overenskomstmæssigt 
er bundet til MF.

Det vi ønsker er en levedygtig for-
ening med et stort fagligt indhold, en 
aktiv bestyrelse og aktive medlemmer. 
De politiske tankegange er vi ikke gået 
dybere ind i endnu, det er ene og alene 
det faglige, vi fokuserer på.

Vi har haft følere ude hos medikotek-
nikkerne, men jeg må indrømme, at vi 
ikke kunne blive helt kloge på deres hold-
ning. De har også en anderledes repræ-
sentation i deres bestyrelse og bruger i 
stor udstrækning firmarepræsentanter.

Driftsledere kan sagtens komme ind. 
Det er dem der i stor stil deltager på vore 
åbne årsmøder. Kursusdeltagelsen er 
ikke minimeret, snarere tværtimod. Vi 
ser et stigende antal rådgivere, ingeniø-
rer og arkitekter tilmelde sig.

Fuld damp på FSD-lokomotivet

Med Kaj Jensen ved styregrejerne skal 
bestyrelsen køre FSD i stilling til et gene-
rationsskifte:

– Til næste generalforsamling skal den 
nye forening gerne køre på skinner. Det 
er et spørgsmål om simpel overlevelse 
som faglig forening. Uden dette dør vi 
og bliver en lille blindtarm i MF, siger Kaj 
Jensen der forsikrer, at alle medlemmer 
vil få medindflydelse når de afgørende 
beslutninger træffes.

Kaj Jensen lægger vægt på uddan-
nelse og sikring af maskinmestrenes 
kompetencer, men tror omvendt ikke 
det er realistisk at udbygge uddannelsen 
væsentligt. Der specialiseres overalt, så 
uddannelsen på maskinmesterskolerne, 
samt løbende dygtiggørelse bagefter er 
vejen frem.

Han vurderer maskinmestrene stadig 
har en force i en usædvanlig bred ud-
dannelse sammenlignet med andre fag-

grupper og peger på, at det er lykkedes 
at sikre mestrene en faglig udvikling som 
ledere og en meget stor lønfremgang.

– Folks viden om maskinmestrene er 
dog stadig meget begrænset. De fleste 
ser os i kedeldragt med værktøj i hæn-
derne og tvist i lommerne, men i dag er 
mange maskinmestre tekniske chefer.

Jeg tror derfor vi skal til at udstråle no-
get andet end før. Tidligere var det god 
politik, at jo mindre andre hørte til os, 
desto bedre. Det betød, at tingene kørte 
som de skulle. Vi er typisk dem, der stod 
nede i hullet ved skibsmotoren og er ikke 
gode til at åbne op til omverdenen.

Fortrøstningsfulde 
fremtidsperspektiver

Tilbage i 1970erne havde FSD i en år-
række en stor udskiftning, hvor den nu 
62-årige Kaj Jensen først i 70erne var den 
nye generation, der kom til. Det genta-
ger sig nu, hvor alderen i medlemsskaren 
ligger midt i 50erne, vurderer han:

– Der tegner sig en utrolig spændende 
fremtid, men formentlig med færre jobs. 
Der kan måske komme nye jobs i spil 
omkring bevarelse af miljøet. Måske vil 
hospitalerne betale maskinmestrene 
udelukkende for at energioptimere. For-
pligter regeringen sig til CO2 reduktioner 
på klimatopmødet, kan det betyde flere 
jobs.

Der sker ikke så meget nu, som der 
burde. Vi kunne sagtens påtage os at 
energieffektivisere. De fleste, der kom-
mer fra eksterne firmaer, er maskinme-
stre. Jeg tror det bliver billigere for syge-
husene at få os til at gøre det internt. I 
en region kunne man lave en eller flere 
stillinger, der tog sig af alle sygehusene.

Om jeg er fortrøstningsfuld, spørger 
Kaj Jensen

Ja, det er jeg da!

Tidsskrift med succes
1. januar 1997 besluttede FSD’s besty-
relse at udgive et fagtidsskrift som aflø-
ser for »nyhedsbrevet«, som FSD selv 
havde redigeret og udgivet siden 1992.

Bestyrelsen mente, at der var be-
hov for et blad, der både indeholdt 
stillingsopslag og informationer samt 
fagligt stof og artikler som relaterede 

til det danske sundhedsvæsen, og som 
også kunne være med til at profilere og 
synliggøre sygehusmaskinmestrene i 
Danmark.

Fagbladet kom til at hedde »Hospi-
tal, Drift & Teknologi« og redigeres af 
FSD i samarbejde med Forlaget John 
Vabø A/S.

Med bladet har vi fået et fagblad, 
som vi kan være stolte af og som er en 
succes. Det kommer også til udtryk i 
de mange, positive tilbagemeldinger 
fra medlemmer, firmaer, administrato-
rer og andre læsere af bladet.



32   FSDs 70-ÅRS JUBILÆUM

FSD 2009

Den største udfordring 
var at få hævet lønnen
FSD afgåede og længst siddende formand er ked af medlemsnedgangen, men mener foreningen står 
stærkt og ser tilbage på løn, anerkendelse og andre markante landvindinger

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Der er meget få ting om noget overho-
vedet, Paul-Erik Ree fortryder fra sin 21 
år lange formandstid i FSD, og han ser 
forholdsvis lyst på fremtiden, hvis det 
lykkes at bremse medlemsnedgangen i 
foreningen.

Paul-Erik Ree blev formand i 1987, sad 
på posten gennem samfulde 21 år til han 
fratrådte i oktober 2008. Hans andet liv, 
det professionelle, startede som maskin-
mester på Horsens Sygehus i 1972 og 
varede til han fratrådte som teknisk chef 
31. november 2008.

Han er også organisationsmanden 
med 16 år bag sig i MFs hovedbestyrelse. 
Med den baggrund kender han om no-
gen forholdene for sygehusmaskinme-
strene såvel indesom udefra. Paul-Erik 
Ree er kendt for at være lidt hård i filten 
og man skulle både stå tidligt op og have 
argumenterne i orden for ikke at blive fe-
jet af bordet.

De kontante, personlige egenskaber 
er vel nok også dem, der var brug for 
ved rorpinden, da FSD skabte en række 
meget bemærkelsesværdige resultater, 
hvoraf Paul-Erik Ree selv fremhæver 
maskinmestrenes store lønfremgang og 
faglige anerkendelse som de største mi-
lepæle.

Den aktuelle medlemskrise tager den 
forhenværende formand lige nu ret af-
slappet:

– Jeg synes ikke, vi på nuværende tids-
punkt, er ude i en kamp for overlevelse. 
Det kommer vi dog til, hvis medlemsan-
tallet fortsætter i nedadgående retning, 
men kan vi bevare medlemstallet på ca. 
120-130, er det acceptabelt, siger han.

De store milliardplaner med etable-
ring af store universitetssygehuse, ny-
bygningsplaner og færre større akutsy-
gehuse, møder han med en afventende 

og dyb skepsis. Den tidligere formand 
vil se det, før han tror på de guldrandede 
planer og politiske løfter.

Man skal ikke snakke længe med 
Paul-Erik Ree før man mærker, at hjertet 
banker for maskinmestrenes ve og vel. 
Anerkendelse, en højere løn og en bred, 
kompetent faglig uddannelse har altid 
været hans vigtigste pejlemærker som 
rorgænger i FSD.

Et godt image er alfa og omega

– Jeg har gjort meget for at få imageple-
jen ud. Man ser ofte billeder af maskin-
mestre præsenteret ved pumper og lig-
nende. Bare man siger ”maskinmester”, 
dukker der et lyslevende billede frem på 
folks nethinde af en mand i kedeldragt 
med en skruenøgle i hånden og en tot 
tvist i baglommen.

Maskinmesteren er manden, der går 
og roder nede i det ”sorte hul” med 
skibsmotoren. Der er ikke mange der 
fortæller, at en maskinchef til søs ikke 
længere bor på et pulterkammer, men 
nærmest har en stor, tre værelses lejlig-
hed til rådighed oppe på broen.

Jeg har altid sagt, at skal man snobbe, 
så skal man sørge for at snobbe opad, 
siger Paul-Erik Ree og fortæller, hvordan 
det op til 1991 lykkedes FSD og MF i 
fællesskab at få sat nye titler på maskin-
mestrene, som teknisk chef, teknisk 
souschef, og sidenhen administrerende 
teknisk chef og hæve lønnen markant i 
løbet af få år.

– Når man var i selskab, til møder, med 
politikere og andre sundhedsfaglige per-
sonaler, det kunne være i arbejdsgrup-
per i DS, SSi eller Sundhedsstyrelsen, i 
forskellige sammenhænge og præsente-
rede sig som maskinmester, så de for sig 
en mand, der havde med varmen, sani-
teten osv. at gøre. Sådan en tankegang 
kunne også let opstå på byggemøder, 
hvor lokale politikerne deltog.

Det gav en helt anden indfaldsvinkel 
at kunne præsentere sig som teknisk 
chef, så var spørgsmålet mange gange: 
”Hvad har du så at gøre med på sygehu-
set”.

Russisk roulette med jobbene

Det var sammen med den daværende 
formand for MF, Leif Dolleris, at vi i 1991 
opsagde overenskomsten om løn og ar-
bejdsvilkår med amtsrådsforeningen, 
der var baseret på aflønning efter antallet 
af sengepladser tillagt antallet af ambu-
lante patienter.

Sengepladsernes antal gik ned og ned, 
så den aflønning var ikke vejen frem. De 
nye maskinmestre på sygehusene havde 
en alt for ringe startløn, hvilket gjorde 
det meget svært at få ansat nye maskin-
mestre.

Vi var parate til at give FSD’s medlem-
mer individuel forhandlingsret mod de-
res arbejdsgiver, lønnen skulle afspejle 
stillingens indhold. Det blev en løfte-
stang, at vi overlod det til den enkelte 
tekniske chef og maskinmester at få sat 
en lønudvikling i gang. Enhver blev sin 
egen lykkes smed.

Det gav på få år en større lønudvikling 
end, hvad der var sket i de foregående 
30 år.

I perioden 1996-97 fik alle tekniske 
chefer et lønløft til skalatrin 47. Fra 2000 
og fremefter nåede flere tekniske chefer 
trin 50-51 på de store sygehuse.

Tidligere fik en ingeniør som mediko-
teknisk chef typisk 10.000 kr. mere i løn 
end en maskinmester som teknisk chef. 
Efter at maskinmestrenes uddannelse 
blev 3-årig ligesom ingeniørernes og 
funktionsaflønnet, fik vi argumenter på 
hånden

Uden overenskomst var det vigtig, at 
det var den tekniske chef, FSD først sat-
sede på at hæve lønmæssigt. når først 
de tekniske chefer, var nogenlunde på 
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plads, skulle de næste i ”rækken” have 
en tilfredsstillende lønudvikling.

Havde vi ikke opsagt overenskom-
sten, var vi nok blevet afhængige af et 
andet ”sengeplads” kriterium for bereg-
ningsmåden var enkel for amtsrådsfor-
eningen, når en løn skulle fastsættes.

At opsige aftalerne var et stort spring 
for FSD med kun 210 medlemmer. Vi 
spillede reelt ”roulette” med vore med-
lemmers dagligdag, men vi havde jo ikke 
noget andet valg, end at forsøge.

Nye titler og faglig bredde

Jeg har altid kæmpet for at bevare vor 
faglige bredde og baggrund, som er en 
styrke. Pensummet til nye studerende 
ved maskinmesterskolerne er steget 
markant de seneste 10 år blandt andet 
med ledelse, økonomi etc., men jeg tror 
ikke det er klogt, at forlænge studietiden. 
Alle kan tage supplerende uddannelser 
som den vigtige el -og GVS autorisation.

I dag søger et stigende antal maskin-
mestre jobs som servicechefer. Det er 
vidt favnende stillinger, vi meget sent fik 
øjnene op for, som hovedsagelig dæk-
ker over overordnet personaleledelse 
og økonomistyring for faggrupper som 
servicemedarbejdere, portører, køkken-
personale etc.

At maskinmestrene har optrådt i sam-
let flok og hørt under handelsministeriet 
tror FSD’s tidligere formand har været en 
afgørende styrke. Det kvalte diskussio-
nen om at dele uddannelsen i en sø- og 
land baseret, styret af undervisningsmi-
nisteriet.

Af en årgang går ca. 70 pct. direkte til 
et job i land og 95 pct. af de overordnede 
tekniske stillinger bliver besat af maskin-
mestre, skønner Paul-Erik Ree, der glæ-
der sig over en høj beskæftigelse:

– For halvandet år siden havde MF en 
arbejdsløshedsprocent på ca. 0,9 pct., 
svarende til 40-60 ledige maskinmestre 
og fuld beskæftigelse. MF’s kontor på 
Sankt Annæ Plads fik for første gang 
ugentlige forespørgsler på ledige ma-
skinmestre og der er stadigvæk stor in-
teresse.

Stridsøksen begravet

Du kan godt sige, der har været lidt strid 
mellem medikoingeniørerne og maskin-
mestrene, fordi de trådte ind på vore 
arbejdsområder, men vi har også måtte 
acceptere, at der er gråzoner.

Medikoingeniørerne arbejder med 
større fællesindkøb af avanceret medi-

cinsk apparatur og servicerer meget af 
dette. Jeg tror, det ligger meget godt i 
dette regi. Maskinmestrene har rigeligt 
at se til i forvejen. Vi har ikke konflikter 
længere, men samarbejder meget bedre 
uden problemer i det daglige.

Med vor brede uddannelse, indsigt og 
praktiske tilgang, skal vi heller ikke sam-
menligne os med ingeniører på samme 
måde i f.eks. byggesager, når vi kommer 
ind på de mere beregnings- og konstruk-
tionsmæssige områder, siger Paul-Erik 
Ree.

Store sygehusplaner og varm luft

Når Paul-Erik Ree ser i bakspejlet, er der 
intet at fortryde og FSD spillede kortene 
godt, mener han:

Vi har gjort det godt og der har været 
mange dygtige medlemmer til at over-
tage og udbygge stillingerne til gavn for 
standen og sundhedsvæsenet. Vort pro-
blem ligger udelukkende i, at skaffe flere 
medlemmer i foreningen.

Jeg ser en lille fare i, at vi bliver mini-
meret i FSD, blandt andet ved nedlæg-
gelse af ”små” sygehuse. I dag har vi vel 
ca. 65 sygehuse tilbage, men i løbet af 
de næste 5 år er tallet nok reduceret til 
ca. 40-45. De ca. 75 private hospitaler/ 
klinikker ansætter ikke på samme måde 
maskinmestre.

Jeg er ked af, at vi bliver færre og 
færre. Derfor må vi omstrukturere for-
eningen under nyt navn, så vi henvender 
os bredere til andre teknikere, der har re-
lationer til det danske sundhedsvæsen. 
Paul-Erik Ree, synes der er mange tegn 
på, at regeringer stækker regionerne.

Da budgettet for 2006-2007 blev 
forhandlet med regionsrådets formand 
Bent Hansen og Finansministeriet, kom 
alle glade ud og bekendtgjorde, at syge-
husene takket være en god aftale ville få 
de nødvendige penge til den planlagte 
udbygning indenfor de næste 10 år.

Allerede året efter skulle region Midt-
jylland spare 400 mio., og i 2009 var be-
sparelsen på 1,1 mia. kr. Sygehuse, som 
blev ”udnævnt” til akut sygehuse i de 5 
regioner, blev bedt om at lave såkaldte 
”generalplaner” så man fik et overblik 
over de midler, der skulle bruges for at 
kunne etablere hospitalerne.

I Horsens skal man bruge ca. 800 mio. 
kr., men det er svært at se, hvor alle de 
penge skal komme fra. Siden er flere re-
gioner af regeringen blevet bedt om, at 
verificere deres generalplaner, fordi man 
ikke mente, at de havde det rigtige ”ind-
hold”.

Skejby Universitetssygehus skulle ud-
bygges med 240.000 m2 med en omkost-
ning på ca. 12 mia. kr., men deres budget 
er skåret ned til 6,3 mia. kr. Byggepla-
nerne kan næppe bruges i det videre for-
løb og man skyder vel ikke helt forkert, 
hvis det har kostet over 100 mio kr.

Jeg tror regeringen har stor interesse 
i, at styrke de forsikringsdækkede ”kun-
der” til privathospitalerne, men går flere 
hurtige og lette operationer til den pri-
vate sektor, skal det offentlige behandle 
flere behandlingskrævende patienter.

Fortsætter regeringen med at detail-
styre sundhedssektoren, er der ikke me-
get tilbage af regionerne om 5 år. Jeg tror, 
at hvis det havde stået til Anders Fogh 
Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen i 
2005-06, var der ikke oprettet regioner.

Det var vel også derfor, man hindrede 
regionerne i at udskrive skat som am-
terne, om hvilke man må sige, at de på 
mange måder gjorde det godt for sund-
hedsvæsenet.
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FSDs årsmøder
AF ROBERT P. SØRENSEN,  

GRONTMIJ CARL BRO A/S

Planlægningen

I år har FSD 60 års jubilæum – og et stort 
til lykke med det. I en tid fyldt med om-
skiftelighed er 60 års sammenhold godt 
præsteret.

Gennem mange år har det været en 
af foreningens nøgleaktiviteter at støtte 
medlemmernes faglige, organisatoriske 
og personlige udvikling. Det er sket på 
forskellig vis; men gennem de seneste 
år har en betydelig del af kursusvirk-
somheden været henlagt til årsmøderne. 
Årsmøderne afvikles over nogle dage 
omkring et antal lektioner med forskel-
ligt aktuelt indhold, der igen danner 
rammen omkring foreningens ordinære 
generalforsamling.

Foreningens bestyrelse bruger mange 
kræfter og ressourcer på at sikre, at de 
lektioner, der tilbydes, ligger på et højt 
fagligt niveau, belyser emner af en bety-
delig aktualitet og hvis indhold kan finde 
anvendelse af de tekniske ledelser i de-
res arbejde hjemme på de enkelte syge-
huse.

Jeg har gennem godt 25 år medvirket i 
tilrettelæggelsen af årsmødernes faglige 
indhold. Det samvær, jeg således gen-
nem årene har haft med bestyrelsen, har 
givet mig stor respekt for medlemmer-
nes høje faglige niveau og deres kreative 
indgang til planlægningsarbejdet.

Jeg tror ikke, at ret mange af forenin-
gens medlemmer er klar over, hvilket 
stort forberedelsesarbejde der skal 
præsteres, før end et årsmødeprogram 
ligger færdigt. Planlægningsgruppen 
består normalt af foreningens bestyrelse 
suppleret med enkelte tidligere besty-
relsesmedlemmer og eksterne erfarne 
teknikere.

Processens opstart

Når et årsmødet er gennemført bevilges 
planlægningsgruppen normalt en kort 
pause til at slappe af i. Men kursuslede-
ren, der gennem en lang årrække har væ-
ret Kaj Jensen, giver ikke gruppens med-
lemmer lang tid at hvile på laurbærrene, 

men rykker relativt hurtigt i marken med 
en indkaldelse til første planlægnings-
møde for det kommende år. Det finder 
normalt sted allerede engang i novem-
ber måned, absolut senest en af de første 
dage i december. Og til det møde, skal 
alle gruppemedlemmerne medbringe 
tanker og idéer, der skal forelægges de 
øvrige til drøftelse og vurdering.

De mange gange jeg har modtaget 
indkaldelsen, har min første reaktion 
været: hvad i al verden skal jeg tage med 
af idéer til emner, der er aktuelle og som 
kan bibringe ny erkendelse og viden til 
næste års deltagere. Hjernen er næsten 
tom, for alle de gode idéer blev jo brugt 
på det netop overståede årsmøde. Og 
der skal overordentlig mange emner på 
bordet, før end der kan strikkes et pro-
gram sammen til dækning af et helt års-
møde.

Dette første planlægningsmøde for-
mer sig primært som en brainstorm, hvor 
alle bliver afæsket et oplæg. Ingen kom-
mer stum gennem mødet, det sørger 
kursuslederen for. Og når mødet er slut, 
så er der på forunderlig vis kommet så 
mange idéer på bordet, at opgaven nu 
nærmest er omvendt af, hvad den var 
ved mødets start: nu drejer det sig om 
begrænsningens kunst, nu skal emnerne 
prioriteres, grupperes og arrangeres. Da 
det ikke er en opgave, der egner sig til 
gruppearbejde, tager kursuslederen den 
på egen kappe og mødet afsluttes heref-
ter gerne med en beskeden arbejdsfro-
kost.

Forløbet

Til januarmødet modtager deltagerne 
så et oplæg fra kursuslederen med en 
opdeling af de indkomne emner i grup-
peringer, der hænger temamæssigt sam-
men. Indenfor hvert tema er så foreslået 
et antal lektioner, der er valgt ud blandt 
de fremkomne emner. På mødet vil em-
nerne blive suppleret med yderligere 
gode idéer, idet visualiseringen af tema-
erne – at se temaerne på tryk – har en 
tendens til at give hittepåsomheden en 
yderligere drejning.

Et særligt emne på dette andet plan-
lægningsmøde er indlægget, der skal på 
podiet den første aften efter foreningens 

generalforsamling. Det skal være et ind-
læg, der kan samle alle, både kursusdel-
tagere, udstillere og ledsagere. Det skal 
være samlende, aktuelt, interessant, 
morsomt og sagligt. Det er bestemt ikke 
altid lige nemt at finde frem til en under-
viser/foredragsholder, der er i stand til at 
leve op til disse krav – og det næsten et 
helt år før end indlægget skal leveres.

Efter dette møde er programmet så 
småt ved at tage form og der bliver ned-
sat et par underudvalg, der skal finpudse 
temaerne og finde frem til egnede un-
dervisere. Underudvalgene får herefter 
et par måneder til dette arbejde. Ind-
holdet i lektionerne indenfor de enkelte 
temaer skal koordineres og undervisere 
skal findes. Der skal forhandles med 
hver enkelt underviser, således at det 
sikres, at underviserne er helt sikre på, 
hvordan de skal vinkle deres indlæg, og 
således at underviserne supplerer hinan-
den; men ikke gentager hinanden. Det 
fylder op i mødekalenderen både med 
arbejdsmøder i underudvalgene og med 
møder med underviserne.

Opfølgning

Blandt de egenskaber, vi lægger vægt 
på ved valg af undervisere, er, at de er 
blandt de førende indenfor deres fag-
område, at de på stående fod kan hånd-
tere spørgsmål og kommentarer fra del-
tagerne og at de har så overbevisende 
pædagogiske evner, at de er i stand til at 
fastholde deltagernes interesse og holde 
dem vågne. Der er ikke noget mere de-
primerende for en kursusleder, end at se 
ud over en forsamling, hvor flere sidder 
og nikker med halvt lukkede øjne.

Engang i marts/april måned kalder 
kursuslederen hele gruppen sammen 
igen. Først og fremmest for at sikre sig, at 
arbejdsgrupperne gør deres arbejde og 
at planlægningen skrider frem. På dette 
møde samles eventuelle problemer op 
og der aftales de sidste korrigerende til-
tag.

Frem mod sommerferien bliver de 
bindende aftaler mellem planlæggerne 
og underviserne indgået og de enkelte 
lektioners indhold lagt så fast, som det 
nu engang er muligt at gøre det. Mange 
af underviserne er individualister, som 
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det ikke er muligt fuldstændigt at binde 
på hånd og mund. Men der bør vel altid 
være plads til det uventede, det overra-
skende.

Samtidig med at underudvalgene får 
lagt de sidste brikker på plads, registrerer 
den ansvarlige for poster sessions, hvilke 
fi rmaer, der ønsker at opstille stande på 
årsmødet. Da der normalt en hel del fl ere 
fi rmaer, der udmelder interesse, end der 
kan rummes i udstillingslokalet, påhviler 
det også den posteransvarlige at vælge 
de fi rmaer ud, som der bliver plads til. 
Det kræver brede skuldre, for det er ikke 
altid, at valgene er lige populære, især 
for de fi rmaer, der ikke bliver plads til.

Færdigt arbejde

Sommermødet, der normalt forløber 
over en weekend et sted i Danmark, er 
en kombination af planlægningsmøde og 
socialt og kulturelt samvær mellem plan-
læggerne og deres ledsagere. I forlæn-
gelse af sommermødet, hvor alle temaer 
og lektioner er lagt på plads, trykkes og 
rundsendes det første udkast til et pro-
gram.

I perioden fra sommerens afslutning 
og frem til årsmødet sker det næsten 
hvert eneste år, at der kommer lidt klud-
der i planlægningen. Det drejer sig som 
oftest om en eller fl ere undervisere, der 
melder afbud. Det kan være på grund af 
sygdom, bortrejse eller andre aktiviteter, 
som de ikke kan unddrage sig.

Det medfører, at der kommer gang i 
underudvalgene igen, for nu skal reser-
ven for afbuddene fi ndes og tages i ed. 
Det nås som regel, således at årsmøde-
deltagerne ikke mærker andre afvigelser 
i programmet end udskiftningen af et 
navn på en underviser.

Til de forberedende aktiviteter, jeg 
har beskrevet i det foregående, kommer 
planlægningen af alt det praktiske vedr. 
deltagertilmelding, aftaler med hotellet 
om arrangementet i detaljer, fordeling 
af deltagerne på værelser, udarbejde 

navneskilte, trykke programmer og del-
tagerlister, afregne med underviserne 
m.m.m.

Så mange ord til at beskrive arbejdet 
med at tilrettelægge det faglige indhold 
på et årsmøde. Jeg ved ikke, om de med-
lemmer, der gennem årene er blevet 
valgt ind FSD’s bestyrelse, på forhånd 
har vidst, hvad der ventede dem om-
kring planlægningen af årsmødet.

Men alle, jeg har mødt, har helhjertet 
og engageret kastet sig over opgaven, 
foruden de øvrige opgaver, som et be-
styrelsesarbejde rummer.

Årsmødernes udvikling

Jeg har som nævnt fulgt foreningens gø-
remål gennem ret så mange år, så jeg har 
fået et godt indblik i foreningens aktivi-
teter og de skiftende udfordringer, den 
gennem årene har stået overfor.

Selv om foreningen tilbage i 1980 
skiftede navn fra ”Sygehus Maskinme-
strenes Samvirke” til det nugældende 
navn ”Foreningen af Sygehusmaskin-
mestre i Danmark” (det blev det jo ikke 

mere mundret af), så har den gennem 
alle årene været præget af organisatorisk 
stabilitet.

I de år, jeg har fulgt foreningen, har 
den kun haft 4 formænd: Aage Olesen, 
Jens Roesgaard, Paul-Erik Ree og Kaj 
Jensen. Paul-Erik Ree var formand i 23 år. 
Det kan uden overdrivelse kaldes konti-
nuitet i ledelsen.

Se også på programmerne til årsmø-
derne fra 1984 og 2009, et spænd på 
25 år. Hvor det faglige indhold i de lek-
tioner, der præsenteres i programmerne, 
gennem årene er blevet udviklet og 
skærpet, afspejles dette ikke deres form 
og præsentation. Se blot på forsiderne, 
der har samme principielle opsætning, 
hvor stort set kun logoet og typografi en 
er blevet ændret. Både format, sidetal og 
indholdets redaktionelle opbygning er 
også blevet fastholdt.

Hvad så med årsmødernes indhold, 
som jo må siges at være nok så vigtigt, 
som programmets udseende? Når man 
ser dem alle igennem, er der for så vidt 
mange emner, der går igen. Men det er 
jo en konsekvens af, at der løbende sker 
en udvikling af de enkelte fagområder, 
hvorfor de tages op til behandling på års-
møderne, når ændringerne nødvendig-
vis skal præsenteres for medlemmerne.

Overraskende nok er mikset af faglige 
og ikke faglige emner stort set konstant 
over årene. Det er klart, at der indenfor 
de enkelte år kan være store afvigelser 
i mikset mellem dem; men ses der på 
mikset af lektioner over f.eks. 5 år, så ser 
billedet anderledes stabilt ud. I den ind-
satte tabel 1 er emnerne, der er blevet 
undervist i gennem de sidste 25 år, ble-

Tabel 1

Faglige 
emner

Edb, styring, 
sikring og 

kommunikation

Organisation, 
personlig 

udvikling m.m.

Sundhed 
generelt

1984 - 88 64 % 20 % 15 % 1 %
1989 - 93 64 % 5 % 24 % 7 %
1994 - 98 80 % 4 % 8 % 8 %
1999 - 03 64 % 6 % 24 % 6 %
2004 - 09 66 % 10 % 18 % 6 %

Gennemsnit 67 % 10 % 18 % 5 %
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Sikker strømforsyning 24/7
Coromatic tager fuldt ansvar fra strategi og design, til 
integration, vedligeholdelse og energioptimeret drift af 
kritisk infrastruktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm 
og køling, netværk og datakommunikation samt sikkerhed. 
Vores kunder er hospitaler, datacentre, energisektoren, 
industrien, offentlige virksomheder og hovedkontorer.

Læs om vores nødstrømsløsninger her

coromatic.dk

Vi tager detfulde ansvar fordriften 24/7

FSD 2009

vet opdelt i 4 emnekredse og grupperet 
5 årigt. Emnekredsene er:

1. Faglige emner
Omfatter de rent tekniske områder, der 
henhører under den tekniske chefs an-
svarsområde: normer, anbefalinger m.v. 
vedr. f.eks. VVS, ventilation, el, afl øb, 
kloak og alle de øvrige fagområder, der 
arbejdes med i afdelingerne. Disse fag-
lige emner har gennem årene meget 
konstant udgjort ca. 67 % af alle de lekti-
oner, der er blevet givet på årsmøderne. 
Sammenholdt med de edb-mæssige 
ydelser nævnt under punkt 2, har årsmø-
derne således evnet at fastholde et højt 
niveau af faglighed.

2.  Edb, styring, sikring og 
kommunikation

Der godt nok er faglige emner, men som 
for 25 år siden var ganske nye og på det 
nærmeste eksotiske. Derfor har de fået 
deres egen kolonne. Som det kan ses af 
fordelingen, lagde vi hårdt ud med kur-

ser om edb: hvad edb var for et værktøj 
og om det kunne tænkes at blive anven-
deligt til brug i de tekniske afdelinger el-
ler på sygehusene overhovedet.

3.  Organisation, personlig udvikling 
m.m.

Har gennem årene været emner, som 
det lå planlægningsgruppen meget på 
hjertet at fremme. Det gjaldt om at ru-
ste de tekniske chefer bedst muligt til 
at kunne imødegå de udfordringer, som 
den generelle udvikling medførte. Det 
var emner som ledelse, kommunikation, 
omstillingsparathed og indtægtsdækket 
virksomhed, der var i fokus.

4. Sundhed generelt
Kom på dagsordenen, fordi de krav fra 
samfundets side, der gennem årene er 
stillet til sundhedssektoren, herunder de 
mange organisationsændringer, den har 
undergået, har haft følelige konsekven-
ser for driften af vore sygehuse, og der-
for også for de tekniske afdelinger.

Se tabel: Som det ses af %-fordelingerne 
i skemaet, er fordelingen af de ca. 340 
lektioner, der er blevet afholdt gennem 
de viste 25 år, nogenlunde konstant mel-
lem de faglige og de ikke faglige emner.

Af eksempler på egentlige spin-off pro-
jekter med udgangspunkt i årsmøderne 
kan nævnes adskillige. Her skal blot 
nævnes nogle få:
•  Igangsættelse og medvirken ved udar-

bejdelsen af normkompleks for medi-
cinske gassystemer.

•  Udarbejdelse af retningslinier for ven-
tilation af sygehuse – 3 bind.

•  Gennemførelse af et pilotprojekt vedr. 
fejl og kritiske hændelser i teknisk af-
deling.

•  Udarbejdelse af et oplæg vedrørende 
teknisk afdeling som virksomhed.

•  Et opdateret og udvidet indlæg om 
vandkvaliteter på sygehuse samt di-
verse aktuelle artikler.
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70 års teknisk tjeneste  
på sygehusene
Maskinmestrene har indtaget nøgleroller på sygehusene i mere end syv årtier og vil også i fremtiden 
bidrage til at sikre en god drift og optimering af sygehusenes tekniske anlæg.

AF FORMAND LARS HAVE HANSEN, 

MASKINMESTRENES FORENING

Først og fremmest tillykke til Foreningen 
af Sygehusmaskinmestre i Danmark med 
de 70 år.

Maskinmestrenes Forening har et 
tæt samarbejde med FSD, blandt andet 
gennem Brancheråd for sygehuse, og vi 
følger med interesse udviklingen på sy-
gehusene, som gennemgår en voldsom 
udvikling i disse år med nye, store syge-
huse på vej og etablering af mange nye 
tekniske anlæg rundt om på sygehusene.

FSD fortjener stor anerkendelse for 
det arbejde, der er udført siden etable-
ringen i 1949, hvor formålet var at støtte 
og forbedre den tekniske udvikling i det 
danske sygehus- og sundhedsvæsen. 
Det blev også begyndelsen på en bedre 
organisering og uddannelse af sygehus-
maskinmestrene.

Tænk 70 år tilbage: Ingen computere, 
ingen skærme, ingen automation, ingen 
intelligent styring og overvågning, ingen 
dagsordener om energibesparelser og 
miljøvenlig drift.

I dag står Big Data, Internet of Things, 
robotter og en lang række andre nye tek-
nologier til rådighed og vil komme til at 
påvirke hospitalernes drift i fremtiden. 
Udviklingen står ikke stille. Men det gør 
maskinmestrene heller ikke. Vores ud-
dannelse har taget syvmileskridt – flere 
gange! – gennem de seneste 70 år, og 
er i dag en moderne teknisk lederud-
dannelse, som blandt andet sygehusene 
nyder godt af.

Supersygehuse på vej

Sundhedsvæsenet, heriblandt sygehu-
sene, er en af de største poster på de 
offentlige budgetter, og derfor må en 
løbende optimering af sygehusenes drift 
være en høj prioritering for de ansvarlige 
embedsmænd og politikere.

Maskinmestrene har kompetencerne 
til at bidrage konstruktivt, når det gælder 
både drift, optimering og udvikling, og 
det er så op til sygehusledelserne, om de 
vil gøre brug af os. Supersygehusene er 
på vej, og heldigvis er maskinmestrene 
flere steder med i planlægning og på sigt 
også i driften. Overgangen fra byggeri til 
drift er altid en kritisk fase: Hvor meget 
er driften tænkt ind i planlægning og pro-
jektering?

Maskinmestrenes erfaringer fra drif-
ten af de eksisterende sygehuse er vig-
tige at få med allerede når de nye super-
sygehuse bliver projekteret. Men i en 
verden, hvor anlægs- og driftsbudgetter 
normalt er adskilt, oplever man desværre 
nogle gange, at en optimal drift – set 
med maskinmesterøjne – ikke har været 
højeste prioritet under planlægning og 
projektering.

Selv om udgangspunktet ikke altid er 
optimalt, tager vi selvfølgelig opgaven på 
os, fordi det ligger dybt i maskinmestre-
nes DNA altid at finde forbedringsmulig-
heder, så man høster mulige gevinster og 
sikrer en fornuftig drift, som forhåbentlig 
kan kompensere for et mindre optimalt 
udgangspunkt.

Spørg maskinmestrene til råds

Mange sygehuse specialiserer sig, og 
derfor specialiserer maskinmestrene 
sig også, når det kræves for at løse op-
gaverne på de enkelte sygehuse. Med 
vores brede uddannelse er vi fleksible: 
Vi kan løse tekniske opgaver, vi kan va-
retage ledelse, og vi kan fungere som 
projektledere, når nye løsninger skal im-
plementeres på sygehusene.

Maskinmestrene oplever som deres 
kollegaer store krav til dokumentation 
og kvalitetskontrol på sygehusene. Det 
er nødvendigt i en verden, som ultima-
tivt handler om liv og død. Hygiejne og 
sikkerhed trumfer alt andet. Her er den 

faglige udfordring, at vi stadig – inden 
for disse krævende rammer – kan byde 
ind med nye løsninger, som optimerer 
sygehusenes drift.

Men selv om patientbehandling og 
sikkerhed er højeste prioritet i sygehu-
senes dagligdag, kan de overordnede 
dagsordener i samfundet ikke holdes 
ude på den anden side af sygehusenes 
matrikler. Der bliver brug for, at også sy-
gehusene bidrager til den nye accelere-
rede klimadagsorden. Her er det oplagt 
at spørge maskinmestrene til råds, som 
man gør i så mange andre brancher, hvor 
klimaet sætter dagsordenen.

Hvordan sygehusene ser ud om 70 år, 
kan vi ikke sige noget præcist om i dag, 
men alligevel er mit bud, at maskinme-
strene stadig bidrager til at løse sygehu-
senes opgaver til den tid. 

Selv om stadig mere drift vil blive auto-
matiseret i fremtiden, er der brug for den 
menneskelige faktor, som ikke er styret 
af algoritmer, men kan hæve sig op over 
systemer og automatik og bidrage med 
både innovation og løbende optimering. 
Vi gør en positiv forskel hver dag på alle 
de virksomheder, hvor vi arbejder. Der-
for er maskinmestrene også at finde på 
sygehusene om 70 år!

Lars Have Hansen
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Centralisering har dramatisk 
ændret maskinmestrenes job
Sygehusmaskinmestrenes hverdag har på godt og ondt forandret sig dramatisk med supersygehuse, 
rivende teknologisk udvikling og organisatoriske ændringer. Teknisk Chef Søren Kvistborg fra Aarhus 
Universitetshospital oplever, at der er sket store fremskridt.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Da jeg startede tilbage i 1991 som 
maskinmester på et hospital, havde ma-
skinmestre værktøj i hænderne. I dag er 
jobbet og måden vi arbejder på noget 
helt andet. Vi har ikke ret meget af det 
manuelle arbejde tilbage, siger teknisk 
chef Søren Kvistborg, Aarhus Universi-
tetshospital.

– Af de 14 maskinmestre jeg har an-
sat, arbejder en stor del som sektions-, 
funktions- og tekniske projektledere. 
De sidstnævnte er tættest på det tra-
ditionelle maskinmesterfag, de ser på, 
hvordan problemer kan løses, når vores 
dygtige, specialiserede håndværkere lø-
ber tør for ideer.

Når du møder en maskinmester, har 
han en pc i hånden og står ofte ved si-
den af noget udstyr, men meget er kon-
torarbejde med teknik på skærmen. Før 
havde de værktøj i hænderne, det har de 
absolut ikke længere. De bruger pc’er 
til justeringer, mens det fysiske klares af 
håndværkere i huset.

Vi ansætter normalt teknikere som 
f.eks. elektrikere med flere års erfaring. 
På trods af dette, kræver det længere op-
læring før de er selvkørende på hospita-
let. Mange flere enkeltydelser som f.eks. 
at få trukket kabler, køber vi billigere ude 
i byen.

I kraft af, at vi er blevet så store, har vi 
mulighed for at beskæftige specialister. 
Nogle maskinmestre har specialiseret sig 
i operationsstuer, andre i almindelig drift. 
Jeg har en maskinmester, der også er fly-
vepladschef og har det formelle ansvar 
for helikopter landingspladser. En anden 
er sikkerhedschef for Teknik og Bygnin-
ger.

Lige nu beskæftiger vores organisa-
tion ca. 200 ansatte. Ved byggeriet af 
Det Nye Universitetshospital (DNU) har 

vi etableret et kontrolcenter, der overvå-
ger hospitalet døgnet rundt. Det betyder 
samtidigt, at Teknisk Afdeling kan løse 
akutte opgaver her og nu til glæde for 
klinikken.

Flere og flere mestre i 
lederstillinger

– I vores organisation er flertallet af ma-
skinmestrene ledere, under dem i tek-
nisk stab har vi tekniske projektledere 
ansat mellem håndværkere og eksterne 
leverandører. De er ansvarlige for ener-
gioptimerende tiltag, køleprojekter o. 
lign. Jeg har decideret en tegnestue med 
ingeniører, arkitekter, byggekonstruktø-
rer og maskinmestre ansat til at bygge 
om på hospitalet.

Da jeg startede i 1991 som maskin-
mester, havde vi hospitalssenge med 
tre hjul, der var et jernhåndtag på dem 
som kunne drejes og løfte fodenden, så 
sengen kunne skubbes rundt. I dag har 
samme seng 7 elmotorer, er batteridre-
ven, har computer, man kan tagge sen-
gen, så man ved, hvor den er i huset og 
dens status rengøringsmæssigt.

Sådan er det hele vejen rundt. Vi har 
brandanlæg, der er fuldt dækkende 
overalt, men i 1991 havde vi intet brand-
meldesystem overhovedet, siger Søren 
Kvistborg, som føler at der er sket mange 
landvindinger og forbedringer siden han 
startede.

En fascinerende, robust 
udvikling

– Det har været fantastisk, derfor er jeg 
her. Siden jeg i år 1998 startede som 
teknisk chef på Aarhus Amtssygehus på 
55.000 kvm. er det fusioneret med 5 ho-
spitaler, så jeg har været med til at bygge 
det nye 6,35 mia. kr. dyre og 500.000 
kvm. store DNU op.

Hospitalerne og organisationerne vok-
ser. Det giver os helt andre muligheder 
end dengang på det lille hospital. Jeg be-
skæftiger flere specialister i steriliserings-
udstyr, autoklavering, telefoni og sik-
ringsområdet m.m., som giver en langt 
større robusthed i den kliniske drift.

At tage et stort hospital i brug kræver, 
at vi har maskinmestre med indsigt i, om 
vi har fået leveret det, som vi har købt. Et 
nyt hospital er en prototype, der aldrig er 
bygget før, så der kan være mange fejl og 
mangler ved afleveringen, men det skal 
alligevel fungere fra første dag.

De mange fejl vi har fundet på bygge-
riet skyldes især vores dygtige maskin-
mestre, der ved, hvor de skal kontrollere, 
om systemerne virker, som de skal. Det 
hjælper ikke, at et byggeri ser flot ud, 
hvis det ikke fungerer. 

Mere udfordrende jobindhold

– Ja, absolut, svarer Søren Kvistborg på 
spørgsmålet, om maskinmesterens job-
indhold også er blevet mere spændende 
med den teknologiske udvikling og cen-
tralisering. Især maskinmestrenes ud-
dannelse som generalister er ideel:

– Det er vigtigt at forstå, hvad der 
sker ude i den fjerneste ende af huset. 
Maskinmestrenes evne til at se sam-
menhænge er guld værd. Hvis en auto-
matisk dør ikke fungerer, kan fejlen være 
dørautomatikken, brandinstallationen, 
brandmeldesystemet, et skævt hængsel 
eller noget helt andet. Kan man ikke se 
helheden og sammenhængen, får man 
aldrig et system til at køre på et hospital.

Maskinmestrene har helt afgjort en 
større rolle at spille, fordi hospitalerne 
er teknisk meget tungere end før, men 
vores gennemslagskraft er nok blevet 
reduceret, siger Søren Kvistborg, der 
oplever at regneark og teoretiske spare-
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øvelser ofte er løsrevet fra en praktisk, 
driftsmæssig hverdag.

– Desværre har embedsmændene 
svært ved at forstå, at udgiften til den 
tekniske drift øges, når man går fra ældre 
hospitaler til moderne fyldt med ny tek-
nologi. Det vil kræve flere folk at holde 
dem kørende og i mellemtiden skal ma-
skinmestrene løbe hurtigere.

På de gamle hospitaler var eneste ven-
tilation utætte vinduer, men nu er der 

ventilation overalt, der koster at holde 
kørende. I 2012 beregnede jeg den eks-
tra udgift og tallene holder stadig, men 
at få bevilget pengene kniber det med.

Da maskinmestrene sagde stop

Aarhus Universitetshospital har ca. 200 
medarbejdere i den tekniske afdeling, 
der skal servicere og sikre en stabil drift 
for hospitalets 10.000 ansatte.

– I forbindelse med udflytningen til 
DNU skulle blodprøver og biokemi rykke 
ud i døgnåbne laboratorier, men her 
sagde teknisk afdeling fra som de ene-
ste, da ventilationen ikke havde kapaci-
tet nok. Der opstod diskussioner, som 
resulterede i, at teknisk afdeling direkte 
advarede mod en indflytning.

Sagen endte med, at hospitalsledelsen 
udskød udflytningen, men havde vi ikke 
haft vores faglighed, havde DNU ramt 
avisforsiderne. Så var en hel produktion 

flyttet til lokaler, der ikke fungerede uden 
der var en fall back mulighed. Det havde 
kostet produktionstab og betydeligt flere 
penge end at bygge ventilationsanlæg-
get om, siger Søren Kvistborg.

– Det viser, at maskinmestrene både 
skal være teknisk og administrativt 
skarpe, kunne argumentere bedre end 
før for en beslutning, se sagen fra en 
økonomisk tilgang og skaffe dokumen-
tationen. Den nye generation maskin-
mestre er også anderledes rustet admini-
strativt, end da jeg blev uddannet.

Før var teknikken i centrum, nu er tek-
nik og det projektorienterede administra-
tive nok fifty-fifty. At Aarhus Universitets-
hospital og dermed Teknisk Afdeling nu 
er blevet så store betyder også, at vi som 
maskinmestre skal se mere til siderne 
inde i egen afdeling, for at teknisk afde-
ling kan fremstå som en homogen enhed, 
som betjener hospitalets andre afdelin-
ger optimalt, siger Søren Kvistborg.

Dygtige generalister med 
overblik og teknisk indsigt
Aalborg Universitetshospital har særdeles gode erfaringer med at beskæftige sygehusmaskinmestre og de 
sidder også i hospitalets tekniske lederstillinger, hvor de styrer universitetshospitalets enkelte enheder i det 
nordjyske

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Jeg har kun gode erfaringer med ma-
skinmestre som faggruppe, de er dyg-
tige og bredt dækkende, tekniske gene-
ralister. Fra deres uddannelse og erfaring 
har de en stor viden om teknik, som gør 
dem velegnede til at være ansvarlige for 
at drifte en sygehusmatrikel.

Det siger FSTA bestyrelsesmedlem, 
ingeniør Steffen Carl Jacobsen, der er 
øverste tekniske chef på Aalborg Univer-
sitetshospital, bestyrelsesmedlem i FSTA 
og dybt involveret i samarbejdet med sy-
gehusets maskinmestre.

– Maskinmestrene er fra uddannelsen 
rustet til at være brede og teknisk stærke, 
så de ved en masse om tekniske forhold.  
De har den overordnede generelle for-

ståelse for teknik og kan let sætte sig ind 
i, hvor der er behov for at få løst proble-
mer.

Der er så mange forskellige installa-
tioner på et hospital, at man er nødt til 
at have nogen med en bred og generel 
forståelse for teknik, som kan gå ind og 
tage fornuftige og hensigtsmæssige be-
slutninger i driften. Vi har derfor en del 
maskinmestre ansat.

Vores organisation er opbygget så-
dan, at vi har ansvaret for både Aalborg 
Universitetshospital i Aalborg Syd, som 
er den absolut største matrikel, og Aal-
borg Nord, men vi har også ansvaret for 
tidligere Sygehus Himmerland med Ho-
bro, Farsø og senest Thisted sygehuse. 
I år fik vi også Regionshuset og it-huset 
med i vores portefølje.

Vi har organiseret os sådan, at vi har 

en teknisk driftschef på hver matrikel, 
der har ansvaret for drift, vedligehold og 
kundekontrakt til de kliniske afdelinger 
for både større og mindre projekter. På 
sydmatriklen har vi tre tekniske drifts-
chefer.

Vi har også ingeniører, teknikere og 
konstruktører ansat, men netop det med 

Fortsættes næste side

Søren Kvistborg

Steffen Carl  
Jacobsen
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at drifte en matrikel er et område, som 
maskinmestrene er bedst uddannede til.

Lederkvalifi kationer er 
eftertragtet

Det er ifølge Steffen Carl Jacobsen ikke 
mindst maskinmestre med en overbyg-
ning i ledelse, som er i høj kurs på uni-
versitetshospitalet:

– Vi ser gerne at vores tekniske drifts-
chefer får en ledelsesmæssig uddan-
nelse. Det er ikke krav vi stiller, men et til-
bud vi giver dem, hvis de har ambitioner 
om at gøre videre karriere. Jeg har 4-5 af 
mine maskinmestre der har fået det.

Det er lidt op til dem selv, hvad de 
søger. En har taget en HD i ledelse, en 
anden har et diplom og en tredje er ved 
at læse til MBA. Det er mit klare indtryk, 
at man til chefstillinger inden for teknik-
ken ønsker folk med en ledelsesmæssig 
uddannelse.

Maskinmestrene har bestemt mulig-
hed for at beskæftige sig med ledelse 
indenfor det tekniske område hos os. 
Jeg kender ikke så mange andre steder, 
hvor det tekniske er så bredt og man har 

mulighed for at gøre karriere inden for 
ledelse.

For 10 år siden havde vi en struktur 
med en række mindre sygehuse, men 
det er siden blevet centraliseret, så vi i 
stedet har en teknisk driftschef på hver 
matrikel. Det er typisk en sygehusma-
skinmester med lederkvalifi kationer. 
Omvendt er det begrænset, hvor mange 
vi har plads til samtidig i hele vores orga-
nisation.

Ønsker selvstændige ledere

– Vi har delegeret store prokura ud til 
enkelte driftschefer, så de på matriklen 
ikke skal spørge om lov i Aalborg, når 
de ledende overlæger i Farsø og Thisted 
kontakter dem. De har et selvstændigt 
driftsbudget og kan træffe deres egne, 
lokale beslutninger.

Hvis det er noget der vedrører den ge-
nerelle drift og er af principiel karakter, 
så skal vi lige snakke om det først, men 
det er dygtige og selvstændige folk. Jeg 
er som teknisk chef mere blevet genera-
listen der skaber rammerne for, at de kan 
udfolde sig.

Jeg vil gerne have, at vi på hver ma-
trikel har dygtige tekniske driftschefer, 
der aktivt opsøger de kliniske afdelinger, 
fi nder frem til deres behov og til daglig 
kan levere kundenære beslutninger om 
drifts- og vedligehold.

Som udgangspunkt forventer hospi-
talsledelsen, at teknikken bliver håndte-
ret af de tekniske afdelinger og at deres 
løsninger duer. Det er fair nok, da der 
ikke er andre til at løse opgaverne. Det 
er meget typisk for maskinmestrene som 
medarbejdergruppe, at man tager ansva-
ret på sig og ikke løber fra problemerne.

Jeg har andre maskinmestre, driftsas-
sistenter, som er nyuddannede og har 
lidt erfaringer, som vi får ind og lært op 
til at drifte sygehuse. De arbejder her på 
syd med at få dagligdagen til at hænge 
sammen på vores største matrikel, der er 
tre gange så stor som nord.

Det er her alle de tungeste diagno-
stiske- og behandlingsmæssige installa-
tioner er placeret. Universitetshospitalet 
har 6.500 medarbejdere totalt set og den 
tekniske afdeling beskæftiger 125 med-
arbejdere fordelt på de nævnte matrikler.

Undtagelsen bekræfter reglen

Jeg er den eneste ingeniør, som jeg ken-
der til, der sidder i en teknisk chefstilling 
på et af landets store universitetshospita-
ler, siger Steffen Carl Jacobsen, som i 12 
år har været den øverste tekniske chef på 
Aalborg Universitetshospital.

Han har været med i FSTA siden op-
rettelsen, da man i FSD klart erkendte at 
udviklingen gik i en retning, hvor det var 
nødvendigt at inddrage andre faggrup-
per og etablere et bredere og tættere 
samarbejde om den tekniske indsats for 
at sikre hospitalerne en stabil drift.

Sygehusmaskinmestrene slog derfor 
dørene op på vid gab og inviterede an-
dre faggrupper ind. Den større faglige 
bredde har været en klar succes, der har 
styrket FSTA, fastslår Steffen Carl Jacob-
sen:

– Det var et rigtige fi nt stykke arbejde 
der blev startet op af Kaj Jensen, som var 
med til at åbne op for ingeniører, arkitek-
ter, rådgivere, forhandlere, entreprenø-
rer i FSTA. Det er gået rigtigt fi nt og har 
absolut givet FSTA en større bredde.

FSTA er i dag en velfungerende for-
ening, hvor det går rigtigt godt. Med-
lemmerne er glade for den årlige konfe-
rence og de arbejdende erfagrupper, vi 
har nedsat om sygehusteknik. Det er jeg 
glad for og tilfreds med.



3D-VIRKELIGHEDEN 
ER OGSÅ FLYTTET 
IND I HOSPITALS 
BYGGERIET
Brugen af 3D-teknologi i hele byggeprocessen vil betyde bedre byggerier og sparet 
tid. Rambøll har indrettet et virtuelt laboratorium i Skejby og Ørestad.

VI ER 14.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE, DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER 
INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI OG MANAGEMENT CONSULTING.

3D visualiseringer åbner nye døre, der hjælper
os med at skabe værdi og tage beslutninger gennem 
en dybere dialog og samarbejde med vores kunder. 
På Steno Diabetes Center Nordjylland er der anvendt 
visualiseringsværktøjer for udvalgte rum til konkret 
at give bygherren et bedre teknisk indblik i sin bygning. 
På det nye Nordsjællands hospital i Hillerød er 
værktøjerne bl.a. anvendt til at illustrere løsninger 
i forhold til optimering af sengelageret. I begge tilfælde 
har teknologien skabt de nødvendige forudsætninger 
til at træffe de rigtige beslutninger.
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Data i sundhedsvæsenet 
vil ændre din hverdag
– et smugkig i krystalkuglen til år 2030 set i lyset af de tekniske og bygningsmæssige afdelinger 

AF MARKEDSCHEF MICHAEL MØLLER, 

HOSPITALER/SUNDHEDSVÆSEN I NIRAS

Data i sundhedsvæsenet kommer til at 
fylde rigtig meget. Det mest interessante 
på den korte bane er, at sundhedsvæ-
senet kommer til at generere en masse 
data på en helt ny måde. Det gælder især 
inden for tre kategorier: For det første 
bygningsmasse, for det andet logistik og 
for det tredje patienter/det kliniske per-
sonale.

Bygninger

Lægger vi ud med bygningsmassen, 
kommer data i spil i forhold til rum-udnyt-
telse, drift og vedligehold. Operations-
stuernes kimtal, data for rumventilation, 
der viser, om den fungerer korrekt, om 
tider for hvor længe døre står åbne. Vi 
får også data for, om de kliniske medar-
bejdere og patienterne efterlever hygiej-
neregler samt overholder procedurerne, 
når de kommer og forlader rummene, 
om en radiator er utæt, eller om styrings-
systemer sikrer, at bygningen performer 
energimæssigt korrekt. Med andre ord 
– det intelligente hospital der selv kan 
håndtere en masse teknik.

Det vil sige, at den tekniske chef, byg-
gechefen og FM-chefen skal forholde sig 
til data på en helt ny måde. Og her bli-
ver det begrænsningens kunst, fordi der 
bliver produceret millioner af data hvert 
sekund i alverdens afskygninger både i 
forhold til bygningsmassen og i forhold 
til apparatur samt faste og mobile instal-
lationer. Fungerer udstyret, og hvad kan 
eventuelt udgøre en patientrisiko eller 
en mulig fejl i forhold til nogle patientfor-
løb? Så hvordan man operationaliserer 
og håndterer fremtidens data og bruger 
dem intelligent, skal vi virkelig tænke 
over.

Data giver transparens i logistik

I forhold til logistik er der tusindvis af va-
renumre på et sygehus. Affald skal sor-
teres i de rigtige kategorier. AGV’er og 
rørpost kører døgnet rundt. Opbevares 
medicinen ved de rigtige temperaturer 
og i den rigtige fugtighed både i depot 
og under transport? Hvad ligger der i va-
remodtagelsen, og hvor langt er det fra 
den kliniske afdeling? Der er alverdens 
logistik-systemer, som man skal have 

data på. Herunder også de helt alminde-
lige som at bruge elevatorer. Hvor er der 
spidsbelastninger, og hvornår har der 
sidst været service?

Med data får du en helt anden trans-
parens i dine logistiksystemer og dine 
vareflow, og du kan aflæse dine peaks i 
forhold til, hvordan du belaster dit syge-
hus i en 24-timers rytme alle ugens dage. 
Du får data, som vil være enormt gavn-
lige i forhold til bl.a. at optimere arealer 
og udnytte rum.

Teknik
Teknologi

Patienter
Kliniske processer

Logistik

Bygninger

Teknisk Afdeling 20 30
Udfordringer
Muligheder

Kompetencer

Data

Når vi opdeler data i kategorier, skal det samtidig understreges, at der er en tæt og faglig 
relation mellem de forskellige typer af data. F.eks. er det interessant at analysere data, der 
er knyttet til patientforløb koblet til, hvordan man anvender arealer, rum og udstyr, hvis 
man skal optimere og forbedre kvalitet.
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Patienternes data kan optimere 
funktioner 

Sporbarhed er uhyre interessant i for-
hold til at forbedre forholdene for både 
patienter og for de kliniske medarbej-
dere. Mange er enormt nervøse i forhold 
til sporbarhed. Jeg synes kun, at det vil 
være rigtig dejligt som patient, at det 
armbånd, som jeg får sat på alligevel, 
også indeholder en chip, så medarbej-
derne ved, hvor jeg er. Får jeg det dår-
ligt på toilettet, eller ved personalet ikke, 
hvor jeg er, så kan de spore mig på sy-
gehuset. Tilsvarende fordele vil opstå for 
medarbejderne. 

Så patienternes data angiver, hvor og 
hvordan de bevæger sig rundt på syge-
huset. Hvornår er de i en scanner? Hvor-
når bliver de opereret, hvornår får de 
medicin, og hvornår taler de med kliniske 
medarbejdere? Man kan også se i et pa-
tientforløb, hvor det er, personalet bru-
ger rigtig meget tid. Hvor og hvor længe 
ligger patienterne og venter? Disse data 
kan man anvende til at optimere arbejds-
gange i bl.a. akutmodtagelsen, hvor 
langt de fleste alligevel bliver sendt hjem 
inden for 24 timer. Det gælder måske 
endda 80 procent af patienterne i frem-
tiden, at de aldrig kommer videre ind i 
sygehuset. Hvad sker der egentlig med 
dem, mens de er der?

Et konkret eksempel er fremtidens 
toiletter i sundhedsvæsnet, hvor et toilet 
ikke bare er et toilet. Det smarte toilet 
forebygger sygdom ved at måle værdier 
som infektionstal. Det vejer og måler, 
hvad der kommer ud af kroppen i for-
hold til f.eks. væskeregnskab, der ofte 
er væsentlig information i behandlinger, 

klarer den personlige rengøring og sik-
kert mere om få år. Her kan man produ-
cere data uden menneskelig involvering, 
hvorimod nogen skal have styr på og ind-
sigt i de tekniske løsninger og faciliteter.

Et andet konkret eksempel er fremti-
dens seng, der f.eks. selv tager tempe-
ratur, puls, hjerterytme, registrerer ånde-
dræt, soverytme og meget mere. Igen en 
masse data, der skal kobles til andre sy-
stemer, valideres og anvendes i forhold 
til patientens forløb.

Vi vil i fremtiden få nogle helt andre 
data, som stiller krav til dem, der under-
støtter sygehusets kliniske forløb – nem-
lig maskinmestre, bygningschefer, FM-
chefer og servicechefer, men data som 
selvfølgelig også giver en masse mulig-
heder for at planlægge patientforløb på 
nye måder.

En tæt relation mellem de 
forskellige typer af data

Når vi opdeler data i kategorier, skal det 
samtidig understreges, at der er en tæt 
og faglig relation mellem de forskellige 
typer af data. F.eks. er det interessant at 
analysere data, der er knyttet til patient-
forløb koblet til, hvordan man anvender 
arealer, rum og udstyr, hvis man skal 
optimere og forbedre kvalitet. Man kan 
også analysere patientforløb i forhold til 
logistik, ventetider på elevatorer, prø-
vesvar, samtaler med kliniske medarbej-
dere og kapaciteter i forhold til kliniske 
undersøgelser som billeddiagnostik og 
blodprøver.

Det bliver i de kommende ti år meget 
nemmere at koble disse data sammen, 
og gennemsigtigheden vil stige væsent-

ligt. I forhold til f.eks. et kræftforløb vil 
vi med fremtidens sundhedsvæsen, hvor 
sensorer, sporbarhed og meget andet 
kunne se, hvordan patienterne præcis 
kommer igennem et patientforløb, hvor 
lang tid de opholder sig i de forskellige 
områder og arealer, ventetider på under-
søgelser, ankomst osv.

De tekniske afdelinger, Teknik, Byg-
geri, FM og Service vil kunne bruge data 
til at optimere energi, arealer, rengøring, 
logistik-faciliteter og kunne koble data 
sammen i nye muligheder og løsninger. 
Sensorer og IoT (Internet of Things) vil 
medvirke til at give et samlet overblik 
over driften af hospitalet, hvor en lang 
række data løbende monitoreres og med 
indbyggede grænseværdier for alarmer 
er med til at sikre patientsikkerhed, kva-
litet og sikker drift uden nedbrud og af-
lysninger.

Alle skal blive dus med data

Brug af data til at forbedre sundhedsvæ-
senet kræver som minimum to ting.

Et er kvaliteten af data, der skal være 
valid og god. Det er oplagt at spørge, 
hvorvidt dette kræver standarder og fæl-
les procedurer mv. på tværs af regioner, 
hospitaler og kommunale sundhedstil-
bud – og måske endda internationale 
standarder? Kvaliteten af data kommer 
ikke nødvendigvis af sig selv.

Der er naturligvis betydelig forskel på 
data, om det er patientdata, bygnings-
mæssige data osv.

Ledere og medarbejdere skal vænnes 
til at bruge data. I forhold til de fremti-
dige tekniske afdelinger er der næppe 
tvivl om, at data blive en langt større del 

Michael Møller: ”Hos NIRAS ser vi også 
vores egen rådgivning i forhold til hospi-
talsbyggeri i bredeste forstand koblet til 
teknologi, data, verdensmål og kunstig 
intelligens. Processen med at planlægge og 
forberede de fremtidige rådgivningsydel-
ser, der medvirker til at etablere rammerne 
for et effektivt sundhedsvæsen med høj 
kvalitet, patientsikkerhed og tilfredshed, er 
allerede i gang.”
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af hverdagen. Det er ikke formålet med 
denne artikel at udarbejde et ”stillingsop-
slag” til den tekniske drift i 2030. Men at 
håndtere data, bruge data og datasyste-
mer, tør vi godt spå om, bliver en del af 
de daglige funktioner i langt større grad 
end i dag.

Det andet er, at kompetencer inden 
for ledelse, koordinering, samarbejde, 
roller, kommunikation, økonomistyring, 
projektledelse mv. vil se anderledes ud 
om ti år i de tekniske afdelinger på hospi-
talerne. Alene på grund af at den måde, 
vi samarbejder om at håndtere data, di-
gitalisering og bygningsautomation æn-
drer sig. Det vil sige, at kravet til fleksi-
bilitet, hurtigt at kunne agere og vurdere 
en sags karakter er kompetencer, man 
efter min vurdering må styrke.

Måske de tekniske afdelinger også vil 
opleve en større grad af tværfaglighed 
og opgave-glidning mellem forskellige 
faggrupper. I forhold til vores historiske 
udvikling på arbejdsmarkedet generelt 
går det hurtigt med forandringer, og 
hospitalernes tekniske og bygnings-
mæssige afdelinger vil naturligvis også 
komme til at opleve dette og skal være i 
stand til at omstille sig hurtigt og smidigt.

Det bæredygtige 
sundhedsvæsen

Vi ved, at vores verden er kraftig udfor-
dret på en lang række områder. Vi skal 
ganske enkelt leve mere bæredygtigt, og 
vi skal arbejde langt mere klimabevidst. 
Sundhedsvæsenet er både i Danmark og 
globalt en sektor, der anvender betyde-
lige mængder af energi, forbrugsvarer, 
fødevarer, vand og udstyr og samtidig 
er store arbejdspladser. Igen kan vi an-
vende data til at minimere spild f.eks. 
ved måltider, forbrugsstoffer, medicin 
og meget andet ved omhyggelig brug 
af data og sikker logistik. Dette samti-
dig med at bygningsmæssige data viser 
vejen til et mere energineutralt og bæ-
redygtigt sygehus. Hvis vi kombinerer 
brugen af rum og arealer med intelligent 
styring af varme, køling, rengøring, lys 
og slid, kan vi optimere utroligt meget på 
bæredygtigskontoen.

80 procent ’gammelt’ 
hospitalsbyggeri 

De 16 kvalitetsfondsprojekter udgør ca. 
20 procent af bygningsmassen inden 
for sygehuse i Danmark. Dvs. der er ca. 
80 procent ’gammelt’ hospitalsbyggeri i 
landet – hvad med dem? Vi ved fra re-

gionerne, at denne bygningsmasse er 
kraftig nedslidt især på det tekniske om-
råde. Det udfordrer den daglige drift, 
og samtidig koster det en stor bunke 
penge. Jeg er sikker på, at data vil kunne 
spille en afgørende rolle for en rigtig og 
fremtidssikret renovering og moderni-
sering af den eksisterende bygnings-
masse.

Det kan f.eks. være i forhold til:
•  Energiforbrug
•  Forebygge nedbrud på tekniske anlæg
•  Optimere drift og vedligehold
•  Optimere patientforløb – rumanven-

delse, arealer, personaleressourcer 
mv.

•  Intelligent brug af kliniske funktioner 
som intensiv, billeddiagnostik, OP, op-
vågning, dialyse mv. således, at man 
vil kunne reducere lange ventetider og 
presset på personalet

•  Logistiske forhold elevatorer, affald, 
varer, AGV’er, rørpost, lager, depoter, 
sterilvarer mv.

•  Trivsel, arbejdsmiljøforhold

Kunstig intelligens er på alles 
læber

For nylig da jeg stod for et arrangement 
i FSTA-regi om fremtidens teknologiske 
sundhedsvæsen, var panelet enig om en 
ting – ja måske flere – men hvis de alene 
kunne pege på et område, der vil ændre 
vores sundhedsvæsen, var svaret fra læ-
gen, politikeren og leverandøren – kun-
stig intelligens.

Jeg tør godt vædde min sparegris på, 
at kunstig intelligens om ti år fylder en 
hel del mere end nu i vores sundheds-
væsen. Det, der er spændende og svært 
at spå om, er inden for hvilke områder, 
og hvem der udbyder det? Diagnostik 
kobler man formentlig til en del løsninger 
og beslutningsværktøjer til brug for læ-
gerne. Vi får formentlig et hav af kvalifi-
cerede muligheder på nettet/mobilen til 
brug for borgere og patienter. Der, hvor 
jeg er mest i tvivl, er selve det fysiske ho-
spital. Altså hvor meget isenkram, tekno-
logi og kunstig intelligens, der kommer 
til at præge de tekniske anlæg herunder 
logistiksystemerne?

I denne sammenhæng kan også peges 
på bio- og genteknologi samt lægemid-
ler. Teknologier der er forbundet med 
indgreb i kroppen og avancerede biolo-
giske processer. Mange spår, at person-
lig medicin vil få en betydelig udbredelse 
og impact på den medicinske behandlin-
ger af patienter. Faciliteter, der skal sikre 

dette med høj patientsikkerhed og kvali-
tet, skal også driftes.

Det medicotekniske område herunder 
apparater, devices, udstyr, der relaterer 
sig til diagnosticering, behandling, pleje 
og rehabilitering kræver ofte bygnings-
mæssige rammer, der understøtter an-
vendelsen og tekniske løsninger, der er 
fremtidssikrede.

Hjælpemidler, som understøtter og 
forbedrer sundhedstilstanden hos både 
borgere og patienter, udvikles i et højt 
tempo. Det gælder både mere perma-
nente hjælpemidler som f.eks. høreap-
parater men i stigende grad også avan-
cerede hjælpemidler som exo-skeletter, 
multisensoriske hjælpemidler og vel-
færdsteknologi.

Nye ejerskabsforhold

Jeg kan ikke lade være med til slut kort 
at berøre ejerskabsforholdet af hospi-
talerne og det øvrige sundhedsvæsen i 
Danmark. Om ti år findes der måske ikke 
regioner. Og kommunerne er ligeledes 
forandret og meget mere! Det kan være, 
at private aktører står for en større del 
af bygningsmassen med helt nye kon-
struktioner og organisationsmodeller. I 
forhold til kompetencer, behov, data og 
meget andet kan dette stille nye krav til 
måden, hvorpå man håndterer, udvikler 
og servicerer de tekniske afdelinger og 
bygningsmasse. Det må tiden vise, men 
jeg tør godt garantere organisatoriske 
forandringer på flere områder i sund-
hedsvæsenet de næste ti år.

Michael Møller er uddannet cand.
scient.adm. i 1992 med speciale i 
sundhedsøkonomi, sundhedsplan-
lægning og sundhedspolitik og har 
arbejdet med sundhedsvæsenet på 
mange områder bl.a. i Lægeforenin-
gen, Sundhedsstyrelsen og på flere 
hospitaler.

I de seneste 12 år har Michael 
arbejdet i NIRAS med sundhedsbyg-
geri i bredeste forstand, patientfor-
løb, teknologi og logistik og er bl.a. 
medlem af bestyrelsen i Forum for 
Sygehusteknik og Arkitektur, Dansk 
Selskab for Ledelse i Sundhedsvæse-
net og Dansk Selskab for Medicinsk 
Prioritering.
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Tillykke med de 70 år – 
fra en 100-årig

Strandmøllen fyldte 100 år tilbage i 
2017. Derfor kan vi med et glimt i øjet 
godt tillade os at kalde FSD for en grøn-
skolling… Men hvilken grønskolling! For-
eningen lever nemlig fortsat, er stabil og 
dets barn løber frem mod nye højder.

For 20 år siden

FSD var en toneangivende forening 
både nationalt og lokalt, da jeg kom ind 
i gasbranchen for 20 år siden. Her havde 
foreningen gennem mange år haft stor 
succes med deres årsmøder, som den-
gang blev holdt på Pejsegården i Bræd-
strup. Det var en super måde at komme 
i kontakt med både eksisterende og po-
tentielle kunder som ny i branchen.

Ganske hurtigt kom jeg også ind i det 
lokale arbejde, idet Preben Hansen, tid-
ligere maskinmester på Frederiksberg 
Hospital, gjorde et stort stykke arbejde 
med at sikre FSD’s indflydelse blandt 
medlemmerne.

Der blev blandt andet holdt mange 
lokale møder, hvor vi som leverandører 
til hospitalerne havde mulighed for at 
komme og deltage med faglige oplæg, 
men også blot som tilhørere. Møderne 
dannede sidenhen inspiration til de nu-
værende gå hjem-møder i Region Sjæl-
land og Region Hovedstaden.

Ser vi tilbage på de forgangne år, som 
man altid skal i en jubilæumshyldest, så 
kan jeg kun se 20 år tilbage… Men hvilke 
20 år!

De første 10 år

•  Ny lægemiddellovgivning 1180 / 
2005 og efterfølgende ny gasbe-
kendtgørelse 1318 / 207

•  Fra medicinske gasser til lægemiddel-
gasser

•  Hvide flasker

•  1. generation af letvægtsflasker med 
integreret ventil markedsføres

•  § 39-kurser, herunder GMP- og GDP-
uddannelse

•  DS/EN 737-3 – DS/EN/ISO 7396-1

Der var alt i alt en masse udfordringer, 
som vi fra gasbranchen blev mødt af, og 
som vi efterfølgende skulle implemen-
tere på hospitalerne. Dette skete, men 
ikke uden stor hjælp fra FSD og deres 
lokalforeninger.

Der blev blandt andet holdt lokale 
Erfa-møder på tværs af hospitaler og te-
madage om medicinske gasser. Særligt 
Kaj Jensen, teknisk chef på Hjørring Sy-

gehus og tidligere formand i FSD, udvi-
ste stort engagement i forbindelse med 
opdateringen af FSD’s håndbog omkring 
medicinske gasser.

I de efterfølgende 10 år ændrede ho-
spitalsstrukturen sig fra amter til regio-
ner. Det betød færre og større hospitaler, 
men også færre ansatte, hvilket stillede 
yderligere krav til driftssikkerheden.

De seneste 10 år

•  Et nyt barn ser dagens lys – velkom-
men til FSTA i 2011

•  Videndeling bliver et must

•  Fra FSD Årsmøde til FSTA Årskonfe-
rence

•  Bekendtgørelse til tekniske forskrifter 
for gasser (afløser til opbevaring af 
gasser fra 1944)

•  2. generation af medicinske letvægts-
flakser med integreret ventil markeds-
føres

•  Netværksmøder (i dag har FSTA 6 fag-
netværk)

•  Medical Device Directive 1992/Medi-
cal Device Regulativ 2017 (medicinsk 
udstyr)

•  FSTA er initiativtager til gå hjem-
møder i Region Sjælland og Region 
Hovedstaden

•  Studieture til Sverige og Færøerne 
gennemføres i FSTA regi

Med den nye formand for FSTA lægges 
der vægt på videndeling. Kaj Hyldgårds 
store og fortsatte engagement – særligt 
omkring netværksmøder – har i den 
grad givet pote. Mange netværker er på 
nuværende tidspunkt i gang med deres 
10. møderække. Det må man da kalde 
videndeling.

Som aktiv deltager i netværksgruppen 
for medicinske gasser har jeg ikke kun 
fået udbygget mit eget netværk, men 

AF KONSULENT EDMUND CHRISTIANSEN, 

HEALTHCARE, STRANDMØLLEN A/S

Fortsættes næste side
Edmund Christiansen, Strandmøllen, i vel-
kendt positur i gang med videndeling.
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» Kun én af mange innovative løsninger fra FläktGroup
Lær mere på flaktgroup.com/dk

KONTAKT OS NU: +45 7022 2622
*1) for mere info

 LAD OS HJÆLPE DIG

til en bedre hygiejne!

Air Management
Revolutionerende VAV med ultralyd

Air Diffusion
Hygiejne VAV-kølebafler

Air Treatment
Econet

3 produktområder - med   F O K U S  på hygiejne

I vores omfattende produktportefølje kan vi sikre en skræddersyet løsning til dine projekter. FläktGroup har markedets 

største produktsortiment, og med 8 produktfamilier dækker vi ethvert projekt- og produktbehov på markedet.

1. ECONET | Pladsbesparende 

aggregat med optimeret varmegen-

vindingsgrad. Ingen kontaminering 

mellem fraluft til tilluft, nemmere 

rengøring.*1)

3. REVOLUTIONERENDE VAV MED 

ULTRALYD | Ingen målekryds, ingen 

sikkerhedsafstand, ultralyd til nøj-

agtig måling.*1)

2. HYGIEJNE VAV-KØLEBAFLER |  

Adgang til kølefladens behandlede 

overflader samt indblæsningskam-

mer, reducering af rengøringshyp-

pighed af coil.*1)

Hygiejne og 
grøn energi

Læs mere om KEN HYGIENE SYSTEMS og 
vores fokus på optimering og samspil mellem 

hygiejne og grøn energi på www.ken.dk.

FSD 2019

også fået tilført meget dokumenteret vi-
den fra kolleger i branchen. Det har væ-
ret super.

Med sådan et jubilæum er det ikke 
nok at se tilbage i tiden, når fremtiden 
venter forude!

De næste 10 år

•  MDR implementeres i Danmark

•  Den engelske installationsstandard 
HTM O2 – Part 1 integreres i ISO 
Standarden

•  Det afventes, at HTM O2 – Part 2 
Management af Medicinske Gasinstal-
lationer også indføres i Danmark

•  3. generation af letvægtsfl asker for-
ventes indført (IOT)

I takt med at teknologien rykker ind på 
hospitalerne og ind i de produkter vi som 
leverandør tilbyder, så bliver det muligt 
om en rum tid, at opbygge fuldt automa-
tiseret placeringshistorik af fx gasfl asker, 

samt en løbende ”Maintenance and He-
alth Service”, således at vi som leveran-
dører kan afl æse om fl asken har holdt sit 
tryk ved det forventede fl ow. Som en del 
af Internet Of Things [IOT], tror vi på at 
der kan opbygges usynlige digitale ”ind-
hegninger”. På den måde er det muligt 
at fl askerne kommunikerer om tilstand, 
placering etc. I realtid. Derudover vil 
man oprette området som forklarer hvor 
fl asken fl yttes fra og til, og måske endda 
med en ”indhegning” hele vejen rundt 
om matriklen, så når fl asken kører med 
en patient hjem, i en ambulance eller 
bliver stjålet, ja så kan det registreres og 
afskrives. Fra hospitalet kræver det en 
aktiv beslutning om man skal gå denne 
vej ved renovering.

Skønt FSD nu er 70 år gammel, så lø-
ber datteren FSTA afsted i fuld fart med 
fl ot opbakning fra både maskinmestrene 
på hospitalerne og ikke mindst virksom-
heder, som er relateret til maskinafdelin-
gen samt bygge og anlæg på de forskel-
lige hospitaler.

3. generations medicinsk letvægtsfl aske 
med både integreret ventil og digitalt dis-
play

Vi siger derfor tak for barnet til FSD 
og tak til samarbejdet med FSTA gennem 
de første 10 år. Vi ser frem til de næste 
mange års samarbejde.
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ØNSKER
STORT TILLYKKE 
MED DE 70 ÅR

CARE-CALL har været med på rejsen i næsten 20 år 
– lige siden Peter Kirkegaard i 2000 startede CARE-CALL.

Med pati entkaldeanlæg har vi bidraget ti l at
forbedre plejepersonalets og pati enternes hverdag 

på de danske hospitaler. 

Ligesom jer, har vi udviklet os meget gennem årene. 
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www.care-call.dk  Tlf. 87 89 90 00  salg@care-call.dk


