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VI DOKUMENTERER!

-       er din installation kvalitetssikret og dokumenteret af leverandøren?

MEDICINSKE GASINSTALLATIONER

Strandmøllens installationshåndbog giver dig fuld sikkerhed 
for, at installationen følger gældende standarder, samtidig 
med, at du får dokumentation for det arbejde der er udført.

Når den medicinske gasinstallation er udført, får du vores 
kvalitetssikringshåndbog. I den har du al dokumentation på 
det leverede anlæg.

Læs mere på www.strandmollen.dk

Udstyret er fra vores svenske 
samarbejdspartner:

KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG

Medicinske gasinstallationer

STRANDMØLLENS INSTALLATIONSHÅNDBOG
Medicinske gasinstallationer

 
 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 7396-1: D1.1 

 

Sammenfatning af kontrolskemaer 

 
Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

 
komponenter hos   _______________________________________________________  

 

Formular 

Beskrivelse 

Skal udføres 

Ja/Nej 
Procedure 

Testskema udført 

(dato) 

DK.2 Mærkning og ophængning af rør 

 
C.2.1 

 

DK.3 Konstruktionskrav opfyldt 

 
C.2.2 

 

DK.4 Læk søgning af vakuum 

 

C.3.1.1 

C.3.1.2  

 

DK.5.1 Læk søgning af komprimerede gasser 

 
C.3.1.3 

 

D.6.1 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

inden den lukkes inde 

 
C.3.1.5 

 

D.6.2 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

efter den er lukket inde 

--- 
C.3.1.6 

 

D.7 
Kontrol af afspærringsventiler 

 
C.3.2 

 

D.9 
Gasidentifikation på rørinstallation, 

udtag og NIST-koblinger 

 

C.3.3 

C.3.4 

C.3.5 

 

D.11 
System performance (flow) 

 

C.3.6 

C.3.7 

 

D.12 
Test af sikkerhedsventiler 

 
C.3.8 

 

D.13 
Gasforsyning 

 
C.3.9 

 

D.14 
Overvågning og alarmsystemer 

 
C.3.10 

 

D.15 
Kontrol af gas for partikelforurening 

 
C.3.11 

 

D.16 
Kontrol af medicinsk luft for 

partikelforurening 

 
C.3.12 

 

D.20 
Påfyldning af specifik gasart 

 
C.3.15 

 

D.21 
Identificering af gasart 

 
C.3.16 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

  

Stilling:  

Underskrift: 
 

  

  

Dato:  

Navn:  

 

 
 

 
 
 
 
 

Procedure for opmærkning og ophæng af rør i henhold til skema D.2. 

 
 
Denne procedure sikre en ensartet mærkning af rør og ophængning af rør for sygehus installationer, til 

denne test skal der bruges testskema D2. der kvitteres for hver gasart på skema D2. 

 
 

1. Udfyld sygehus navn. aktuel tegning nummer, og projekt nummer. 

2. Rørmærkningen skal indeholde gasnavn og flowretning. 

3. Rørmærkningen skal være farvespecifik ifølge ISO 5359 

4. Rørmærkningen skal have bogstaver som er 6 mm høje eller mere 

5. Rørmærkningen skal sidde ved hver ventil, filter eller andet armatur.  

6. Rørmærkningen skal sidde ved hver retningsændring.  

7. Rørmærkningen skal sidde før og efter murgennemføringer. 

8. Rørmærkningen skal sidde med maximalt 10 meter mellem hver mærke. 

 
 
Denne procedure skal sikre en ensartet ophængningsmetode for rør til sygehusinstallationer. 

 
1. Rørene skal have ophæng med maximal afstand (se skema) for at undgå nedbøjning. 

2. Rørene skal ophænges i bæringer med gummiindlæg for at undgå støj. 

3. Rørene skal ophænges i bæringer som er beskyttet mod korrosion. 

4. Rørene skal ophænges i bæringer med gummiindlæg som beskytter mod korrosion af rørene. 

5. Rørophæng skal sikre at rørene ikke kan falde ned eller blive påvirket på anden måde. 

6. Hvor rørene krydser elinstallationer skal ophænget være separat fra elinstallationen. 

7. Rørene må ikke bruges som ophæng for andre ting såsom kabler eller andre rør. 

 
 

Rørets udvendige diameter 
Maximal afstand mellem bæringer 

Rørdiameter op til 15 mm 
1,5 meter 

Rørdiameter op til 28 mm 
2,0 meter 

Rørdiameter op til 54 mm 
2,5 meter 

Rørdiameter over 54 mm 
3,0 meter 

 

 

 
 
                           Modsvarer formular EN ISO 7396-1 D2 

 

Mærkning og ophængmetode. 

 
Hermed kvitteres for at mærkning og rørophæng er efter ISO 7396-1 C.2.1. 

 

Sygehus:  

Tegnings nr.  

 
 

Medicinsk gas 
Kontrolleret sektion Mærkning godkendt Ja/Nej Ophæng godkendt Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  

 

Repræsentant for sygehuset 
  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  
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OPP

Regioner bygger og 
moderniserer sygehuse 
som OPP
Offentlige-private partnerskaber (OPP) kan bl.a. være en måde at dele viden og få nye idéer på. Det 
kan være en af flere veje til at skabe nye, effektive løsninger og bedre velfærd for borgerne – også på 
sygehusene.

Hvorfor OPP?
Regionerne er i fuld gang med at imple-
mentere en ny sygehusstruktur, som skal 
understøtte en øget specialisering og 
samling af funktioner på færre matrikler. 
I den forbindelse planlægger regionerne 
at bygge og modernisere flere sygehuse 
som offentlige-private partnerskaber 
(OPP) i de kommende år.

Det gælder bl.a. på Slagelse Syge-
hus, hvor en udbygning skal give plads 
til flere sengepladser, nye fødestuer og 
ambulatorier. Udvidelsen er et vigtigt led 
i Region Sjællands samlede sygehusplan. 
Og i Region Syddanmark har regionsrå-
det planlagt at bygge en ny psykiatrisk 
afdeling i Vejle. Det sker som en del af en 
samlet strategi, der bl.a. samler døgnbe-
handlingen i færre, nye og større enhe-
der centrale steder i regionen. Målet er 
at give patienterne bedre, hurtigere og 
mere målrettede behandlingsforløb.

Det er karakteristisk for regionernes 
OPP-projekter, at finansiering, design, 
opførelse, bygningsdrift, vedligehol-

delse og eventuelle serviceydelser udby-
des som én samlet opgave. Dermed ind-
går regionen en kontrakt med en privat 
leverandør om en eksklusiv brugsret til 
fx en nybygget psykiatrisk afdeling, som 
den private leverandør ejer og finansie-
rer og har et totaløkonomisk ansvar for 
i en længerevarende kontraktperiode. 
Den private leverandør har via den lang-
sigtede kontrakt og finansieringsmodel-
len et totaløkonomisk ansvar for såvel 
opførelse som bygningsdrift og vedli-
geholdelse. Det skaber et incitament for 
den private leverandør til at vælge de 
løsninger, der er bedst og mest effektive 
i det lange løb og kan give en bedre kva-
litet og totaløkonomi i projektet.

Man kan sige det sådan, at ved at 
indgå et OPP om en bygge- og renove-
ringsopgave bliver erfaring og viden hos 
både den private leverandør og den of-
fentlige myndighed bragt i spil.

Fordelen ved OPP er netop, at det 
giver mulighed for nye synergieffekter 
og innovative helhedsløsninger. Private 
leverandører kan på det konkrete om-
råde have særlig viden og kompetencer, 
som det offentlige ikke har. Det kan være 
i forhold til at tegne, opføre og indrette 
en bygning med fx nye energieffektive 
løsninger. På den anden side har regio-
nerne en viden om sundhedskvalitet og 
sygehusdrift, som de private aktører 
nødvendigvis ikke har. I et samspil kan 
et OPP således medvirke til, at begge 
parters viden bliver bragt i spil, så de nye 
bygninger og afdelinger i sidste ende 
understøtter den sundhedsfaglige be-
handling og pleje på sygehusene bedre 
og mere effektivt, end det ellers havde 
været muligt.

Selvfølgelig er der også udfordringer 

forbundet med OPP-projekter, som der-
for også altid kræver grundig overvejelse 
og planlægning i regionerne.

Hvad siger deponeringsreglerne?

Lånebekendtgørelsens deponeringsreg-
ler gælder for OPP-projekter, som kan 
sidestilles med og erstatter en regional 
anlægsudgift.

Deponeringsreglerne betyder, at en 
region, som indgår en aftale om et OPP-
projekt, skal deponere et beløb sva-
rende til anlægsprojektets værdi. Så når 
en region fx hyrer en privat leverandør 
til at opføre og stå for bygningsdriften 
og vedligeholdelsen af et sygehus i en 
given kontraktperiode, hvor regionen 
mod betaling har en eksklusiv brugsret til 
byggeriet, så siger deponeringsreglerne, 
at regionen skal deponere, hvad der 
svarer til anlægsudgiften. Det sker for at 
sikre, at regionen behandles på samme 
måde, uanset om regionen lejer sig ind 
i en bygning (fx ved et OPP-projekt), el-
ler om regionen selv opfører eller køber 
bygningen.

Deponeringsreglerne skal ses i lyset 
af, at regioner i udgangspunktet ikke kan 
optage lån. Ved at sidestille ejer- og le-
jerforhold sikrer deponeringsreglerne, at 
det ikke er finansieringshensyn, som er 
den motiverende faktor for regionen til 
fx at indgå aftaler om OPP-projekter.

Hjælp fra OPP-puljen

Regionerne kan dog i et vist omfang få 
dispensation fra lånereglerne og der-
med blive helt eller delvist fritaget fra 
det deponeringspligtige beløb. I år har 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, inden 

AF SPECIALKONSULENT  

KASPER STRANDVIG JØRGENSEN,  

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET
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Kurser i energioptimering, indeklima og optimal drift med dig i centrum

Det er Teknologisk Instituts mål at tilbyde dig den bedste 

efteruddannelse. Vi lægger vægt på at give dig den  

bedste teoretiske viden og de rigtige praktiske erfaringer 

- så er du godt klædt på til at møde nye udfordringer og

skærpede krav.
 

Drift, vedligehold og energiøkonomi er nøgletemaer på 
mange af vores kurser i første halvår 2015.

Læs mere om Teknologisk Instituts kurser på www.teknologisk.dk/kurser.  
Se her specielt under emnet: ”Energi og byggeri”

OPP

for rammerne af den såkaldte OPP-pulje 
på 400 mio. kr. i 2015, ydet dispensation 
fra reglerne om deponering i forbindelse 
med OPP-projekter i regionerne.

Den regionale OPP-pulje blev afsat i 
forlængelse af sidste sommers økono-
miforhandlinger for 2015 mellem rege-
ringen og Danske Regioner med henblik 
på at fremme samarbejdet mellem det 
offentlige og det private.

De planlagte sygehusbyggerier i Sla-
gelse og Vejle er to af de regionale pro-
jekter, der har fået hjælp fra OPP-puljen 
til at blive til virkelighed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har 
fordelt puljen på baggrund af konkrete 

ansøgninger fra regionerne, som har 
ansøgt om delvis eller størst mulig depo-
neringsfritagelse i forbindelse med OPP-
projekter.

Regionerne har i deres ansøgninger 
bl.a. redegjort for, hvordan OPP-pro-
jekterne er konstrueret, herunder for 
risiko- og opgavefordelingen mellem 
den private leverandør og regionen mht. 
finansiering, design, etablering og drift 
af projektet. Endvidere har regionerne 
skullet redegøre for effektiviseringsper-
spektiverne ved OPP-projekterne.

Økonomi- og Indenrigsministeriet gav 
i december 2014 fire regioner dispensa-
tion for alle 400 mio. kr. fra OPP-puljen 

for 2015. Når det lægges oven i tidligere 
års dispensationer, har de fem projek-
ter samlet fået dispensationer for 841,3 
mio. kr., jf. tabel 1. Det betyder, at disse 
regioner kan gå i gang med deres OPP-
projekter uden at skulle deponere hele 
anlægsudgiften, sådan som reglerne el-
lers indebærer.

Der er endnu ikke meget erfaring med 
OPP i større skala på sundhedsområdet i 
Danmark. Men der er et stort gåpåmod i 
regionerne til at prøve kræfter hermed. 
Det bliver derfor også spændende at 
følge og høste nyttig erfaring fra bl.a. 
sygehusbyggerierne i Slagelse og Vejle.

Tabel 1

Fordeling af regional OPP-pulje for 2015

Region Projekt Projektbeskrivelse Dispensation 
fra 2015- 
puljen

Dispensation 
i alt inkl. tidl. 
års puljer

Region 
Nordjylland

Nyt specialiseret neuro-
rehabiliteringscenter

Samling af alle neurorehabiliteringsfunk-
tioner i regionen

25,0 75,0

Region 
Midtjylland

Nyt psykiatrisk center ved 
Det Nye Universitetshospital i 
 Aarhus (DNU)

Flytning af psykiatrisk hospital i Risskov til 
nybygget psykiatrisk center ved DNU

121,3 279,6

Region 
Midtjylland

Nyt parkeringsanlæg ved 
 regionshospitalet i Silkeborg

Flere parkeringspladser omkring hospi-
talet

3,8 3,8

Region 
Syddanmark

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle Nybygget afdeling med seks sengeafsnit 
med i alt 91 psykiatriske sengepladser

20,0 253,0

Region 
Sjælland

Udvidelse og modernisering 
af Slagelse Sygehus (Fase 
2-huset)

Flere sengepladser, fødestuer, kontorer, 
ambulatorier, vagtværelser, sengevask, 
medico-teknisk værksted og garderober

230,0 230,0

I alt 400,0 841,3

Kilde: Regionerne samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Anm.: Der kan forekomme mindre afvigelser i totalerne som følge af afrunding.



DIGITALISERING

OpenBIM Studio kvalitets
sikrer hospitalsarkitektur
BIM er en integreret del af de store superhospitals- og sygehusprojekter, der er under udvikling over hele 
landet. Da byggeprojekterne både er komplicerede og omkostningstunge, er det altafgørende, at der er 
styr på processer, økonomi og kvalitet. OpenBIM Studio er et nyt BIM-baseret værktøj, som kan anvendes 
til brugerinddragelse, kvalitetssikring og videndeling på hospitalsbyggerier.

AF PAWEL ANTONI LANGE, PR- OG 

KOMMUNIKATIONS KONSULENT, BIM EQUITY A/S

Hovedparten af ikke-fagpersoner forstår 
ikke traditionelle plantegninger og kan 
derfor ikke komme med kvalificerede 
bedømmelser af deres kvalitet. Helt op 
til 70 % af et givent byggeprojekts in-
formationer går tabt, hvis projektet ikke 
præsenteres i en 1:1 skala. Jo mere kom-
plekse projekter, desto sværere bliver 
det – selv for fagfolk – at overskue de 
informationer, som traditionelle modeller 
indeholder. Når de kommende brugere 
skal forholde sig til plantegningernes 
informationer, er risikoen for at de ikke 
forstår arkitekternes idéer blot endnu 
større. Med tanke på de aktuelle milli-
ardinvesteringer i superhospitalerne er 
det et reelt problem, når læger, sygeple-
jesker, TAPere, patientforeninger og po-
litikere godt nok inddrages i udviklings-

processen, men ikke er i stand at afkode 
rådgivernes forslag, inden byggeriet står 
mere eller mindre færdigt. Nogle gange 
skyldes det, at løsningerne ikke har væ-
ret afprøvet i modelstudier, simuleret i 
3D eller på andre måder kvalitetssikret.

Af og til er det først, når bygherrer 
og brugere overtager byggeriet, at fej-
lene bliver tydelige – men så er det alt 
for sent at ændre på de grundlæggende 
design-fejl. Derfor bygger man på store 
og dyre projekter ofte “mock-ups” – mo-
del-udsnit i fuld skala – for at sikre, at alle 
involverede forstår den foreslåede løs-
ning. En langt billigere løsning, der også 
skaber et mere realistisk billede af det 
færdige projekt, er at tage BIM-modellen 
ind i OpenBIM Studio. Hermed får både 
rådgivere og brugerne en tidlig forstå-
else for projektets kvaliteter, ligesom de 
kan identificere eventuelle uhensigts-
mæssigheder, som der er mulighed for at 
rette til, inden håndværkerne går i gang 

på byggepladsen. Og det er ikke kun et 
lille udsnit af projektet, som det er tilfæl-
det når man bedømmer i en ”mock-up”, 
men hele projektet, der præsenteres di-
gitalt.

Brugerinddragelse i 3D

OpenBIM Studio er en 3D biograf med 
et 180 graders vue, som via BIM model-
len simulerer at man befinder sig i den 
færdige bygning. Det giver mulighed for 
at afprøve forskellige designforslag og 
blandt andet teste rumligheder, farver 
og afstande – ja alt det, der skal fungere i 
dagligdagen for slutbrugerne på de kom-
mende hospitaler.

Jonas N. Salih er administrerende di-
rektør i BIM Equity og fortæller: ”Med 
OpenBIM Studio tilbyder vi nu bygher-
rer, arkitekter og ingeniører et BIM-
baseret redskab til brugerinddragelse, 
formidling og validering af byggeprojek-
ter på et tidligt stadie. Superhospitals-
byggerierne og sygehus-ombygnings-
projekterne er i sagens natur utroligt 
komplicerede med alle de hensyn til 
sundhedspersonalets arbejde og patien-
ternes helbredelse, der skal honoreres. 
Jeg mener, at overskrifter som helende 
arkitektur og mennesket i centrum netop 
udtrykker, hvor vigtig en bred brugerind-
dragelse er på disse projekter. OpenBIM 
Studio giver mulighed for at skræddersy 
brugerinddragelsesprocessen til det ak-
tuelle stadie, projektet befinder sig på”.

Fortsættes side 8
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Kvalitetssikring af projektmateriale
OpenBIM Studio kan anvendes i en 
lang række sammenhænge som bru-
gerinddragelse, projektpræsen tationer, 
analyser og kvalitetssikring. Jonas N. 
Salih mener, at de mange forsinkelser 
og budgetover skridelser, som rammer 
hospitalsbyggerierne indikerer, at der er 
et stort behov bedre procesledelse, bru-
gerinddragelse og kvalitetssikring. 

”I pressen kan man læse om forsin-
kelser på diverse sygehusprojekter. En 
del af forsinkelserne og de hermed for-
budne ekstraomkostninger skyldes, at 
sundhedspersonalet ikke føler sig nok 
inddraget i processen. Hvis rådgiverne 
kvalitetssikrer deres forslag med bruger-
inddragelse ved hjælp af eksempelvis 

OpenBIM Studio, er jeg overbevist om, 
at det kunne have afhjulpet en del pro-
blemer og løftet forståelsen af hospitals-
projekterne til et andet stadie”.

På andre projekter skyldes forsinkel-
serne og budgetoverskridelserne blandt 
andet fejl og mangler i projektmaterialet.

”BIM-teknologien giver en unik mulig-
hed for at tjekke og kvalitetssikre rådgi-
vernes materiale, og jeg må indrømme, 
at jeg bliver overrasket over at læse om, 
at fejl i selve projektmaterialet forårsager 
forsinkelser på disse byggerier. Danmark 
er velsignet med dygtige rådgivere og 
når nu BIM-teknologien gør det muligt 
at skabe et effektivt workflow på de of-
fentlige byggerier, som jo er underlagt 

relativt strikse IKT-krav, virker det under-
ligt, at man ikke lige kører modellerne 
sammen i en modelchecker. Udgifterne 
til dette er mikroskopiske i forhold til det 
samlede budget, mens de økonomiske, 
kvalitative og processuelle fordele er 
kæmpe store”, afslutter Jonas N. Salih.

OpenBIM Studio gør nu de samme 
digitale værktøjer tilgængelige for byg-
geriet, som bil- og flyindustrien i årevis 
har brugt til at designe, udvikle, afprøve 
og teste idéer og løsninger virtuelt. BIM 
Equity A/S faciliterer præsentationer og 
brugerinddragelsesprocesser i Open-
BIM Studio ude på Strandlodsvej i Kø-
benhavn.
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Mere effektive hospitaler for de 
samme penge
I november 2014 afholdt ingeniørforeningen IDA konferencen ”Effektive hospitaler – hvordan?”, som 
satte fokus på, hvad der skal til for at sikre den fortsatte udvikling af effektive hospitaler på områder som 
forskning, organisering, logistik, byggeri og teknologi.

Der behandles årligt 2,6 mio. patienter 
på somatiske hospitaler i Danmark. I 
2012 blev der foretaget 1,3 mio. opera-
tioner, og det samlede sundhedsvæsen 
koster årligt over 100 mia. kr. Der foreta-
ges i disse år omfattende investeringer i 
nye hospitaler med både nye bygninger, 
teknologi og renoveringer. Den overord-
nede udfordring for sygehusvæsenet 
er at sikre bedre og mere sammenhæn-
gende patientforløb, øget patientsikker-
hed, effektiviseringer, højere kvalitet og 
et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Samtidig med at de nye fysiske ram-
mer er godt på vej, så udvikles der lø-
bende muligheder inden for diagnostik, 
behandling, pleje og rehabilitering, som 
patienter og borgere naturligvis ønsker 
at få glæde af.

Implementeringen af disse tilbud ud-
fordres af en ændret demografi og en 
befolkningssammensætning med flere 
ældre og færre erhvervsaktive borgere, 
som kan bidrage til den fælles penge-
kasse. Det økonomiske grundlag er såle-
des udfordret, når man ser på opgaveva-
retagelsen fremadrettet.

De økonomiske rammer for at vide-
reudvikle Danmarks hospitaler og sund-
hedsvæsen er således under stort pres. 
Omkostningerne til den daglige drift på 
de eksisterende hospitaler såvel som ud-
viklingen af nye faciliteter er betydelige. 
Hertil kommer de løbende krav om øget 
sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

Stor hospital-konference

Konferencen ”Effektive hospitaler – 
hvordan?” havde til formål at skabe de-
bat om, hvordan vi sikrer den fortsatte 
udvikling af Danmarks hospitaler. Sund-
hedsminister Nick Hækkerup åbnede 
konferencen og slog fast, at hospitals-
byggerierne skal foregå inden for de nu-
værende økonomiske rammer.

Rådgivningsvirksomheden ALECTIA 
bidrog med input fra markedschef Mi-

chael Møller, der ser fleksibilitet som et 
af de vigtigste redskaber for effektivi-
seringen af hospitaler i fremtiden: ”Ver-
den forandrer sig, og det samme gør 
både udfordringerne og mulighederne. 
Der kommer flere ældre og flere kro-
niske patienter, men teknologien giver 
også mange nye muligheder, der skal 
implementeres. På denne måde kan vi 
løbende bruge ressourcerne bedre” – 
Michael Møller, ALECTIA.

Peter Huntley, der er direktør i Medi-
coindustrien, forklarede i sit oplæg om 
udfordringerne for produktionen og ud-
vikling af medicinsk udstyr i Danmark, 
hvor man både kæmper med juristeriet 
i udbudsregler og med konkurrence 
fra andre lande. Michael Møller mener, 
at det offentlige skal gå forrest i denne 
sammenhæng: ”Vi har set, hvordan det 
offentlige tidligere har været driver i 
vindmøllebranchen og omkring produk-
tionen af insulin, hvor danske virksomhe-
der i dag er førende. Et offentligt-privat 
samarbejde hvor begge tager initiativ og 
investerer i at skabe vækst og udvikle 
nye løsninger. Jeg mener, vi skal være 
mere risikovillige i udviklingen af nye 
løsninger og produkter”.

En af løsningerne på sundhedsvæse-
nets fremtidige udfordringer er et tæt-
tere samarbejde mellem hospitalerne og 
resten af det danske sundhedsvæsen. 
”På mange måder er samarbejdet med 
kommunerne og de praktiserende læ-
ger nøglen til et godt sundhedsvæsen. 
Disse kommer i fremtiden til at varetage 
flere opgaver, mens kun det absolut mest 
nødvendige varetages på et hospital. 
Hospitalerne skal simpelthen bindes tæt-
tere sammen med resten af sundheds-
væsenet, ” udtaler Michael Møller.

Digitalisering kan effektivisere 
medarbejderressourcerne

Kasper Dybkjær Hounsgaard, der tidli-
gere har arbejdet i CPH Lufthavn, holdt 

et oplæg, der havde fokus på automati-
seringen i lufthavnen. Her beregner man 
eksempelvis ventetider på flyafgange og 
fleksibel udnyttelse af arealer og funk-
tioner. Michael Møller fra ALECTIA me-
ner, at der er muligheder for at lade sig 
inspirere af den måde, man arbejder på 
i andre brancher: ”Man kan forestille sig, 
at patienterne eller deres pårørende kan 
skrive i forvejen omkring deres sygdom, 
og blot møde op, scanne sundhedskor-
tet og så få at vide, hvilken stue man skal 
gå til direkte. På denne måde er lægen 
forberedt, og man skal ikke forklare syg-
domsforløbet flere gange. Man kan også 
have en tavle med elektronisk angivelse 
af, hvornår man kan komme til, så patien-
terne kan bruge ventetiden til at handle, 
tale i telefon eller trække frisk luft”.

Kan folk behandle sig selv?

DTU’s koncerndirektør Niels Axel Niel-
sen perspektiverede med information 
om nye teknologier på sundhedsom-
rådet. Mange finder selv informationer 
vedrørende symptomer og sygdomme 
på deres smartphones, og flere kontrol-
lerer sig selv.

”Du kan i dag købe apparater til må-
ling af sukkertal, blodtryk, iltindhold 
med videre. Nogle tager selv prøver og 
sender dem til test og analyse. Vi måler 
og måler og googler symptomerne selv. 
Her er det vigtigt ikke at blive overkon-
trolleret – det handler også om at nyde 
livet og ikke gøre alle til patienter,” siger 
Michael Møller med et glimt i øjet.

På konferencen var der, ud over eks-
pertindlæg, også debat og workshops. 
Michael Møller var selv facilitator på 
workshoppen ”Hospitalslogistik og frem-
tidens patientforløb”, hvor man blandt 
andet talte om optimering af hospitals-
byggeri, logistikløsninger og brugerpro-
cesser. Michael Møller har i bogen ”Frem-
tidens Hospital”, der netop er udkommet, 
skrevet et kapitel om dette emne.
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Konferencen tog debatten op i heli-
kopterperspektiv og supplerede inge-
niørernes klassiske fokus på indeklima, 
hospitalslogistik, transportsystemer, kon-
struktioner, ventilation, driftsomkostnin-

ger, vedligeholdelse og bæredygtighed 
med mere politiske og overordnede te-
maer.

Konferencen var planlagt i et samar-
bejde mellem IDA-Sundhedsteknologi 

og seks af Danmarks førende ingeniør-
virksomheder; MOE A/S, COWI A/S, 
Grontmij A/S, Rambøll A/S, Niras A/S 
og ALECTIA A/S.

En tredjedel af sygehusenes 
kvadratmeter er i kritisk stand
Der er behov for investeringer på op mod 5,1 milliarder kroner årligt frem mod 2024, hvis de danske 
sygehuse fortsat skal opretholde et acceptabelt kvalitetsniveau. Det gælder især bygningerne, hvor 32 
procent af kvadratmeterne i dag er i så dårlig stand, at de kræver umiddelbare investeringer for at få dem 
op på et tilfredsstillende niveau

Med de nye kvalitetsfondsbyggerier er 
der investeret historisk stort i ny- og om-
bygning af de danske sygehuse. En ny 
rapport fra Rambøll understreger imid-
lertid, at der er et stort behov for om-
bygning, vedligehold og indkøb af it og 
medico-udstyr på de sygehuse, der ikke 
er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne. 
Der er tale om arealer på knap 3,8 mil-
lioner kvadratmeter. Rapporten viser, at 
det gennemsnitlige investeringsbehov 
på sundhedsområdet i de fem danske re-
gioner er 5,1 milliarder kroner årligt over 
de næste 10 år.

Investeringsbehovet fordeler sig på 
bygninger, medico-teknik og IT. Investe-
ringer i bygninger udgør 3,1 milliarder 
årligt, heraf langt størstedelen til omfat-
tende bygningsopretning, som afholdes 
over anlægsbudgettet – som eksempel-
vis installering af nyt tag, nyt køleanlæg, 
ombygning til nye arbejdsrutiner og nye 
vinduer.

– Vores kortlægning viser, at en tred-
jedel af bygningerne er i dårligere stand 
end kritisk. Det betyder, at sygehusene 
har sværere ved at tilbyde sundheds-
ydelser af høj kvalitet, og at det er nød-
vendigt at investere i renovering og ved-
ligehold for at opretholde et acceptabelt 
kvalitetsniveau, forklarer Frederik Silbye, 
seniorkonsulent hos Rambøll Manage-
ment Consulting, der har kortlagt inve-
steringsbehovet for Danske Regioner.

Tilstanden forværres

Investeringsbehovet på 3,1 milliarder 
kroner til bygningerne fordeler sig på 
2,1 milliarder til at forbedre tilstanden 

af eksisterende bygninger, samt til op-
førelse af nye bygninger (udgifter, som 
ikke dækkes af oprettende vedligehol-
delse og kvalitetsfondsmidler) for ca. 1 
milliard kroner årligt. Det store akutte in-
vesteringsbehov i de eksisterende byg-
ninger skyldes, at der over flere år ikke 
har været tilstrækkeligt med midler til at 
foretage de nødvendige investeringer i 
bygningerne.

– Sygehusene har et stort efterslæb 
med hensyn til vedligehold. Der er be-
hov for investeringer for, at de kan op-
retholde en acceptabel stand. Hvis der 
ikke investeres i større omfang end i dag, 
vil en større del af bygningsmassen for-
falde, og det kan få betydningen for kva-
liteten af den behandling, patienterne 
får, forklarer Frederik Silbye.

Uden investeringer i vedligehold vil 
bygningernes gennemsnitlige tilstand 
forværres støt – i 2024 vil knap 70 pro-
cent af regionernes nuværende byg-
ningsmasse være under den kritiske 
tilstandsgrænse, hvor bygningen har 
nedsat funktion med fare for følgeska-
der. Hvis det nuværende investerings-

niveau til oprettende vedligeholdelse 
videreføres uændret, vil 50 procent af 
bygningerne være under en kritisk til-
standsgrad om 10 år.

Anlægsrammen

Det anslåede behov for investeringer 
i både bygninger, medico-teknik og it 
beløber sig til i alt 5,1 milliarder kroner 
årligt. Det er mere end dobbelt så meget 
som anlægsrammen i økonomiaftalen for 
2015.

Det er ikke en mulighed at udsætte in-
vesteringerne, forklarer Frederik Silbye:

– Det er udgifter, som skal betales, og 
som ikke kan udsættes længere. Hvis in-
vesteringerne i vedligehold udsættes, så 
vil det kun blive dyrere. Vores analyse 
viser, at vedligeholdelsesefterslæbet – 
det vil sige et overslag over, hvad det 
vil koste at renovere bygningerne til en 
acceptabel stand, i dag er på ca. 18 mil-
liarder kroner. Hvis der ikke investeres i 
vedligehold, vil efterslæbet vokse ca. 1,2 
milliarder kroner om året de næste 10 år 
til i alt 30 milliarder kroner i 2024.

Det fremrettede investeringsbehov i regionerne

Årligt investeringsbehov,  
mia. kr.

Bygninger 3,1
– heraf oprettende vedligehold 2,1
– heraf ombygning og nybyggeri 1,0

IT 0,7

Medico-teknik 1,3

I alt 5,1
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Milliardgevinster i kølvandet 
på nørdet IKTbekendtgørelse
Sammenlægningen af det mere end 100 år gamle Bispebjerg Hospital med Frederiksberg Hospital lægger 
nu mursten til et it-projekt af historiske dimensioner inden for dansk byggeri. Den omfattende digitalisering 
og 3D-modellering af hospitalernes samlede nye og gamle bygninger er et resultat af statens IKT-
bekendtgørelse, der foreskriver samlet digitalt overblik over offentligt byggeri. Balancen mellem nørderi og 
brugbar viden er hårfin, men lykkes det at finde den, kan hospitalsprojektet meget vel blive forbillede for 
den kommende digitalisering af hele statens bygningsmasse, som forventes at give milliardgevinster.

”Supernørdet og mega overkill.” Sådan 
lyder den spontane vurdering fra Claes 
Brylle Hallqvist, vicedirektør for Bispe-
bjerg og Frederiksberg Hospitaler, når 
han kort og kontant skal bedømme sta-
tens nye krav om digitalisering af den of-
fentlige bygningsmasse. Men hvis balan-
cegangen mellem det nørdede overkill 
og den brugbare viden findes, kan Claes 
Brylle Hallqvist godt se fordele ved, at 
data om de mere end 100 år gamle Bi-
spebjerg og Frederiksberg Hospitalers 
såvel oprindelige som nye bygninger nu 
samles ét sted.

”Der er umiddelbart alt, alt for mange 
informationer i et digitaliseringsprojekt af 
denne størrelse til, at det giver mening i 
den virkelige verden. Men omvendt ved 
vi i dag helt konkret ikke, hvor mange 
kvadratmeter og rum vi rent faktisk rå-
der over, og det kunne et stykke hen ad 
vejen være brugbar viden for os at kort-
lægge. Kunsten er, at det ikke må blive et 
projekt udarbejdet af nørder for nørder,” 
siger han.

Identifikation af problembørn i 
driften

Nicolai Hvid, der er direktør i Archiwise 
og ekstern lektor på DTU, har bred erfa-
ring i digitalisering og 3D-modellering. 
Han er enig med Claes Brylle Hallqvist i, 
at IKT-bekendtgørelsen hurtigt kan blive 
for nørdet, hvis man falder i fælden med 
blot at digitalisere for digitaliseringens 
skyld.

”Nogle gange er der tendens til at 
bede om for meget information, bare 
fordi man kan. Det afgørende spørgsmål 
er derfor, hvordan digitaliseringen kan 
give en bygherre, driftsfolkene eller må-
ske endda brugerne værdi, så det ikke 

bare handler om at opfylde et lovkrav. Et 
digitaliseringsprojekt skal altså først og 
fremmest være operationelt anvende-
ligt,” siger han.

Den holdning møder opbakning hos 
den strategiske bygherrerådgiver, Ba-
scon, der har et godt indblik i den virke-
lighed, offentlige bygherrer befinder sig 
i.

”Staten har sat det her i værk for at 
skabe et samlet overblik over offentligt 
byggeri. Men digitalisering kan også 
skabe mere lokalt og værdifuldt overblik 
for den enkelte offentlige bygherre, hvis 
det gennemføres på brugernes bane-
halvdel. Det er et spørgsmål om at gøre 
viden operationel, og i almindelig drift er 
der for eksempel ikke behov for samme 
detaljering som i selve byggeriet,” siger 
Ralf Bo Petersen, der er projektdirektør 
i Bascon.

”På Bispebjerg er digitaliseringspro-
jektet blandt andet designet til at un-
derstøtte den fremtidige drift med en 
grundviden og et præcist overblik over 
hele bygningsmassens 267.000 kvm. 
Ved at bruge systemet til at identificere 
problembørn som eksempelvis unød-
vendigt energiforbrug eller tomme lo-
kaler er der udsigt til store besparelser 
alene i driften,” forklarer han.

Manglende overblik

Planen for fusionen mellem Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospitaler er, at al be-
handling af de to hospitalers 452.000 
patienter skal samles på Nyt Hospital 
Bispebjerg. Digitaliseringen og 3D-mo-
delleringen omfatter derfor både hospi-
talernes gamle bygninger og det kom-
mende nybyggeri. Og alene i den gamle 
bygningsmasse har rådgiverne allerede 

fundet flere eksempler på et konkret be-
hov for digitalt overblik:

”Vi har lige nu 300 rum i databasen, 
som ikke findes i virkeligheden. Til gen-
gæld er der 200 andre rum, som findes i 
virkeligheden, men som ikke er registre-
ret i databasen. Bygherren har altså over-
hovedet ikke et retvisende billede af ho-
spitalets bygninger, hverken i forhold til 
byggeri eller drift. Ved at starte med det 
geometriske overblik og herefter tilføje 
mere og mere data, indtil vi til sidst når 
frem til den form for datamodeller, der 
passer til henholdsvis byggeriet og drif-
ten hos den enkelte bygherre, udnytter 
vi processen til at skabe netop det resul-

”Supernørdet og mega overkill”, siger Claes 
Brylle Hallqvist, vicedirektør for Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospitaler, om statens 
nye krav om digitalisering af alt offentligt 
byggeri. Foto: Claus Peuckert.
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Fokus på arbejdsmiljø og hospitalshygiejne via automatiske systemer.
Nu kan hele rengøringsprocessen af både senge og madrasser automatiseres.
SEMI-STAAL leverer markedets hurtigste og mest driftsøkonomiske system, der vasker og tørrer senge på kun 2½ min. 
Desinfektion samt tørring af madrasser udføres på ca. 25 sek. uden brug af kemikalier – kun damp.

Støberivej 20, 3000 Helsingør
Tlf:  +45 44 98 65 35
Fax:  +45 44 98 28 36
Mail:  semistaal@semistaal.dk

Helle Bugge-Hansen
Dir.:  +45 49 25 25 14
Cell:  +45 61 43 58 34
Mail:  hb@semistaal.dk

Europas hurtigste fuldautomatiske madras- 
og sengerengøringssystem

SonoSteam® processen
Madrasser rengøres med den patenterede 
SonoSteam teknologi, udviklet af Force 
Technology. Damp sendes igennem speciel 
konstrueret dyser, som genererer en ter-
misk ultralyds-behandling. Når damp og lyd 
rammer madrassens overflader brydes den 
laminære overflade, og dampen presses 
ind i madrassens øverste mikro-strukturer. 
Efter endt proces er alle bakterier dræbt 
også på kritiske steder som ved lynlås mv.  
Der efterlades ingen restfugt på madras-
sens overflade eller inderside.

Fordele:
•  Hurtige gennemløbstider
•  Fuld automatisk system uden brug af fast driftspersonale
•  Ergonomisk system – ingen tunge løft
•  Ensartet rengøringsresultat – sikkerhed for patienter og 

personale
•  Dokumenteret resultater
•  Miljøvenligt system med lavt energi- samt vandforbrug

Senge og madrasser transporteres automatisk igennem 
et tunnelsystem fra uren til ren side. Systemet vasker, 
desinficerer og tørrer emnerne.
Hjælpemidler kan også rengøres i systemet.
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DIGITALISERING

tat, som både skaber værdi for bygherre 
og stat,” forklarer Nicolai Hvid.

Forventninger til 
danmarkshistoriens største 
digitalisering

Selvom Claes Brylle Hallqvist ikke er be-
gejstret for det nørdede fokus i IKT-be-
kendtgørelse, understreger han dog, at 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 
selvfølgelig har store forventninger til, 
hvad danmarkshistoriens største digitali-
seringsprojekt skal føre med sig.

”Vi havde aldrig kastet os over et pro-
jekt af denne størrelse, hvis ikke vi tro-
ede på, at det gav helt konkret værdi for 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg,” 
siger han.

Udsigt til milliongevinster

Nicolai Hviid er slet ikke i tvivl om, at Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg kan 
forvente gevinster af digitaliseringen. 
Han spår nemlig, at der på længere sigt 
vil være en milliardgevinst i kølvandet på 
den digitalisering og modellering, som 
ifølge loven skal foregå af statens byg-

ningsmasse. Men han pointerer, at det 
selvfølgelig kræver realisering med øje 
for de offentlige bygherrers virkelighed 
og praksis.

Han mener også, at danske virksom-
heder vil kunne hente store økonomiske 

gevinster ved at digitalisere og 3D-mo-
dellere deres bygningsmasse.

”Nogle virksomheder er allerede kniv-
skarpe på det her område, mens andre 
er knap så skarpe. Det har vi konkrete 
eksempler på,” siger han.

Det mere end 100 år gamle Bispebjerg Hospital skal lægges sammen med Frederiksberg 
Hospital. Sammen lægger de to hospitalers nye og gamle bygninger mursten til danmarks-
historiens største digitaliseringsprojekt. Foto: Claus Peuckert.
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Sammenhængende IT i nye 
supersygehuse kan sætte 
turbo på empowerment

Skal de nye superhospitaler bliver den 
store succes, alle forventer, er det cen-
tralt, at der skabes bedre sammenhæn-
gende patientforløb mellem afdelinger, 
andre sygehuse, praktiserende læge, 
kommune og i tæt samarbejde med pa-
tienten. Desværre kniber det med den 
teknologiske understøttelse.

Der er masser af eksempler på, hvor-
dan nye sundhedsteknologier som tele-
medicin til KOL-ramte, videokonsulta-
tioner etc. er i stand til at involvere og 
inddrage patienten i sin egen behand-
ling. Men når det gælder teknologier, 
der kan inddrage patienten i at forbedre 
koordineringen og kommunikationen 
mellem afdelinger og sektorer, kniber 
det. Det er fx stadig ikke muligt for pa-
tienter at se, hvor fx henvisninger til un-
dersøgelser befinder sig i sagsbehand-
lingssystemet.

Tankegangen om en fuld understøt-
telse af patientforløb på tværs af sektorer 
har ellers været luftet flere gange. Blandt 
andet i regionernes ”Strategi for IT-un-
derstøttelse af Patient Empowerment” 
fra 2011. Her kan man bagerst i publikati-
onens idekatalog læse om “track & trace” 
af patienter. Et meget tidligt eksempel 
kendes også fra sundhed.dk, hvor man 
i opstarten arbejdede med gravides van-
drejournal for at opnå samme effekt.

I dag arbejder man med en omfattende 
“shared care” platform i region Syddan-
mark, og desuden ses også i kommunalt 
regi eksempler på dette, f.eks. er Epitalet 
i Lyngby et projekt, der tager udgangs-
punkt i patientens forløb og behov.

En undersøgelse fra Kræftens Bekæm-
pelse fra sommeren 2014 viser, at der er 
et stort behov for sådanne services. Hver 
sjette patient forsinkes i sin behandling 
på grund af systemfejl. Fejl, der ofte 
opstår, når patienten skifter hænder, og 
hvor vital information ikke kommer frem 
eller er fejlbehæftet.

Potentialet er med andre ord stort. 
Et system til understøttelse af forløb på 
tværs af sektorer, vil give patienter og 
pårørende mulighed for at tage kontakt 
med sundhedspersonalet, hvis de kan 
se, at aftalte bookninger og henvisninger 
ikke bliver foretaget, ikke kommer frem, 
hvis der er bestilt forkert medicin osv. 
Servicen vil også kunne hjælpe sund-
hedspersonalet med at håndtere og få 
overblik over kommunikationen mellem 
afdelinger og sektorer.

Sygehusene har dog i dag mere end 
nok at gøre med at få de eksisterende 
systemer til at tale sammen. En under-
søgelse fra Dansk Sygeplejeråd fra 2012 
viser, at en sygeplejerske i gennemsnit 
bruger 100,1 minutter på dokumenta-
tion og registrering om dagen. Det er en 
stigning på 13 procent siden 2008. Syge-
plejerskerne vurderer, at 26,1 minutter 
er ren spildtid bl.a. i form af unødvendig 
dokumentation og dobbeltregistrerin-
ger.

Det fortæller noget om, at den helt 
store udfordring for de nye superhospi-
taler bliver procesunderstøttelse. Alle er 
enige om, at der er et kæmpe potentiale 
i at få sektor-overgange til at fungere 
bedre rent fagligt og klinisk. Alle er deri-
mod ikke enige om, hvordan man i prak-
sis skal etablere sektorovergangene, der 
jo kræver, at der arbejdes målrettet med 

forløbsorienterede regimer, som både 
transcenderer regionale, kommunale og 
praksis it-systemer.

Ud over en it-mæssig støtte af de mest 
almindelige forløb, som binder sekto-
rerne sammen, skal der arbejdes aktivt 
med organiseringen af sundhedsprofes-
sionelle på tværs af sektorer.

En reformering af sundhedsvæsenet 
skal være drevet af borgerens behov for 
sammenhængende og optimal behand-
ling, og ikke af åregamle traditionelle 
strukturer på hospitalerne.

Det er DANSK IT’s opfattelse, at nye 
supersygehuse skal drives med et nyt 
Supersundhedsvæsen, og selv om det 
næppe kan være it-systemerne, der skal 
drive nye tværsektorielle arbejdsformer 
igennem alene, så må vi konstatere, at 
de regionale sundhedssystemer, kun 
langsomt er ved at konvergere imod fæl-
les standarder og snitflader.

Logistik, telemedicin og andre smarte 
systemer skal optimere vores ressourcer, 
men skal de være effektive til at få patien-
terne igennem deres forløb, så skal man 
understøtte patientforløb it-mæssigt i 
langt højere grad, og disse forløbsbase-
rede systemer skal udvikles og finpudses 
inden supersygehusene går i drift.

Så er der simple detaljer som refu-
sion af sundhedsydelser, som fastholder 
sundhedsvæsenet i traditionelle arbejds-
metoder: Tusinder af patienter drager 
hvert år ind på et ambulatorie i Danmark 
og får målt blodtryk mv. af en læge som 
en del af rutine check. Lægerne får dog 
kun betaling for at kontrollere blodtryk, 
hvis patienten møder op på hospitalet, 
og det er en uholdbar model.

It-systemer til at understøtte endog ra-
dikale ændringer i den måde supersyge-
husene arbejder på er allerede tilstede, 
og kan udnyttes så snart sundhedsvæ-
senet indrettes efter paradigmet: Patien-

AF HENRIK LEDGAARD IBSEN, 
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terne skal for så vidt muligt holdes ude af 
hospitalet

sundhed.dk, MedCom, Danske Regi-
oner, KL og NSI har allerede bygget den 
grundlæggende infrastruktur.

Forløbsbaseret samarbejde kræver, 
at der investeres i fælles systemer og 
standarder, der understøtter trinvis stan-
dardisering af patientforløb på tværs af 
sektorer.

På samme måde som sundhedsvæse-
net har stået sammen om at knække nød-
derne omkring storskala telemedicin, er 

tiden inde til at anvende samme model til 
sammenhængende patientforløb.

Der skal gives et klart mandat til en 
eller flere parter, sammen med en pas-
sende finansiering – som udmøntes i 
nogle simple og operative systemer og 
standarder, som understøtter trin for trin 
implementering af sammenhængende 
patientforløb.

Man kunne jo passende starte med 
KOL patienter, når det nu er bevist, at 
der kan samarbejdes tværsektorielt på 
dette område f.eks. Region Nordjylland, 

og anvende de standarder som Region 
Syddanmark har udviklet inden for sha-
red care.

Danmark har ALLE brikker til pusle-
spillet allerede. Vi mangler blot, at nogen 
får allokeret ressourcer og mandat til at 
sætte dem sammen. Der bør fokuseres 
på at genanvende de løsninger, vi har set 
virke: Udvælg nogle få projekter, og giv 
dem ressourcer og ro til at implementere 
afgrænsede patientforløb i storskala.

ITavle er et nyt informationssystem der 
skaber overblik og mindsker administrationen
AF JANNIK HOLM

De mange om- og tilbygninger giver 
mange eksterne håndværkere og leve-
randører ud og ind af hospitalerne i disse 
år. Og specielt på de store hospitaler kan 
det være vanskeligt at få overblik over, 
hvem der er til stede på et givet tids-
punkt og hvilke aktiviteter, der er i gang.

Udsprunget af behov for overblik 
og mindre administration

For at sikre, at man bruger ressourcerne 
bedst muligt og samtidig reducere admi-
nistrative rutiner, har man i Teknisk Afde-

ling på Hvidovre Hospital udviklet et helt 
specielt registrerings- og informationssy-
stem, kaldet I-Tavlen.

I spidsen for projektet står maskinme-
ster Bjarne Tjørnelund Andersen, som 
peger på en række væsentlige forhold, 
som I-Tavlen løser i dagligdagen.

”I disse tider, hvor vi alle skal optimere 
vores administrative opgaver, fordi vi til 
stadighed får flere arbejdsopgaver på 
færre administrative hænder, er det en 
befrielse, at I-Tavlen har overtaget en tri-
viel administrativ opgave”. 

Tidligere har man anvendt indskriv-
ning i en bog og udlevering af et almin-
deligt gæstekort, som gæster/hånd-
værkere skulle bære under besøget. 
Ulempen var, at kun den som sad med 
registreringsbogen kunne se, hvem 
der var til stede, og hvem man dermed 
kunne trække på til diverse opgaver, der 
måtte opstå i løbet af dagen. Desuden 
er det ofte de samme håndværkere, der 
kommer gang efter gang, og en manuel 
indskrivning ved hvert besøg er bare 
ekstra administration.

Nyt moderne system

Med det nye system bliver man indskre-
vet i adgangssystemet, og får udleveret 
et adgangskort, der, ligesom et med-
arbejderkort, indeholder en chip. Med 
denne chip kan man så tjekke ind og ud 
af hospitalet via en kortlæser placeret 
ved indgangen.

Læseren er monteret i forbindelse 
med en trykfølsom monitor, hvor man 

kan se, at registreringen er gennemført. 
Efter check-in vil man blive vist med 
navn, firma og diverse kontaktdata på en 
stor monitor i Teknisk Afdeling. Glemmer 
man at tjekke ud, sker det automatisk, 
efter afslutning af en normal arbejdsdag 
relateret til den pågældende person.

Fordele for både interne og 
eksterne

Det nye system indebærer en lang række 
fordele for både eksterne håndværkere 
og de fastansatte.

De eksterne skal ikke vente på at blive 
skrevet ind, og de fastansatte kan hurtigt 
få overblik over, hvem der er til stede på 
hospitalet på det pågældende tidspunkt 
og dermed også hvilke ressourcer, der er 
til rådighed.

Opstår der pludselig en akut opgave 
f.eks. for en elektriker eller en VVS’er, 
kan man hurtigt se på oversigtsmonito-
ren, hvem der aktuelt er til stede på ho-
spitalet. Dels den pågældende person 
og dennes kontaktdata, dvs. mobiltele-
fon mm, dels hvilket firma, den pågæl-
dende kommer fra.

Overblik i modsætning til 
overvågning

For at få et komplet overblik over de 
samlede ressourcer, har man valgt, at de 
ansatte også vises på den store monitor. 
Ikke som en overvågning, men som en 
information.

Bjarne Tjørnelund Andersen peger på 
Tjek-in/tjek-ud via adgangskort ved ind-
gangen til Teknisk Afdeling
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Bjarne Tjørnelund Andersen ved en 65” monitor der med 10 sekunders 
interval viser 3 aktuelle oversigter af hhv. Personer inde / ude, CT-Vagt 
Logbog (billede), samt kalender for aktuelle aftaler

det vigtige i, at ”I-Tavlen samler persona-
let, der er spredt over store geografiske 
afstande, idet vi altid ved hvem af vores 
kollegaer, der er tilstedet”.

En anden vigtig funktion er, at de an-
satte i det nye system selv indskriver de 
opgaver, som de er knyttet til eller har 
udført. Ved at sammenholde disse infor-
mationer, kan man hurtigt se, hvilke op-
gaver der senest er udført, samt om en 
person er til stede, er syg eller har ferie.

Alle informationer vises ved hjælp af 
3 oversigtsbilleder, der veksler med 10 
sekunders mellemrum.

Bjarne Tjørnelund Andersen lægger 
i den forbindelse vægt på, at ”I-Tavlen 
opfylder kravet om en let og enkel admi-
nistrationsgang, hvorfor alle, uanset ud-
dannelsesbaggrund, kan anvende syste-
met efter få minutters instruktion.”

Systemet bygger på Microsoft 
”SharePoint”

På Hvidovre Hospital har man valgt at 
bygge I-Tavlen op omkring brugen af 
Microsoft SharePoint. Det er en web-
baseret videndelings- og dokument-

styringsportal, der kan benyttes til at 
udveksle oplysninger med andre samt 
tilgå specialiserede webdele som opga-
velister via en browser. 

En vigtig pointe ved at anvende Sha-
rePoint er, at man ikke er bundet til en 
bestemt lokation. Indtjekning og moni-
tors kan placeres, hvor der er behov for 
det, og det er også muligt at få adgang 
via smart phone eller tablets. 

Der har i udviklingen været lagt vægt 
på at få den bedst mulige grafiske frem-
stilling, så man hurtigt kan opnå overblik, 
også på lang afstand.

Viser også TC-vagtens logbog og 
aktivitetskalender

TC Vagten noterer dagligt opgaver ind 
i SharePoint, og systemet kan foruden 
personrelaterede informationer hente og 
vise TC Vagtens logbog med de seneste 
hændelser. I tilfælde af at nye fejl dukker 
op, kan man hurtigt se, om det kan være 
forbundet med anden opgave, der er 
løst i samme område.

Kalenderdelen bruges til at vise både 
nyheder og diverse planlagte aktiviteter 

f.eks. i forbindelse større ombygninger 
eller server vedligehold eller andet på IT 
systemet. Dette giver brugerne mulig-
hed for at planlægge deres aktiviteter i 
henhold hertil.

Udviklet i samarbejde med  
Logos Logit

Firmaet, der har udviklet og leveret I-
Tavlen til Hvidovre Hospital, er det dan-
ske firma Logos Logit A/S, som bedst 
er kendt på hospitalerne via deres web-
baserede Logit-system til overvågning af 
temperatur i køle- og fryseskabe, samt 
en række andre tekniske overvågninger. 

Jannik Holm fra Logos Logit oplyser, 
at det har været en spændende op-
gave, som, selvom den ligger lidt uden 
for vores vanlige aktivitetsområde, har 
en række paralleller til Logit systemet, 
som vi har brugt ved opbygningen af I-
Tavlen. Det har været motiverende at se 
vores system brugt på et nyt område, og 
samtidig giver det en bredere platform 
overfor hospitalerne, idet vi håber, at 
også andre hospitaler kunne være inte-
resseret i I-Tavlen.
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Nu bygges fremtidens 
akuthospital i Viborg
Regionsrådsformand Bent Hansen tog onsdag formiddag f¿rste spadestik til fremtidens hospital i Viborg, 
da han gravede for til hospitalets nye akutcenter. Spadestikket markerer samtidig starten på en omfattende 
ombygning af det eksisterende hospital.

– Med byggeriet af det nye akutcenter fremtidssikrer vi Regi-
onshospitalet Viborg og skaber gode, moderne rammer til pa-
tienterne. Her får vi de mest moderne operationsstuer og de 
mest moderne undersøgelsesrum.

Sådan lød budskabet fra regionsrådsformand Bent Hansen, 
da han torsdag formiddag tog første spadestik til hospitalets til-
bygning på 24.000 kvadratmeter.

Akutcenter Viborg er største delprojekt i det omfattende 
kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,15 milliarder kroner på hospitalet 
i Viborg og vil blandt andet rumme ny akutafdeling med ska-
destue, ligesom der bliver plads til vagtlæge, operationsstuer, 
sengeafsnit med enestuer, ambulatorier og ny hovedindgang. 
Tilbygningen skal stå færdig i begyndelsen af 2017, mens den 
sideløbende ombygning af store dele af hospitalet strækker sig 
yderligere to år derefter.

– I løbet af de kommende år vil omkring 70.000 kvadratmeter 
blive bygget til eller bygget om på hospitalet. Viborg har ikke 
set et større byggeri, fastslog Bent Hansen, før han stak spaden 
i jorden og gravede for til fremtidens akuthospital i Viborg.

Med det omfattende projekt bygger Regionshospitalet Vi-
borg bogstaveligt talt videre på et fundament af 125 års erfa-
ringer med hospital i Viborg. Og når det samlede byggeri står 
færdigt i begyndelsen af 2019, vil hospitalet råde over 120.000 
kvadratmeter.

I første omgang går entreprenørfirmaet Gustav H. Christen-
sen A/S fra Herning nu i gang med jordarbejdet på byggeplad-
sen. I den forbindelse skal omkring 80.000 tons jord fjernes 
fra grunden, som samtidig skal renses for forureningen fra det 
tidligere gasværk, så det nye hospital kan bygges på ren jord. 
Jordarbejdet ventes at vare frem til efteråret 2014.

Fakta om det nye akutcenter

•  Frem mod 2017 bygges Regionshospitalet Viborg ud med et 
24.000 m2 stort akutcenter

•  Akutcentret indeholder bl.a. ny akutafdeling med skadestue, 
faciliteter til vagtlæger, operationsstuer, sengeafsnit og ny 
hovedindgang

•  Det nye akutcenter (inkl. ombygningen af og sammenbyg-
ningen med knap 6900 m2 af det eksisterende hospital) 
bel¿ber sig til knap 590 mio. kr.

•  Totalrådgiver: Projektgruppen Viborg (Sweco Architects, 
AART Arkitekter, Midtconsult og WSP UK)

•  Bygherrerådgiver: Arkitema og Moe
•  Det nye akutcenter er en del af hospitalets omfattende kvali-

tetsfondsbyggeri til i alt 1,15 mia. kr.

•  Det samlede projektet indeholder ud over tilbygningen også 
nyt Patologisk Institut, nyt p-hus, ud- og ombygning af Vest-
dansk Center for Rygmarvsskade og ombygningen af i alt 
38.000 m2 af det eksisterende hospital

•  Pengene er bevilget af Region Midtjylland (40%) og regerin-
gens kvalitetsfond (60%)

•  Læs mere på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk

Yderligere oplysninger: Hospitalsdirekt¿r Lars Dahl Pedersen, 
tlf. 7844 1002 / 4031 3230

Regionsrådsformand Bent Hansen gravede for til den 24.000 kva-
dratmeter store tilbygning ved Regionshospitalet Viborg. Byggeriet 
fremtidssikrer hospitalet i Viborg, lød budskabet fra regionsrådsfor-
manden.
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Midtconsult i front med 
Akutmodtagelsen Viborg
Ingeniørfirmaet har udviklet sig til en full service rådgivervirksomhed og er en central spiller i konsortiet 
”Projektgruppen Viborg”, hvor selskabet har bragt en bred vifte af ekspertiser i praktisk anvendelse for 
at etablere akutmodtagelsen til 500 mill. kr. samt en ombygning af regionshospitalet med en række nye 
funktioner

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Fra traditionelt rådgiverfirma til en full 
service rådgivervirksomhed- med alle 
specialer in house og stærk inden for sy-
gehusrådgivning.

Midtconsults har undergået en for-
vandling, der for alvor har taget fart i 
2012 og 2013, hvor selskabet har foku-
seret sin indsats mod hospitalssektoren 
for at blive en stærk og innovativ leve-
randør inden for healthcare.

Virksomheden har siden den strate-
giske beslutning blev taget vundet en 
række større projekter bla. Sønderborg 
Sygehus, Regionshospitalerne i Herning 
og Holstebro samt Dermatologisk afde-
ling på Marselisborg hospital. Udviklin-
gen er foreløbig kulmineret med byg-
geriet af storprojektet Akutmodtagelsen 
Viborg.

Midtconsult spiller her en central rolle 
i konsortiet med navnet ”Projektgruppen 
Viborg”, der består af WSP UK, SWECO 
og AART. Midtconsult har i konsortiet 

det samlede ingeniør-ansvar for alle in-
stallationer i den nye akutmodtagelse i 
Viborg.

Det betragter projektchef Søren Aaby 
som et gennembrud for Midtconsults 
strategi og med projektet anser han 
virksomheden for at være en af de be-
tydende sundhedsrådgivere i Danmark, 
der har faglig ekspertviden til at løfte de 
nye, store hospitalsprojekter.

Akutcenter Viborg kræver et indgå-
ende kendskab til hospitalssektoren og 
dens arbejdsprocesser. Projektet byg-
ges i forbindelse med Regionshospitalet 
Viborg, som Projektgruppen også har 
fået til opgave at videreudvikle med nye 
funktioner.

– Viborg-projektet er vort gennem-
brud som rådgivere i sektoren. Det er 
klart vort største projekt og en stor sejr 
for os, at vinde et af disse kvalitetsfonds-
projekter og få det ind i huset trods skarp 
konkurrence.

Vort mål er at fastholde og udbygge 
vor position på rådgivningsområdet in-
den for syghus- og sundhedsrådgivning, 
siger Søren Aaby, der godt kan forestille 

sig, at selskabet i fremtiden vil deltage i 
projekter i udlandet.

Facts om akutcentret

Akutcenter Viborg er et 24.000 kvadrat-
meter stort byggeri, hvortil kommer en 
række udvidelser af regionshospitalet 
med blandt andet ny hovedindgang, fa-
ciliteter inden for klinisk fysiologi, billed-
diagnostisk afdeling, ambulatorier, dag-
kirurgisk OP-stuer og to sengeetager.

Derudover skal der retableres en plat-
form på taget til lægehelikopteren med 
adgang direkte ned til akutafdelingens 
traumestuer med akutpatienter. Hele 
projektet inkluderer således mange om-
bygningsarbejder der udføres mens ho-
spitalet er i drift.

Midtconsult står som ingeniørvirk-
somhed med 135 ansatte bag en række 
markante byggeprojekter i Danmark som 
Copenhagen Towers, Boxen samt Fields, 
men også mange hospitalsprojekter. 
Akutcenter Viborg blev vundet i 2012 
sammen med partnerne.

Opgaven kom også til at omfatte om-
bygning af det eksisterende hospital for 
opnå optimalt samspil, fastslår Søren 
Aaby og sagsingeniør Mette Thornfeldt 
Sørensen, der begge er engageret i pro-
jektet.

Hvorfor vandt Midtconsult og 
partnerne projektet?

– Som noget af det første blev der ud-
arbejdet en generalplan for det samlede 
hospital, hvor man ser overordnet på det 
hele og skaber en helhed i projektet. Vi 
gik derefter i gang med at planlægge en 
optimal placering af funktionerne, siger 
Søren Aaby.

– Der var indarbejdet en stor roka-
deplan i vort forslag så vi ikke kun så på 
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de faktiske løsninger. Derfor er vi i dag 
stærkt involveret i at flytte funktioner fra 
regionshospitalet til akutmodtagelsen. 
Ombygning af regionshospitalet kører 
som et separat delprojekt.

Byggeriet er ved at være afleverings-
klart på projektstadiet. En del af ombyg-
ningen følges med akutcentret. Den 
primære ombygning har Midtconsult 
således lige afleveret sit dispositionsfor-
slag til.

International erfaring med

Normalt tilbyder Midtconsult en komplet 
ingeniørpakke af ydelser, men valgte at 
invitere det engelske selskab WSP ind 
som ansvarlig for konstruktionerne for 
at trække på deres store, internationale 
erfaring fra udenlandske hospitalsbyg-
gerier.

Midtconsult har alle de tekniske spe-
cialydelser som brand, lyd, akustik, in-
deklima, el, vvs, CTS, sikring, køl, miljø, 
bæredygtighed m.m. Konsortiet har 
tegnestue i Århus og kontor på regions-
hospitalet for at være tæt på beslutnings-
tagerne.

– Vi har lavet udbudsmaterialet, pro-
jekteringsledelsen og har også haft hele 
jordoprensningen, som nu er tilende-
bragt. Den gamle, forurenede gasværks-
grund måtte renses op før byggestart og 
en del betonstøttevægge fjernes, siger 
Mette Thornfeldt Sørensen.

– Tilbygningen udføres som et lav-
energibyggeri der skal opfylde de skær-
pede krav til byggerier i 2020, hvilket er 
meget atypisk. Dermed skal det modsat 
andre opfylde krav, der er strengere end 
2015-kravene som er kvalitetsfonds-pro-
jekternes udgangspunkt.

Den samlede pakkeløsning

I Akutmodtagelsen Viborg har vi den 
komplette ingeniørprojektering. Den 
anerkendte statiker funktion ligger også 
hos os. Da det er en høj sikkerheds-
klasse skal der være en kontrolinstans, 
som sikrer, at det beregningsteknisk er 
i orden inden for konsortiet. Det gælder 
også alle WSPs beregninger, siger Søren 
Aaby.

De to nederste etager i akutmodta-
gelsen består af akut modtagelse med 
traume og akutskadestuer, klinisk fysio-
logi, skannerrum, røntgen, strålingssik-
ring og andre teknisk udfordrende instal-
lationer. Modtagelsen har en afdeling 
med OP-stuer.

Byggeriet får 7 etager plus kælder og 

tekniketage på 8. etage, Byggeriet er 
konstrueret så der senere kan bygges op 
til 14 etager. Alt er designet til et højhus 
med føringsveje og forsyning fra kælde-
ren.

Konsortiet blev etableret inden det 
bød på opgaven og de fire vindende 
partnere samarbejder tæt.

WSP er kendt for The Shard, der står 
bag ”glasskåret”, en ny glasskyskraber i 
Londons skyline der er Europas højeste 
bygning. SWECO og Aart er også 2 vel-
renomerede arkitektvirksomheder der 
også har sat deres palette af sygehusfag-
lig ekspertise ind projekteringens mange 
faser.

Midtconsult skal arbejde på akutmod-
tagelsen frem til midt i 2017, hvor pro-
jektet står klar til de første patienter. Så 
følges der op med ombygning af det ek-
sisterende hospital, der skal være i fuld 
drift under hele byggeriet.

En fremtid med hospitaler

Midtsonsult har haft tradition for at 
projektere primært for totalentreprenø-
rer. Oprindelig er selskabet skabt med 
Axel Juhl-Jørgensens Danbyg som stor-
kunde. Danbyg brugte totalentreprisen, 
udviklet af Bøje Nielsen, som bygge-
måde.

– Vi startede med 70 mand med Dan-
byg som største kunde for 40 år siden 
og har bygget næsten alle Danbygs pro-
jekter og generelt meget for totalentre-
prenører. Siden har vi oprustet med en 
masse specialkompetencer, som vi rådgi-
ver inden for.

Vi tog en strategisk beslutning om at 
gå mere ind i sygehusbyggerierne. Siden 
har vi gradvist mere og mere fokuseret 

på sektoren med nye tekniske medarbej-
dere samt ansættelse af markante nøgle-
personer.

Akutmodtagelsen Viborg er frugten af 
vor strategiske beslutning om at blive en 
større spiller inden for sygehusområdet. 
Vi vil fastholde og udbygge vor position 
som en betydende rådgiver på sund-
hedsområdet.

Midtconsult dækker i dag en bred 
vifte af kompetencer og kan også bistå 
med driftsopgaver, energirenoveringer, 
commissionering og give sparring inden 
for logistik og indretning.

Der er kun to håndfulde ingeniør-
rådgivere inden for sundhedsområdet i 
Danmark. Vi er glade og stolte over, at 
vi har fået den brede og dybe ekspertise 
der er brug for i de store kvalitetsfonds-
projekter til, at vi kan være blandt dem, 
siger Søren Aaby.

Læs tidligere 
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Fibernet skaber kontakten i fremtidens 
supersygehus i Aarhus
Universitetshospitalet i Aarhus, DNU, er et af Danmarks kommende supersygehuse, der skal højne 
standarden, være højt specialiseret og ikke mindst effektivt. Det stiller store krav til mulighederne for 
moderne kommunikation – og ikke mindst fremtidens kommunikationsbehov. Det er løst med fiberkabler 
fra Reichle & De-Massari i samarbejde med Fibernet ApS.

Udfordring

Over 100.000 dataudtag uden plads 
til fejl
DNU skal bruge fremtidens sundheds IT, 
hvor data hurtigt kan sendes, gemmes og 
analyseres. Der er behov for, at patienter 
kan monitoreres via HD-kameraer, og 
desuden vil man via netværk give eksem-
pelvis studerende mulighed for følge fx 
konsultationer, diagnosticering og ope-
rationer. Endelig forventer både patienter 
og pårørende i dag og i fremtiden pro-
blemfri kommunikation på diverse plat-
forme.

Alt i alt var kravet et fiberkabel til 
hvert udtag på sygehusets område, over 
100.000 i alt, samt ikke mindst et anlæg til 
at administrere al datatrafikken pålideligt 
– for hospitaler har hverken plads eller 
råd til fejl.

Løsning

Fremtiden blev fremrykket
Fibernet har sammen med Region Midts 
IT udviklet løsningen baseret på egne, 
nyudviklede komponenter og en mindre 
tilpasning af Reichle De-Massaris fiber 
distributionssystem.

Derved blev det muligt at afslutte fiber 
direkte ved de enkelte arbejdspladser. 
Det betyder, at der er fiber direkte fra 
serverne/datarummene helt hen til hver 
eneste bruger/arbejdsplads.

Fiberløsningen har frigjort plads. For 
hvor et standardrack til kobbernetværk 
kan håndtere ca. 1.000 dataforbindelser, 
så klarer fiberracket, hvad der ville svare 
til 11.500 kobberdataudtag – og på den 
halve plads. De over 100.000 fiberender 
på hospitalet håndteres dermed på rela-
tiv lille plads. Fiberinstallationen håndte-
res af kun 2 centrale ODF-rum. Derfor 
har det nye supersygehus sparet 300 tek-
nikrum, hvilket udløser mindre drift og 
vedligehold samt plads, der kan benyttes 
til andre formål. Fibers pladsbesparende 
egenskab er ligeledes væsentlig i forhold 
til selve kablingen, hvor behovet for ka-
belplads i bygningsstrukturen reduceres 
med hele 90%. Fiberkabler blev fremført 
til vægudtagene med en ”blow-in” løs-
ning. Fremsynet viser sig også ved, at en 
traditionel datakabling har en levetid på 
10-15 år, mens fiberkablingen ikke giver 
kendte begrænsninger – en levetid på 30 
år er ikke usandsynlig. Levetiden ligger 
netop i fiberkablingens ubegrænsede 
kapacitet – nye dataudtag og kabler kan 
tilføjes uden nye føringsveje eller op-
gravninger.

Ved at bruge fiber som totalnetværk 
bliver alle typer kommunikation fremført 
i et netværk via et kabel. Dvs. at alt fra fx 
adgangskontrol, overvågning, bygnings-
automation, datakommunikation, TV & 
videodistribution og ikke mindst fjern/
remote-operationsteknikker ligger i ét 
enkelt fiberkabel. For at højne sikkerhe-

den, når nu alt ligger på samme net, er 
fiberen trukket fra 2 separate servere. 
Dermed er der i modsætning til traditio-
nel kabling etableret 100% redundans, 
hvilket er en unik og enestående sik-
kerhed for at undgå nedbrud. I forhold 
til sikkerheden i et hospitalsmiljø er der 
ydermere den fordel, at fiberkablerne 
udelukker alle former for interferens.

Vil du vide mere?

Fiber har mange fordele og anvendelses-
muligheder, og kan også fejl- og frem-
tidssikre din kommunikation. Har du 
spørgsmål eller ønsker rådgivning om 
fremtidens fiberløsning, er du naturligvis 
altid velkommen til at tage fat i os på tlf. 
7027 8050.

FIBERNET SKABER 
PLADS TIL FREMTIDEN

Fibernets ApS’ løsning indeholdt
•  R&M singlemode LC
•  ODF
•  Specialdesignede fibermoduler 

og klemmer til sammenkoble fiber
kabler

•  Blowin fiberløsning helt til væg
udtag

Det nye supersygehus i Aarhus har valgt 
den fremtidssikre fiberløsning frem for den 
traditionelle kobberløsning.

Fibernet ApS har i samarbejde med Reichle De-Massari leveret den fibernetløsninger, der 
skal sikre kommunikationen på DNU
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Temadag om medicinske gas
installationer for Region Syddanmark
Strandmøllen og vores samarbejdspart-
ner på udstyrssiden, QMT tech arrange-
rede i oktober 2014 en studietur til det 
nye Østfold Sykehus i Sarpsborg i Norge. 
Rådgivere, VVS’ere og maskinmestre fra 
forskellige sygehuse blev inviteret. Be-
søget gav blandt andet mulighed for at 
se centralgasinstallationerne, mens in-
stallationsarbejdet fortsat var i gang. På 
turen var der flere faglige indlæg. Blandt 
andet holdt Strandmøllens svenske sam-
arbejdspartner QMT tech ved markeds-
ansvarlig Gunnar Nilsson, indlæg om de 
regler og forskrifter, der gælder for medi-
cinske gasinstallationer.

En række maskinmestre fra Region 
Syd, der udtrykte interesse for arrange-
mentet, var forhindret i at deltage. Der-
for besluttede Strandmøllen at afholde 
en temadag den 20. januar 2015 på Ho-
tel Scandic i Kolding, hvor maskinmestre 
og teknisk personale fra Region Syddan-
mark blev inviteret. Fokus på temadagen 
var medicinske gasser og gasinstallatio-
ner. Dermed lever Strandmøllen, der er 
en af de førende leverandører af gasser 
til det danske sundhedsvæsen, også op 
til Regionens forventninger og krav om 
at varetage relevant uddannelse af syge-
husenes medarbejdere.

Dagens indhold

Temadagen startede med en generel in-
formation om gasser og sikkerhed ved 

anvendelse af gasser. Herefter blev læ-
gemiddelloven, medicinskabsbekendt-
gørelsen samt øvrige forskrifter på områ-
det gennemgået.

Sygehusenes tekniske afdelinger, skal 
leve op til de lovmæssige krav om, at 
centralgasinstallationerne skal efterses 
årligt. Som hjælp til de tekniske afdelin-
ger, laver Strandmøllen løbende risiko-
analyser på sygehusene. Analysen fore-
går som en dialog med sygehusets eget 
personale, og dækker normalt installatio-
nen fra tanken til udtag på udvalgte afde-
linger. På Temadagen blev et eksempel 
på en konkret risikoanalyse gennemgået, 
og deltagerne blev informeret om de 
hyppigst forekommende observationer.

Strandmøllens udstyrsleverandør, 
QMT, informerede om lovkrav med ud-
gangspunkt og baggrund i FSD’s rekom-
mandationer, og kom med en række ek-
sempler fra ”det virkelige liv”, hvor det er 
gået galt, fordi man har været uvidende, 
eller måske bevidst har undladt at følge 
forskrifterne.

Temadagen blev afsluttet med en gen-
nemgang af udstyr, og korrekt udførelse 
af rørinstallationer, og en gennemgang af 
både vores nye installationshåndbog ba-
seret på DS/EN ISO 7396-1 og kvalitets-
sikringshåndbog. Der var god spørgelyst 
og dialog blandt de 17 deltagere, der 
ønskede svar på såvel små som større 
gastekniske udfordringer fra hverdagen 
på sygehusene.

Flere temadage og uddannelse

Flere maskinmestre i Region Hovedsta-
den har efterspurgt et tilsvarende arran-
gement. Strandmøllen holder derfor en 
ny Temadag i hovedstadsområdet. Dette 
forventes afholdt i løbet af foråret.

Desuden har Strandmøllen udviklet et 
komplet modulbaseret kursusprogram 
om medicinske gasser for det sundheds-
faglige personale, så et naturligt næste 
skridt efter Temadagen vil være, at af-
holde kurser for personale, der håndte-
rer og anvender de medicinske gasser. Jacob Charles og Flemming Bressendorf ved præsentation af dagens program
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Medicinsk udstyr direktivet  
(MDD 93/42/EEC) og dets indflydelse 
på medicinske gasinstallationer
Risikovurderinger bør allerede foretages i projekterings-/designfasen

AF EDMUND CHRISTIANSEN, QMT

Figur 2

DS/EN ISO 7396-1  
Rørsystemer til medicinske 
gasser Del 1: Rørsystemer til 
komprimerede gasser og vakuum 
(Denne forefindes desværre ikke på 
dansk)

Grundlaget for standarderne, både den 
tidligere DK/EN 737-3 og efterfølgende 
DK/EN ISO 7396-1, ligger netop i MDD 
direktivet, hvorfra en lang række af kra-
vene i ISO standarden stammer fra.

I DS/EN ISO 7396-1 er der på en lang 
række områder desuden henvisning til 
DS/EN ISO 14971. Disse henvisninger 
har været lidt overset, i forbindelse med 
introduktionen af den nye ISO 7396-1, 
der blev indført i 2007 til erstatning for 
den gamle standard 737-3, som blev ind-
ført i 1998.

Nogle af de områder, hvor der be-
skrives at der skal foretages en risiko-
vurdering i henhold DS/EN ISO 14971, 
er blandt andet ved ændringer på nu-
værende anlæg og udskiftning af kom-
ponenter som f.eks centraler, men også 
ved kritiske ventiler kræver det en risiko-
vurdering.

DS/EN-ISO 7396-1 nævner kun hvilke 
risici du bør overveje at beskrive, i over-
ensstemmelse med DS/EN ISO 14971, 
men ikke selve risikostyringsprocessen 
der bekrives i DS/EN ISO 14971.

DS/EN ISO 14971  
Medicinsk udstyr
Anvendelse af risikoledelse i forbindelse 
med medicinsk udstyr (Denne findes i 
dansk udgave)

Risikoanalysen bør allerede foreta-
ges i projekterings/designfasen.
EN-ISO 14971 beskriver hele risikoanaly-
seprocessen. På side 6 i standarden er et 
skematisk flow for risikostyringsproces 
(se fig. 1), sidst i flowet ses produktion- 
og efterproduktionsinformation, hvil-
ket betyder, at hele risikovurderingen 

Medical Device Directive  
93/42 EEC

Medicinsk udstyr klassificeres i følgende 
klasser: I, IIa, IIb og III. Klassificeringen 
afspejler den risiko, der er forbundet 
med at anvende produktet – det vil sige 
jo højere nummer des højere risiko, og 
grupperes derfor efter forskellige regler.

Udstyr som anvendes i forbindelse 
med medicinske gasinstallationer ligger 
primært indenfor klasse I og optil IIb. I 
klasse I ligger rør og slanger, i klasse IIa 

ligger regulatorer og ventiler, og i IIb 
centraler og lignende.

Alt udstyr som anvendes på medicin-
ske centralanlæg, skal være CE-mærket, 
alternativt skal hele anlægget CE-mær-
kes såfremt det anvendte udstyr ikke er 
CE-mærket.

CE-mærkning af udstyret er afhængigt 
af klassificeringen. For klasse I udstyr kan 
producenten selv stå for mærkningen, 
hvorimod klassificering indenfor klasse 
IIa og IIb kræver at en 3. part skal ind 
over. Hos QMT bruger vi, det tyske cer-
tificeringsorgan TÜV Nord, til certifice-
ring af de af vore produkter, som falder 
indenfor denne kategori.

I forbindelse med certificering udføres 
altid en risikovurdering i henhold til EN 
ISO 14971 (se beskrivelse nedenfor).

Reglerne for at centralgasudstyr og 
ikke kun regulatorer og flowmetre, kom-
mer under MDD direktivet, blev klarere 
da medicinske gasser blev klassificeret 
som lægemidler, idet ”Rule 11” i direk-
tivet, beskriver udstyr til at administrere 
lægemidler (lægemiddelgasser), herun-
der klassificering i IIa og IIb.
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Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.
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Figur 1 – En skematisk fremstilling af ri-
sikohåndteringsprocessen. Kilde: DS/EN 
14971:2009

foretages før produktionen påbegyndes 
(installeres). Hvis man ser på punkt 3.4. 
i EN-ISO 14971 står der, at risikoanalyse 
plan skal beskrive indsamling og gen-
nemgang af oplysninger fra det øjeblik af 
produktionen påbegyndes, men at man 
også skal opsamle data efter produk-
tionen (installation) er påbegyndt. At ud-
føre risikoanalyse som post-produktion 
er ikke muligt, idet man er gået glip af 
at beskrive dataindsamling og at instal-
lationen sker på en sikker måde. Instal-
latøren kan selvfølgelig lettere lave fejl, 
hvis der ikke foreligger en risikoanalyse, 
der beskriver eventuelle risici. Da det er 
en kendsgerning, at risikoanalyse er et 
”levende dokument”, er det ikke færdigt, 
selv efter afslutningen af anlægget, idet 
man jo også ønsker at styre efter de risici, 
der kan opstå, når systemet anvendes i 
længere tid.

QMT har i Sverige, i forbindelse med 
både nybygninger og ombygninger, ud-
ført flere af disse risikovurderinger og har 
derigennem opnået stor erfaring med 
denne type analyser. Vi har udarbejdet 
forskellige check skemaer (kompendie 
på 23 sider – se fig. 2) til brug for disse 
vurderinger, men skemaerne findes dog 
indtil videre kun på svensk. Vi står gerne 
til rådighed med vore erfaringer herfra til 
vore danske samarbejdspartnere, kon-
takt Edmund Christiansen for yderligere 
information eller rekvirering af materia-
let.

Du kan få mere information om QMT ved at besøge vor hjemmeside www.qmt3.se 
– eller kontakt Edmund Christiansen via e-mail edmund.christiansen@qmt3.com



MEDICINSKE GASSER

Stil krav til leverandører 
af medicinske gasser og 
gasinstallationer
Når man skal i gang med en større eller 
mindre ombygning på et sygehus, er det 
vigtigt, at man vælger en professionel 
partner, der kender kravene til en medi-
cinsk gasinstallation, således at man sik-
rer korrekt udførelse.

Før den nye installation tages i brug 
skal entreprenøren desuden gennem-
føre en række afprøvninger, trykprøv-
ninger, test af renhed, herunder f.eks. 
en partikeltest i henhold til forskrifterne 
i DS/EN ISO 7396-1.

Endelig bør sygehusets tegnings-
materiale opdateres og installationen 

dokumenteres i installations- og kvali-
tetshåndbøger, der indeholder diverse 
checkskemaer, oversigter over anvendte 
materialer og udstyr med videre.

Vi hører desværre om tilfælde, hvor 
lokale VVS-firmaer påtager sig at udføre 
opgaver på medicinske anlæg, uden at 
kende forskrifterne fra FSD’s anbefa-
linger eller DS/EN ISO7396-1 for udfø-
relsen. Herunder til de krav der er, om 
anvendelse af CE-mærkede rør, fittings 
og udstyr, samt hvilke tests der skal fore-
tages før ibrugtagning.

Strandmøllen har en organisation, 
som er tilpasset håndtering af læge-
middelgasser og installationer.
Strandmøllen er i dag en af markedsle-
derne indenfor lægemiddelgasser på det 
danske marked. Vi har tilpasset vores 
kvalitetsorganisation, projektorganisa-
tion, samt serviceorganisation til også at 
kunne støtte vores kunder i forbindelse 
med større og mindre installationsarbej-
der. Dermed sikres, at de særlige krav, 
der ligger indenfor dette område, over-
holdes.

Projektorganisationen består af 4 er-
farne ingeniører med stor gasteknisk 
erfaring i projektering af større anlæg. 
Strandmøllens Teknisk Service, der be-
står af ingeniører, teknikere og service-
montører varetager bl.a. rådgivning, de-
sign og servicering af centralgasanlæg og 
installationer. Afdelingen har desuden 
stor ekspertise indenfor trykprøvning, 
renhedstest og risikoanalyser i henhold 
til Strandmøllens Installationshåndbog 
baseret på DS/EN ISO 7396-1.

Salgsorganisationen består bl.a. af 
sundhedsfagligt personale, der kan un-
dervise og fungere som sparringspart-
nere i alle spørgsmål vedrørende pro-
dukterne og deres anvendelse.

Kvalitetssikring

Som fremstiller og leverandør af medi-
cinske gasser, hvoraf flere er klassificeret 
som lægemidler, er kvalitet og kvalitets-
sikring en naturlig del af hverdagen hos 
Strandmøllen.

Det er indarbejdet fra top til bund i 
virksomheden, og indgår lige fra at være 
en grundholdning i vores mission, til at 
være et operationelt værktøj. Strand-
møllen er certificeret i.h.t. ISO 9001 
(kvalitetsledelse) og ISO 13485 (medi-
cinsk udstyr) og anvender dedikerede 
IT-systemer til at styre kvalitetsarbejdet, 
hvilket sammen med en engageret og Nordeuropas mest moderne luftgasfabrik
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Lille og enkel logger  
kan placeres overalt –  
og aflæses overalt

Cloud-baseret datalogger-
system Testo Saveris 2

>  Data tilgås fra PC,  
smartphone eller tablet

>  Høj datasikkerhed  
– data gemmes to steder

>  Loggere kobles op på 
trådløst netværk og 
målinger sendes og lagres 
automatisk i skyen  

Testo forhandler

>

Alt under kontrol
Ha’ et øje på fugt og temperatur uanset 

hvor du befinder dig

MEDICINSKE GASSER

uafhængig kvalitetsafdeling sikrer, at 
kvalitet indarbejdes i hver en proces og 
hvert et produkt.

Produktion af medicinske gasser 
og leveringssikkerhed

Strandmøllens produktion af medicinske 
gasser til det danske marked foregår pri-
mært på luftgasfabrikken i Ejby på Fyn, 
hvor det PLC-styrede medicinske fylde-
anlæg sikrer høj driftssikkerhed og ens-
artet produktkvalitet i overensstemmelse 
med den Europæiske Pharmakopé.

Desuden har Strandmøllen netop ind-
viet Nordeuropas mest moderne luftgas-
fabrik i Sydsverige, der i lighed med den 
danske er godkendt til fremstilling af læ-
gemidler. Dermed er leverancerne af læ-
gemiddelgasser til de danske sygehuse 
sikret bedst muligt.
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Alarmtyranni truer 
patientsikkerheden
Omfanget af falsk-positive alarmer på hospitalerne er efterhånden så stort, at det udgør en reel risiko. 
Konstante alarmsignaler og bippen fra medicinsk udstyr og patientmonitorer skaber døvhed over for de 
væsentlige alarmer og truer patientsikkerheden.

Hospitalerne har taget et gevaldigt hop 
op ad performancekurven de seneste 
årtier. Der behandles flere og flere pa-
tienter, de helbredes hurtigere og er 
indlagt i kortere tid. En væsentlig årsag 
er store investeringer i avanceret medi-
cinsk udstyr til diagnose og behandling, 
patientmonitorer, kaldesystemer, trådløs 
kommunikation osv.

Den teknologiske udvikling har imid-
lertid en mørk bagside. For jo mere me-
dicinsk udstyr, der kommer ind på af-
delingerne, des flere alarmer genereres 
der, og langt fra alle alarmer er reelle. 
Flere studier fra udlandet viser, at helt 
op til 86-99 pct. af alle alarmer er falsk-
positive.

Uforsvarligt støjniveau

– Det er et meget stort problem. Antal-
let af alarmer – og dermed også falsk-
positive alarmer – har nået et niveau, 
som er langt ud over det acceptable og 
forsvarlige. Der findes undersøgelser, 
som viser, at en konsekvens af det øgede 
støjniveau er, at udstyr sættes på pause, 
lyden slås helt fra, eller skrues ned, siger 
Jesper Mathiesen, portfolio manager i 
Ascom.

Ascom har selv gennem længere tid 
udført studier af arbejdsflowet på ho-
spitalsafdelinger. Alarmtyranniet, som 

Jesper Mathiesen kalder det, er en af de 
helt centrale udfordringer, sygeplejer-
skerne står med.

– Forudsætningen for at kunne yde op-
timal patientpleje er, at de rigtige perso-
ner modtager den rigtige information på 
det rigtige tidspunkt og i rette kontekst. 
Men mange steder bliver alle alarmer 
ukritisk distribueret til mange på afde-
lingen. Konsekvensen af dette informa-
tions-overload er, at personalet udvikler 
en form for døvhed over for alarmerne. 
Når der er så mange alarmer, giver det en 
langsommere reaktion, og der er en reel 
risiko for, at de vigtige alarmer overhøres 
eller håndteres forsinket forklarer Jesper 
Mathiesen og tilføjer, at et konstant højt 
støjniveau også kan påvirke patienternes 
restitutionstid negativt.

Alarmtræthed truer 
patientsikkerheden

De falsk-positive alarmer kommer pri-
mært fra det medicinske udstyr. Det 
kan være en patient, der kradser sig på 
huden i nærheden af en elektrode og 
derved udløser en alarm, som ligner en 
ventrikelalarm, men ikke er det. Eller en 
dårlig elektrode forbindelse til en pa-
tientmonitor, som afgiver en advarsel, 
hver gang den mister forbindelsen og en 
ny besked når den får forbindelse igen. 
Når 10 sygeplejersker har hørt på den 
samme alarm i 10 minutter, registrerer de 
den ikke længere.

– Det er ikke et spørgsmål om forsøm-
melighed fra personalets side, når alar-
mer overses. Det er et fysiologisk fæno-
men, som opstår, når vi som mennesker 
eksponeres for den samme påvirkning 
over længere perioder. I sundhedssek-
toren har tilstanden fået betegnelsen 
alarmtræthed, og det er noget man tager 
meget alvorligt. En forkert prioritering 
fra personalets side kan have fatale kon-
sekvenser. Det ser vi jo desværre med 

mellemrum eksempler på, siger Jesper 
Mathiesen. 

Fra siloer til fælles platform

Ifølge ham er hospitalerne nødt til at ud-
styre personalet med brugbare arbejds-
redskaber, hvis man skal alarmtyranniet 
til livs. For uanset hvor dygtige og træ-
nede personalet er, så er det umuligt for 
den menneskelige hjerne selv at filtrere 
det massive alarmpres.

– Der findes flere forskellige mulighe-
der for at understøtte personalet, men 
en forudsætning for at benytte dem er 
at samle alle alarmer og kommunikation 
i én sammenhængende løsning. Selv på 
de mest avancerede hospitaler finder 
man en stærk teknologisk siloopdeling. 
Hver enkelt monitor, infusionspumpe, 
dråbetæller, sengealarm osv. sender de-
res egne alarmer, og dertil kommer pa-
tientkald, akutalarmer, nødkald, ringene 
telefoner osv. Man er nødt til at integrere 
alle disse informationsflows på en fælles, 
intelligent platform, som kommunikerer 
direkte med personalets håndsæt, for-
klarer Jesper Mathiesen.

Filtrer og prioriter alarmerne

Eksempler på intelligens, der kan ind-
bygges, er målretning af alarmerne, som 
sendes direkte til den eller de ansvarlige 
sygeplejerskers håndsæt. Dette nedbrin-
ger antallet af alarmer, men omfanget 
vil dog stadig være voldsomt, fordi alle 
alarmer distribueres. Dette kan afhjæl-
pes med alarmfiltrering, som ved hjælp 
af grænseværdier sorterer mange af de 
falsk-positive alarmer fra. Man kan sætte 
delayfiltre på fx ”leads-off” alarmer, så 
udstyret venter med at afsende en alarm 
ved udfald, til det har registreret, om 
elektroden efterfølgende tilsluttes igen.

– Formålet med filtrering er at gøre det 
nemmere for personalet at prioritere og 

AF HANNE HYLDBORG
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fokusere på de vigtige alarmer. Filtreringen kan understøttes af 
forskellig lyd og farvekoder, så sygeplejersken med et enkelt 
blik på sit håndsæt kan tage stilling til, hvordan hun skal rea-
gere, siger Jesper Mathiesen.

Man kan også implementere et gruppefilter, som samler gen-
tagne alarmer fra det samme udstyr i en struktureret proces. 
Herefter vil alarmbeskeden blot blive opdateret med nye vær-
dier frem for, at der afsendes en helt ny alarm ved ændringer. 
Hvis fx en patients blodtryk bliver ved med at stige og falde, 
vil monitoren normalt sende en alarm, hver gang grænsevær-
dien passeres. Med gruppefiltrering kvitterer sygeplejersken 
for den første alarm på sit håndsæt og modtager herefter kun 
opdateringer. Opdateringerne sendes kun til hende. Herved 
undgår alle andre i gruppen at blive forstyrret af alarmer om det 
samme hele tiden.

– Eskalering af alarmer er en anden nødvendig funktion. 
Automatisk eskalering sikrer, at alarmer, der afvises eller ikke 
besvares, automatisk sendes til den næste relevante sygeple-
jerskes håndsæt, hvilket skaber tryghed blandt personalet.

EKG-information direkte i hånden

– På nogle håndsæt er det muligt at få vist et EKG-snapshot, 
så personalet på stedet kan vurdere, om der er tale om en akut 
situation eller en falsk-positiv alarm. En anden mulighed er at få 
lifestream feeds, som viser kurven i nær-realtid og er hurtige at 
aflæse, siger Jesper Mathiesen.

Hans anbefaling er, at man tænker konsekvent i brugerven-
lighed, når man skaber nye løsninger til personalet.

– Alarmtyranni skal ikke erstattes af teknologityranni. Så 
opnår man ingen forbedringer. Derfor skal man virkelig have 
fokus på brugervenlighed, når man skaber nye løsninger til per-
sonalet. Lyde, farver og kurver er hurtige og nemme at afkode, 
så det er en stor hjælp, når personalet skal vurdere og prioritere 
en alarm.

Utilstrækkelige justeringer

Som oftest er det dog ikke personalets håndsæt, hospitalerne 
retter radaren mod, når de skal nedbringe støjniveauet og an-
tallet af falsk-positive alarmer på afdelingerne, men derimod 
monitoreringsudstyret. Den mest almindelige indsats er at ju-
stere på udstyret, så alarmfunktionerne bliver mere præcise, 
men uanset hvor meget der skrues og indstilles, skal sygeple-

jerskerne stadig tage stilling til mange alarmer af varierende 
alvorsgrad i et arbejdsmiljø, der i forvejen er præget af høj ak-
tivitet.

– Der vil altid være en konstant larm fra udstyr, som risikerer 
at føre til alarmtræthed. Det kan man ikke komme til livs alene 
med justeringer. Den mest effektive indsats er at filtrere, grup-
pere og prioritere alarmerne inden de sendes direkte til syge-
plejerskernes håndsæt for at gøre det muligt for dem at priori-
tere korrekt.
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Nødstrømsanlæg på Hvidovre 
Hospital sætter ny standard
Et nyt nødstrømsanlæg leveret af DI-Teknik viser vejen for fremtidens el-forsyning på hospitaler og andre 
virksomheder, hvor kritiske processer er helt afhængige af en stabil el-forsyning.

DI-Teknik har haft totalentreprisen på 
levering og etablering af det nye nød-
strømsanlæg til Hvidovre Hospital. Det 
skete efter et udbud, hvor fem firmaer 
bød ind på opgaven.

»For os har den tekniske løsning væg-
tet højest. Vi skal have et nødstrømsan-
læg, som virker hver gang, der er brug 
for det, og med løsningen fra DI-Teknik 
har vi nu fremtidssikret hospitalets nød-
strømforsyning. Det betyder, at vi har 
fået en høj forsyningssikkerhed, uanset 
hvad der sker ude på det eksterne el-
net. Samtidig er det en fuldautomatiseret 
løsning med minimalt vedligehold, som 
ikke kræver særlige ressourcer i den dag-
lige drift. Anlægget passer sig selv, og vi 
overvåger det via SRO som alle de andre 
anlæg på hospitalet. Hvis der opstår en 
situation, vi ikke selv kan klare, står DI-
Teknik til rådighed via en serviceaftale,« 
siger Søren Fritzel, seniorkonsulent og 
maskinmester, fra drifts- og teknikafde-
lingen på Hvidovre Hospital.

»Vi er meget glade for at kunne le-
vere et anlæg, som vi mener viser vejen 

til fremtidens nødstrømsanlæg. Det kan 
bruges på både hospitaler og andre ty-
per virksomheder, hvor stabil strømfor-
syning er et ultimativt krav. Vi har haft et 
rigtigt godt samarbejde med Hvidovre 
Hospital og Balslev A/S, der var rådgi-
vere på opgaven, og ser et interessant 
marked for denne type nødstrømsanlæg 
i fremtiden,« siger John Huusfelt, leder af 
højspændingsafdelingen hos DI-Teknik.

Mest avancerede 10 kV-anlæg

Der forelå kun et projektforslag med en 
overordnet beskrivelse af de krav, an-
lægget skulle leve op til.

»Vi har beregnet, projekteret, dimen-
sioneret og tegnet hele anlægget, både 
den el-tekniske del af opgaven, men 
også alle de øvrige elementer i projek-
tet, herunder tørkøleranlægget i terræn-
højde og hele den arkitektoniske løsning 
i kælderen med dieseloliedagtank og 
eksplosionssikring af rummene,« siger 
John Huusfelt, som mener, der er tale 
om det mest avancerede og moderne 10 

kV-nødstrømsanlæg, man kan etablere i 
dag.

Med den nye centrale højspændings-
løsning er det ikke længere nødvendigt 
at operere med prioritering og opdeling 
af hospitalets elforsyning i normal- og 
nødforsyning med henblik på strøm-
svigt. Med det nye anlæg kan hele hospi-

Generatoranlægget på Hvidovre Hospital består af fem generatorer på hver 1.700 kVA. 
Hver generator har separat røggasudledning og køling.

NØDSTRØMSANLÆG 
PÅ HVIDOVRE 
HOSPITAL

–  DITeknik har haft totalentre
prisen på levering af 10 kV 
nødstrømsanlæg på Hvidovre 
Hospital

–  Der er leveret fem dieselgenera
torer på hver 1.700 kVA

–  Samlet ydelse: 5,6 MVA
–  Reaktionstid for indkobling: 

15 sekunder
–  Generatoraggregater af fabrikat 

F.G Wilson er leveret af Atek/
Coromatic

–  Etablering af 10 kV koblings
station

–  Det er aftalt med DONG Energy 
at nødstrømsanlægget må syn
kronisere ind på nettet og køre 
således i cirka 10 sekunder, når 
nettet er retur, og lasten skal læg
ges afbrydelsesfrit tilbage.

–  Prøvedrift af én generator ad 
gangen, belastet på nettet, er 
ligeledes en mulighed

–  PLCstyring med ComAp – giver 
mulighed for styring af nød
strømsanlægget, dels fra anlæg
gets kontrolrum, dels fra hver af 
de tre stationer, hvor de indkom
mende kabler er tilsluttet.

–  Der er indgået en serviceaftale 
mellem Hvidovre Hospital og 
DITeknik
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talets drift fortsætte uforstyrret, selv om 
den eksterne el-forsyning bliver afbrudt.

»Vores krav til nødstrømsanlægget 
var, at det skulle kunne levere strøm til 
hele hospitalet, inklusive den planlagte 
udvidelse af hospitalet på 45.000 kva-
dratmeter. Derudover skulle anlægget 
være fuldautomatiseret, driftssikkert og 
i stand til at koble ind på højst 15 sekun-
der. Det anlæg har vi fået nu med løsnin-
gen fra DI-Teknik,« siger Søren Fritzel.

Fiberforbindelse overvåger  
el-forsyning

Hvidovre Hospital får sin normale el-
forsyning fra tre indkommende 10 kV 
kabelforbindelser fra DONG ENERGY. 
Kabelforbindelserne er forbundet i en in-
tern ringforbindelse til seks transforma-
torstationer. De to indkommende kabler 
forsyner hver sin del af ringforbindelsen, 
det tredje kabel er i reserve. Det giver 
en høj grad af forsyningssikkerhed, men 
ved en fuldstændig afbrydelse af høj-
spændingsnettet vil hospitalet stå uden 
ekstern strømforsyning, som det er sket 
flere gange i årenes løb.

»Det nye nødstrømsanlæg måler hele 
tiden, om der er ekstern forsyning og 
foretager automatisk omkobling af ring-
ledning og indkommende kabler med 
henblik på at opretholde forsyningen. 
Kun hvis alle tre eksterne forbindelser 
er spændingsløse, starter nødstrømsan-
lægget. Til det formål er der etableret en 
separat dubleret fiberforbindelse, som 
anvendes i kommunikationen mellem 
transformerstationerne og generatoran-
lægget,« fortæller Søren Fritzel.

Styringen af nødstrømsgeneratorerne på 
Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og 
Coromatic, som har leveret generatorerne.

Bygningssikkerhed
–  DITeknik har beregnet og tegnet 

den nye ruminddeling
–  Der er foretaget statiske beregnin

ger af rum med generatoranlæg og 
koblingscentralen 

–  Rummene er indrettet med blandt 
andet springklapper, som kan aflaste 
trykket ved en eksplosion

Forsyningssikkerhed
–  Synkronisering af strøm og spænding 

mellem nødstrømsanlæg og transfor
matorstationer

–  Der er etableret en dubleret 
fiberforbindelse til kommunikation 
mellem nødstrømsanlægget og 10 
kV bryderne i de indkommende led

ninger, ringledningsforbindelserne og 
nødstrømsanlæggets koblingsstation.

–  Der var etableret lagertankkapa
citet på 300.000 liter dieselolie til 
generatorerne – svarende til en uges 
drift. Derudover er der nu yderligere 
etableret en dagtank med olie på 33 
kubikmeter, hvorfra generatorerne 
forsynes

–  Nødstrømanlægget har n+1kapaci
tet, hvilket betyder at det kan levere 
fuld last med fire ud af fem genera
torer, hvis den ene generator er ude 
af drift

Idriftsættelse og drift
–  Anlægget blev leveret til aftalt tid
–  Anlægget har bestået en test i fuld 

skala. DONG Energy afbrød – efter 
aftale – den eksterne forsyning og 
anlægget startede op og overtog 
belastningen.

–  Nødstrømsanlægget er koblet op til 
hospitalets SRO og kan overvåges 
fra hospitalet centrale kontrolrum

Miljø
–  Røggassen fra dieselgeneratorerne 

forbrændes så effektivt, at emissio
nerne overholder grænseværdierne 
uden yderligere rensning

–  De fem dieselgeneratorer køles af 
hver sin tørkøler i hver sit separate 
kølesystem – der er etableret fem 
tørkøleanlæg i terrænhøjde
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Viden om brand giver høj 
sikkerhed og lavere udgifter
Byggeboomet i de danske regioner betyder, at der er behov for brandteknisk viden på hospitalerne.  
Viden øger dog ikke kun brandsikkerheden, men holder også udgifterne nede.

På Hvidovre Hospital har man for nyligt 
udbygget gastroenheden. En række 
medicinske gasser skulle derfor føres i 
rør over loftet. Gasserne er imidlertid 
brandnærende og kan i tilfælde af brand 
antænde og sprede ilden.

– Der var uenighed blandt entrepre-
nøren, byggeledelsen og arkitekten om, 
hvorvidt rummet skulle sprinkles og der-
med lægge byggeprocessen stille. Fordi 
jeg nu kender reglerne, vidste jeg, hvor 
vi skulle henvende os for at få kvalifice-
ret rådgivning, og jeg fandt ud af, at det 
var forsvarligt kun at sprinkle gasrørene, 
fortæller Peter Farrington, der er uddan-
net blikkenslager og teknisk designer, 

men ansat som brandteknisk ansvarlig på 
Hvidovre og Amager Hospitaler.

– Byggeriet kunne fortsatte, og samti-
dig var løsningen med at sprinkle rørene 
markant billigere end at sprinkle hele 
rummet, fortsætter han.

Eksemplet er blot et af flere på, hvor-
dan Hvidovre og Amager Hospitaler ny-
der godt af Peter Farringtons kendskab til 
de brandtekniske regler og krav.

Uddannelse gav høj 
brandsikkerhed

Det kendskab har han opnået som en in-
direkte følge af den udvidelse, Hvidovre 

Hospital er i gang med på 30.000 m2 til 
en pris af 1,6 mia. kr.

– I Bygge- og Teknikafdelingen skulle 
vi nemlig udarbejde en brandstrategi, 
der beskrev de brandtekniske krav til ud-
videlsen. Vi manglede dog den brand-
tekniske ekspertise, og derfor blev jeg 
tilbudt at tage CFPA’s Brandtekniske di-
plomuddannelse, siger Peter Farrington.

I løbet af uddannelsen, som i Dan-
mark udbydes af DBI og løber over ca. 
et halvt år, var han gennem alle elemen-
ter af brandsikring og risikovurdering – 
bl.a. bygningsreglementets brandkrav, 
beredskabsplanlægning, brandtekniske 
installationer og flugtvejsplaner. Under-
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viserne var forskellige fra modul til mo-
dul, og da de hver især kun underviser 
i det, de er eksperter i, var det faglige 
niveau højt.

– Da jeg havde gennemført uddan-
nelsen, havde jeg alle de nødvendige 
redskaber til sammen med en ekstern 
partner at udarbejde brandstrategien. 
Samtidig er jeg nu i stand til at udføre 
stikprøvekontrol af byggeriet og sikre, 
den bliver fulgt, fortæller Peter Far-
rington.

Bruger alt fra uddannelsen

Men uddannelsen er ikke kun brugbar, 
når der skal bygges nyt.

– Jeg var i begyndelsen af uddannel-
sen overrasket over den store bredde i 
emnerne. Flere gange tænkte jeg, ”det 
får jeg aldrig brug for”. Men jeg bruger 
faktisk næsten alt fra uddannelsen. Et 
godt eksempel er eksplosionssikring – 
her gik der efter endt uddannelse præcis 
to måneder, før jeg fik brug for det, siger 
Peter Farrington.

Emnet blev nemlig relevant, da han 
skulle sikre hospitalernes spritlagre og 
gasflaskelagre, hvor det er begrænset, 
hvor meget der må være oplagret rundt 
omkring.

Uddannelsen og den samlede viden 
om brandsikring har desuden vist sig 
også at have en praktisk side.

– Jeg lærte at tale sproget inden for 
brandsikring. Lovkrav, paragraffer og 
fortolkning af reglerne kan være svære 
at forstå, indtil man lærer det. Min leder 
fandt dog hurtigt ud af, at jeg nu kunne 
tale med beredskabet, bygherrer, entre-
prenører og forsikringsselskaber. Så i dag 
går jeg bl.a. brandsyn med beredskabet, 
foretager gennemgang med forsikrings-
selskaberne og sørger for vedligehold 
og service af vores tekniske anlæg, siger 
Peter Farrington.

Hospitalerne sparer penge

Med de nye kompetencer er Peter Far-
rington blevet hospitalernes kontaktper-
son på brandområdet.

– Tidligere lå opgaverne hos tre-fire 
mand, men nu er de samlet hos mig. Det 
er nemmere og mere effektivt både for 
interne og eksterne samarbejdspartnere, 
forklarer han og nævner samtidig også 
de økonomiske besparelser, der er for-
bundet med hans nye kompetencer:

– I forbindelse med de brandtekniske 
anlæg, vi får installeret, kan jeg argu-
mentere for, at forsikringsselskaberne 
skal nedsætte forsikringspræmierne. Da 
vi f.eks. renoverede en af afdelingerne, 
havde en af vores leverandører opsat 
langt mere brandslukningsudstyr end 
nødvendigt. Mit kendskab til reglerne 
betød, at vi sparede et betydeligt beløb. 
Med min viden på brandområdet kan jeg 
med andre ord sikre, at vi får løsninger, 

der lever op til kravene uden at være 
unødigt dyre, siger Peter Farrington.

CFPA’S BRANDTEKNISKE DIPLOMUDDANNELSE

Uddannelsen retter sig mod sikkerheds og brandansvarlige, ingeniører, arkitek
ter og byggesagkyndige, der arbejder med brandsikkerhed til dagligt. Den består 
af fem moduler af tre dage foruden mindst 20 timers hjemmearbejde mellem 
hvert modul. Forløbet slutter med en skriftlig og en mundtlig eksamen med 
censor. Består man, modtager man CFPA’s diplom, der er europæisk anerkendt 
dokumentation for, at man er velbevandret i bl.a. aktiv brandsikring, risikovurde
ring, brandstrategi og beredskabsplanlægning.

Læs mere på www.dbi-net.dk



optimal hygiejne & patient-integritet
D E T  F Ø R E N D E  A LT E R N AT I V  F O R

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

 Book tid for en 
 gratis fremvisning   
 hos jer af en Silentia 
 foldeskærm.

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Flotte linjer
og funktionelle

             detaljer 

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

Hvor andre er begrænset til 

at bruge 80 mm-moduler, 

tilbyder vi som de eneste  

45 mm-moduler. Derved får 

vi på praktisk og elegant vis 

plads til flere spor i panelet.

SIKKERHED

Sikkerhed bestemmer
AF THØGER HAUGSTRUP, PROJEKTLEDER

Igennem de senere år er der kom-
met større og større fokus på drifts-
sikkerheden af serverrum og data-
centre. Når man som virksomhed 
eller branche skal beslutte, hvilket 
niveau driftssikkerheden skal have,  
må man vurdere størrelsen på de estime-
rede tab ved et nedbrud – det vil sige, at 
”business bestemmer”. 

I datacenterbranchen arbejder man 
med begrebet ”business bestemmer”, 
når man skal bestemme niveauet for 
driftssikkerheden. Det betyder, at den 
enkelte branche eller virksomhed ud-
arbejder en vurdering af de estimerede 
tab ved et driftsnedbrud og holder tab, 
risici og konsekvenser op mod omkost-
ningerne ved at etablere de forskellige 
driftssikkerhedsniveauer. Med andre ord 
vælges et relativt lavt driftsikkerhedsni-
veau, hvis der estimeres begrænsede tab 

ved et driftsnedbrud, imens man tilsva-
rende vælger et højt driftssikkerhedsni-
veau, hvis et nedbrud vil medføre store 
økonomiske tab.

I hospitalsverden er det svært at sætte 
kroner og ører på et driftsnedbrud. På 
et hospital er kommunikation, opbeva-
ring af data samt forsyning en vital del 
af driften, og der stilles derfor store krav 
til sikkerheden for de systemer, anlæg 
og funktioner, som understøtter en fejl-
fri drift. Det er muligt at regne på den 
tabte ”produktion” for de berørte med-
arbejdere, men det er sværere at kapi-
talisere konsekvenserne for de berørte 
patienter. Dog er der ingen tvivl om, at 
eksempelvis IT-svigt og forsyningsfejl på 
et hospital kan have store konsekvenser.

Den vigtige risikovurdering

For at klarlægge de eksisterende risici 
for enhver type branche, virksomhed 
eller institution er det hensigtsmæssigt 

at få udarbejdet en risikovurdering, der 
også vurderer konsekvenserne af og 
sandsynligheden for de enkelte faktorer. 
Risikovurderingen bør foretages som 
det første i projektfasen for nybyggerier 
såvel som ombygninger af eksisterende 
bygninger, herunder når man etablerer 
eller opgraderer serverrum og andre for-
retningskritiske rum eller funktioner.

Der er med rette et stort fokus på el- 
og køleforsyningen til serverrum. Men 
driftssikkerheden for det enkelte server-
rum består af mange forskellige parame-
tre, der i samspil med hinanden giver en 
sikker serverrumsinstallation.

En god risikovurdering omfatter alle 
de faktorer, som kan have betydning for 
driften. Det kan dreje sig om umiddelbart 
åbenlyse tekniske forhold, men også om 
andre skjulte og mere indirekte forhold, 
der kan virke ubetydelige i forhold til et 
nedbrud, men som alligevel kan med-
føre uoprettelige skader, hvis uheldet er 
ude. En risikovurdering kan således give 
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et godt billede af, hvor man bør etablere 
forbedrende tiltag, som kan gradueres i 
forhold til sandsynlighed, konsekvens og 
kritisk niveau.

Når man udfører risikovurderinger 
fra et sikrings- og sikkerhedssynspunkt, 
går visse grundlæggende forhold igen 
i forhold til de branchestandarder, der 
beskæftiger sig med driftssikkerhed i 
datacentre. Branchestandarderne tager 
dog konkret stilling til specifikke tekniske 
funktioner for at skelne mellem de for-
skellige driftssikkerhedsniveauers sår-
barhed – fx funktioner som redundans, 
opdeling af kredse og forsyningslinjer 
samt muligheden for at servicere enkelt-
komponenter under drift.

Som eksempel kan en enkelt mang-
lende bryder eller ventil betyde forskel-
len på, om systemet holdes i drift, eller 
om alt lukkes ned i forbindelse med ser-
vice, udskiftning eller test af anlæg og 
systemdele. På den fysiske side bør man 
fokusere på, hvor de kritiske rum bliver 
placeret – både i forhold til skybruds-
sikring og vandindtrængning fra terræn, 
men også i forhold til brandadskillelser 
samt sikringsmæssigt niveau. Kritiske 
rum er i den henseende ikke bare server-

rum, men alle rum der er udstyret med 
hjælpeudstyr, som er med til at sikre 
driftssikkerheden i serverrummet.

Disse rum bliver ofte placeret mindre 
hensigtsmæssigt såsom i kældre, der ofte 
betragtes som billige kvadratmetre til at 
huse fx UPS-anlæg eller diesel-anlæg. 
Men hvis installationerne her ikke bliver 
vægtet som kritiske, eller hvis man ikke 
har gjort sig overvejelser om, hvilken be-
tydning skader i disse rum kan have for 
resten af driften, kan de være årsagen til 
et nedbrud af IT-udstyr i serverrummet – 
også selvom serverrummet måtte ligge i 
en selvstændig brandcelle på 2. sal. 

Drift, service og afprøvning

For de fleste driftsorganisationer er mu-
ligheden for at teste funktioner eller hele 
anlæg uden at forstyrre driftssikkerhe-
den et særligt ømt punkt. Når funktioner 
og anlæg ikke bliver testet regelmæssigt, 
øges risikoen for, at de ikke virker, når 
der er brug for det, ligesom driftsperso-
nalet ikke får trænet de manuelle tiltag, 
som en given fejl, udskiftning eller om-
kobling kan kræve. Derfor er det vigtigt 
at afstemme systemopbygningen i for-

hold til driftssikkerhed, service og test 
for at styre, hvor sårbar en given klient 
eller virksomhed er.

ALECTIAs erfaring med 
driftssikkerhed

ALECTIA har omfattende erfaring med 
at udarbejde risikovurderinger og løse 
projekteringsopgaver, i særdeleshed i 
forhold til datacentre til både den offent-
lige sektor og større private klienter. Vi 
har projekteret og rådgivet på en række 
store sager, hvor niveauet for driftssik-
kerheden er afstemt med forretningskri-
tiske forhold, og hvor energirådgivning 
samtidig er en naturlig del af det at op-
bygge et datacenter.

I ALECTIA afstemmer vi forretnings-
kritiske forhold med driftssikkerhedsni-
veauet for datacentre og serverrum (de-
signet for en given TIER-rating) og tager 
højde for virksomhedens eller institutio-
nens plan for fremtiden. Planerne kan in-
deholde andet end et kritisk serverrum, 
som branchestandarderne forholder sig 
til. Det er nemlig business, der bestem-
mer.
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Legionellabekæmpelse i 20 år, 
hvordan er resultatet?

AF DRIFTSRÅDGIVER, JESPER TANGGAARD, 

GRONTMIJ A/S

Siden der blev udviklet en brugbar og 
standardiseret test for legionellafore-
komst i vandprøver, har det danske 
sygehusvæsen bekæmpet forekom-
sten af legionellabakterier i det varme 
brugsvand, i køletårne og senest ved 
kilden, nemlig det kolde brugsvand, som 
varmes op i varmevekslere og varmt-
vandsbeholdere. Legionellainduceret 
lungebetændelse er individuelt anmel-
depligtig, og skal behandles af embeds-
lægefunktionen, for om muligt at udrede 

smittekilden. Tilbage i 90’erne blev der 
taget mange vandprøver for at få fundet 
kilden, og rigtigt mange sygehuse vidste 
præcist hvilken serogruppe og under-
gruppe man havde boende i sit rørsy-
stem. Der blev indført programmerbar 
temperaturhævning som standard i de 
fleste CTS-anlæg, og denne praksis har 
bredt sig som standard også til andre in-
stitutionsbyggerier, så man nu må mene 
at der er fuld klarhed over hvordan man 
undgår at bakterien koloniserer det 
varme brugsvandssystem.

Desværre modsiger den seneste stati-
stik fra Statens Seruminstitut denne opti-
misme (figur 1).

2014 blev et af de år hvor flest fik syg-
dommen påført i Danmark.

Lige modsat er det gået med de syge-
huserhvervede tilfælde, hvor kurven har 
været stødt faldende (figur 2).

Denne oversigt er lavet på baggrund 
af Statens Seruminstituts opgørelser 
over de tilfælde der med sikkerhed er er-
hvervet på et af sygehusene i Danmark. 

Siden 2008 har vi haft mindre end 10 til-
fælde om året, hvilket i grove træk svarer 
til en halvering. Årsagerne er sandsynlig-
vis mange, men der er for det første byg-
get meget om, og for det andet nedlagt 
mange af de ældre huse. Seruminstitut-
tets årlige beretninger nævner dog også 
at der serotypes færre tilfælde år for år.

De to tendensers modsatte retning, vi-
ser dog at man med en målrettet indsats 
kan gøre noget. Og forskningen i de se-
nere år peger også mod nye veje. Denne 
forskning har haft to hovedretninger, 
som er interessante i forhold til at ned-
bringe udbredelsen af bakterien. Den 
ene retning går mod at finde nye prø-
vemetoder, fordi dyrkningen tager 7-14 
dage, inden man har et sikkert svar. I en 
udredningssituation har man så kun den 
mulighed at tage et stort antal prøver, 
som er meget dyrt, eller vente på svar 
inden man udvider prøvetallet, hvilket så 
kan medføre yderligere smittede patien-
ter. PCR har vist nogle lovende takter, og 
det er både hurtigt og billigt, men også 
meget kompliceret. Denne metode fejler 
på prøver med lav bakterietæthed, og 
det er tilfældet for en del legionellaprø-
ver.

Den anden retning af forskning, som 
er interessant er en tæt udforskning 
af bakteriens habitat og levemåde, og 
det viser sig at den hovedsageligt lever 
mere eller mindre inde i amøber og an-
dre bakterier, specielt i biofilmen inde i 
rørsystemerne, og flydende biofilm på 
overflader. Desuden lever den godt i alle 
slags aflejringer. Dette fortæller lidt om at 
vi nok skal skifte strategi fra at vi bevidst-
løst satser på opvarmning som bekæm-
pelsesmetode. For det første er mange 
huse opvarmet med fjernvarme af en 
forholdsvis lav temperatur, hvilket kræ-
ver lang behandlingstid, og for det andet 
giver den øgede temperatur også flere 
aflejringer. For det andet tyder meget på 
at man ved chokvarme slår hul i biofilm, 
amøber og andre bakterier, mens Le-
gionella overlever. Dette resulterer i en 
opblomstring lige efter behandlingen, 
som så burde gentages kort efter. Men 
den indledende statistik tyder ikke på at 

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af Legionella erhvervet i Danmark
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varmebehandling er den mest effektive 
metode.

På mange sygehuse har man af prakti-
ske årsager undladt varmebehandlingen. 
Husene er i brug døgnet rundt hele året, 
så skoldningsrisikoen er meget stor. Nogle 
har temperaturstyrede cirkulationsventi-
ler, som forhindrer at varmebehandlingen 
fungerer, og for andre er kalkindholdet i 
vandet en alt for stor faktor.

Så må man kigge på andre metoder, 
og en af disse er ultrafiltrering, som 
standser Legionellabakterien ved ind-
gangen til varmtvandssystemet. Dette 
kan udformes så man enten filtrerer ved 

vandstikket, og dermed filtrerer alt vand 
til huset. En anden udformning er at fil-
trere det kolde vand inden det varmes 
op i en brugsvandsveksler. Metoden har 
vist sig at være effektiv til at forhindre at 
der kommer legionella ind i vandsyste-
met, men kan naturligvis ikke bekæmpe 
en eksisterende population i det varme 
brugsvand.

En anden metode er at tilsætte klor, 
hvilket tidligere har været foreslået i form 
af Hypoklorit dosering som behandling 
med høj dosis til at rense en gang for alle. 
Dette er ikke praktisk anvendeligt på et 
sygehus, da man ikke kan forhindre et 

døgnaktivt hus i at bruge vand. Nu er der 
imidlertid kommet systemer til dosering 
af Klordioxid, som tilsættes konstant i en 
lav dosis som ikke kan lugtes eller sma-
ges. Denne metode har vist lovende tak-
ter på eksisterende rørsystemer.

Design af rørsystemerne har også ind-
flydelse, og her er det især varmtvands-
beholdere som udnævnes til de største 
syndere. Så korte rørsystemer uden 
døde ender, med små decentrale brugs-
vandsvekslere er det optimale. Set fra et 
energisynspunkt kan man måske gå så 
vidt som til at decentralisere så meget at 
man undgår cirkulation for at holde tem-
peraturen ved det yderste tappested.

Jeg vil tillade mig at konkludere at sy-
gehusene har været mere effektive til 
at få bekæmpet legionella i det varme 
brugsvand end de øvrige institutioner i 
vores samfund. Muligvis fordi man ikke 
udelukkende har anvendt varmebe-
handling, fordi dette i praksis har været 
vanskeligt at anvende, og den nyere 
forskning giver så svaret på hvorfor.

Kilder

Louise Hjelmar Krøjgaard
PhD Thesis, September 2011,  
DTU Environment
Legionella in habitations: detection and 
risk factors.

Kan downloades på: www.env.dtu.dk



VENTILATION

Hygiejniske rum inden i 
rummene
Den danske ventilationsvirksomhed Bach Ventilation i Søborg ser store muligheder i fleksible 
modulopbyggede lofter og vægge, der udgør et komplet, hygiejnisk rum inden i de bestående rum. 
Sådanne løsninger kan opfylde alle de krav om fleksibilitet og høj hygiejne som hospitalerne i stigende grad 
stilles overfor.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Bach Ventilation ApS er specialiseret i 
hygiejniske løsninger til den farmaceuti-
ske industri med modulopbyggede tek-
nikvægge og lofter i hygiejnisk, lakeret 
stål úden samlinger der kan samle snavs 
og er rengøringsvenlige. Virksomheds-
ejer Christian Bach fra Bach Ventilation 
mener, at hospitalerne kan opnå lige så 
stor fordele som medicinalindustrien.

– De systemer vi tilbyder den farma-
ceutiske industri, vil vi også gerne stille til 
rådighed for alle hospitalerne. Vore væg- 
og loftsystemer er udført i hygiejniske 
lakerede stålplader der let kan rengøres 
100 pct. Vægsystemerne er et fleksibelt 
setup af modulvægge, der kan af- og 
genmonteres i takt med skiftende behov.

Vi er et firma, som leverer ventilation 
med speciale i laboratorier og renrum. Vi 
har udvidet vore kompetencer inden for 
renrum til den pharmaceutiske industri, 
og er det eneste danske renrums-entre-
prenørfirma herhjemme, siger Christian 
Bach, som etablerede virksomheden for 
13 år siden.

Bach Ventilation er kendt for at le-
vere løsninger til medicinalindustrien og 
sundhedssektoren og Christian Bach ser 
et stort behov for tilsvarende løsninger til 
hospitalerne, der ifølge hans vurdering 
har præcis de samme behov som medici-
nalindustrien for ventilation og hygiejne 
samtidig med, at der er sikret let adgang 
til teknikken.

– Systemet gør det muligt at gemme 
installationer bag vægge og lofter, så 
han har hurtig adgang til dem og de kan 
bagefter lukkes igen med en smudsaf-

visende fuge. Løsningerne består af et 
komplet rum opbygget inde i selve rum-
met. Det er meget mere fleksibelt end, 
hvis det var bygget i træ- eller stållægter 
med gipsplader.

Jeg tror det manglende fokus på så-
danne løsninger blandt hospitalerne 
skyldes, at de stadig bygger meget tradi-
tionelt med fliser på væggene, men hygi-
ejnekravene stiger og mere skal i fremti-
den være sterilt og ekstra fleksibelt. Det 
er sådanne krav vore løsninger er desig-
net til at kunne opfylde.

Nem adgang til teknikken i  
OP-stuer

Vi vil gerne installere OP-stuer og ren-
rum på hospitalerne som komplette 
rum-løsninger med indbyggede ventila-
tionsanlæg. Der er plads til alle tekniske 
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installationer bag vægge og lofter i lo-
boratorier og OP-stuer. Væggene er fra 
50mm til 1 meter brede, så man kan godt 
etablere en teknikergang som skillevæg 
mellem to rum, hvorfra man har adgang 
til alle de tekniske installationer uden at 
forstyrre driften.

Når OP-stuer bygges traditionelt, læg-
ges installationerne ind i væggene, så det 
bliver besværligt at bygge om bagefter. 
Med vor løsning behøver man ikke rive 
hele rummet ned. Alt kan åbnes op og 
lukkes igen. Det er et helt nyt koncept i 
forhold til, hvad hospitalerne er vant til at 
opbygge.

Alle overflader er forseglede, pla-
derne er typisk pulverlakeret og kan tåle 
afspritning, hvilket man ikke kan med en 
klinkevæg, hvor fugerne er problemati-
ske at rengøre. Vi har også fuger, men 
de opfylder krav fra FDA og kan slet ikke 
suge snavs som cementbaserede fuger. 
Alle overfladerne er meget rengørings-
venlige.

Inden for klassificeringen af renrum 
ligger OP-stuer et godt stykke nede på 
skalaen, så hygiejnen her er dårligere 
end i den farmaceutiske industris ren-
rum, hvor man producerer medicin. 
Klassificering A er den højeste standard 
og er den klasse, som vi kan opfylde i 
vore løsninger.

Lidt dyrere, men mange fordele

Det er i starten en lidt dyrere måde at 
indrette sig på, men hele konceptet vil 
hurtigt vise sig at være en klar fordel, me-
ner Christian Bach der henviser til, at ho-
spitalerne meget bedre kan styre renlig-
heden i rummene, hvilket meget gerne 
skulle komme patienterne til gode i form 
af en nedgang i antallet af infektioner.

– Alt går i retning af at hospitalerne 
skal være renere, så jeg kan se store for-
dele i at kunne styre renligheden meget 
bedre. Systemer med Laminart Air Flow 
enheder kan sagtens indbygges i sy-
stemløsningerne, som al anden ventila-
tion, understreger Christian Bach.

– Vi vil opfører en mockup ude hos os 
selv, der skal fungere som demonstrati-
onsrum og showroom i løbet af foråret.

Systemet produceres af vores man-
geårige samarbejdspartner KCS, med 
produktion i Kina og Holland. Det er en 
stor, international virksomhed Christian 
Bach stødte på for mange år siden, der 
har valgt Bach Ventilation er deres agent 
i Skandinavien.

Bach Ventilation råder over produkti-
onsfaciliteter i Søborg i København, hvor 

virksomheden videreudvikler og tilretter 
systemerne og typisk specialdesigner 
borde i rustfrit stål på individuelle mål til 
renrum. Alt er specialfremstillet og virk-
somheden kan selv producere løsnin-
gerne præcis efter kundernes ønsker.

Virksomheden leverer og installerer 
alle former for ventilationsanlæg til la-
boratorier, OP-stuer og renrumsløsnin-
ger udført som totalinstallationer med 
vægge, lofter, døre og vinduer, gulve 
og gennemføringer til alle former for 
medier, men leverer også til industrien 
og helt traditionelle ventilationsanlæg til 
kontorer, skole og privatboliger.

Efter installation tilbyder Bach Venti-
lation løbende servicekontrakter på alle 
ventilationsanlæg, renrum og labora-
torier, så kunden får en driftssikker og 
energirigtig installation.

En væksthistorie i medvind

Christian Bach er eneindehaver af virk-
somheden, der er vokset kraftigt. Han 
startede selv op i 2002 og siden er det 
gået slag i slag. Bach Ventilation har væ-
ret i støt vækst de seneste 8 år og leveret 
ventilation til hele byggebranchen og in-
dustrien. Virksomheden beskæftiger 22 
medarbejdere, heraf 16 montører.

– Vi har et energisk og professionelt 
team af medarbejdere, der alle arbejder 
med fokus på at levere de bedste løsnin-
ger. Personligt startede jeg med de før-
ste renrum på Novo Nordisk for mange 
år siden, og vi har siden etableret flere af 
virksomhedens renrumsfaciliteter.

Bach Ventilation har blandt andet byg-
get Danmarks største renrum hos NOVO 

i Kalundborg på hele 2.500 kvadratmeter 
med en entreprisesum på godt og vel 20 
mio. kr. Det er selskabets hidtil største 
projekt inden for renrum. De største ren-
rums kunder er da også den farmaceu-
tiske industri med NOVO og Bavarian 
Nordic i spidsen.

Ellers består kunderne af andre farma-
ceutiske virksomheder, der enten pro-
ducerer medicin eller emballager til den, 
men Bach Ventilation har også erfaring 
fra en række sygehusprojekter. Virksom-
heden har udført mange installationer på 
de store sengeafsnit på Roskilde Syge-
hus og Københavns Privathospital.

Selskabet favner bredt og udfører 
også traditionel ventilation i alle brancher 
i industrien og til komfort. Virksomheden 
har egenproduktion af PVC vejekabinet-
ter, der beskytter medarbejderne under 
arbejder med medicin, når personalet 
skal blande ingredienserne. Derudover 
producerer virksomheden en række spe-
ciel opgave i plast for laboratorier.

Vore rumsprojekter er så specielle at 
det typisk ikke indgår i underentrepriser 
ved udbud. Vi har længe ønsket at gøre 
lidt mere opmærksom på os selv og vore 
løsninger overfor hospitalerne som det 
eneste danske firma, der etablerer ren-
rum med dansk arbejdskraft.

Vi står selvfølgelig til rådighed for ho-
spitalerne, der ønsker at høre mere om 
hele konceptet og alle fordelene ved det, 
siger Christian Bach.



HOSPITALSUDSTYR

Få højere effektivitet med 
eldrevne vogne
Personalet på sygehusene kan slippe for mange nedslidende belastninger, når tunge vogne skal 
transporteres rundt mellem afdelingerne. UB-Let har mange færdige løsninger og kan ellers udvikle 
individuelle løsninger skræddersyet til at klare den interne transport hurtigt, let og effektivt

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Hospitalerne står overfor store udfor-
dringer med at hæve effektiviteten, 
sådan som politikerne ønsker sig det 
samtidig med, at vi skal blive længere på 
arbejdsmarkedet. Det kræver effektive 
løsninger og reduceret nedslidning.

Eldrevent hjælpeudstyr kan effektivi-
sere den interne transport for mange for-
skellige faggrupper, så som laboranter, 
sygeplejersker, vagtlæger, teknisk perso-
nale etc. Effektiviseringen bliver hurtigt 
så stor, at investeringen kan være tjent 
ind allerede det første år.

Derfor er den interne transport et op-
lagt sted at starte effektiviseringen, me-
ner den nye Direktør i UB-Let, ingeniør 
Thomas Svendsen, som sammen med 
salgschef Allan Øregaard Johansen har 
overtaget ledelsen i virksomheden UB-
Let i Vejle fra den mangeårige ejer og 
stifter Knud Ravn.

Thomas Svendsen er svagstrømsinge-
niør og har i 8 år været hovedansvarlig 
for udvikling og produktion af al elektro-
nik til UB-Lets produkter. En af konse-
kvenserne af ejerskiftet bliver, at UB-Let 
vil fokusere mere på fleksible transport-
løsninger til hospitalerne.

UB-Let er kendt for at udvikle skræd-
dersyede, individuelle tilpasninger og 
supplerende løsninger til eksisterende 
udstyr. Virksomheden specialudvikler af-
lastende hjælpeudstyr og har specialise-
ret sig i at opfylde selv meget krævende 
kundeønsker.

Løsninger med batteridrevne hjælpe-
motorer der kan påmonteres vogne og 
lette den interne transport på sygehu-
sene kan give hele arbejdsmiljøet et stort 
løft, når medarbejderne ikke længere fy-
sisk skal skubbe de tunge køretøjer, viser 
erfaringerne.

UB-let startede oprindelig med at 
fremstille handicapscootere, men er i 
dag specialiseret inden for udvikling af 
specialkøretøjer- og udstyr primært til at 
afhjælpe problematikker med arbejds-
miljø.

Bred vifte af transportløsninger

Motorløsningerne kan designes fra de 
helt små op til store, tunge vogne til op 
over 500 kg. Alle er batteridrevne og 
styres af en speederboks/fjernbetjening. 
Hospitalerne kan således få en komplet 
intern vognpark opgraderet ved at lade 
UB-Let installere motorløsninger på kø-
retøjerne.

Det sker typisk efter Arbejdstilsynet 
har udstedt konkrete påbud om, at vog-
nene ikke må skubbes alene med hånd-
kraft for at minimere personalets nedslid-
ning på landets hospitaler.

UB-Let har stor erfaring i at producere 

motorsystemer til eksempelvis de tunge 
mad- og linnedvogne på landets hospita-
ler. Motorerne bygger derfor på en me-
get velkendt og gennemtestet teknologi 
og funktionsmåde.

– Transportvogne kan let gøres el-
drevne med en UB-Let løsning. Løsnin-
gen kan også udstyres med en efterlø-
ber, så personalet kan køre med stående 
oppe på en platform. Til sygehuse har 
virksomheden udviklet en doser-løsning, 
der kan gribe fat, så den kan skubbe en 
masse sammenkoblede bure og vogne 
frem imens man let styrer farten med en 
fjernbetjening, siger Thomas Svendsen.

De virkelig store senge, der er god-
kendt op til 400 kg, har UB-Let en mo-
torløsning til som sælges i samarbejde 
med sengeproducenten og UB-Let kan 
også eftermontere på hospitalernes ek-
sisterende senge. Efterhånden som pa-
tienterne bliver tungere, er det blevet et 
voksende marked, fastslår han.

Fra venstre: Thomas Svendsen 
og Allan Øregaard Johansen
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Udstyr til personlig transport

El-løbehjul som laboranterne på blandt 
andet Kolding Sygehus kører rundt på, 
har alt udstyret med.

Transletter er små trehjulet el-køre-
tøjer der er solgt til sygehuse findes i 2 
varianter. Hvis man med en Translet øger 
farten fra f.eks. 4 km/t til 7 km/t, sparer 
man godt og vel en time for hver 10 km 
afdelingens personale tilbagelægger 
på en arbejdsdag. Når en Translet er på 
arbejde døgnet rundt måler man hur-
tigt besparelsen i halve og hele årsværk 
samtidig med, at man holder pengene 
hjemme allerede det første år. Udstyret 
er med til at modvirke nedslidning og til 
at gemme personalets energi til de fag-
lige arbejdsopgaver.

Scooterne sparer personalet for rigtigt 
mange skridt hver dag. På mange syge-
huse er afstandene internt store. På det 
gamle Kolding Sygehus var der op til 
400 meter til den fjerneste afdeling, der 
skulle besøges mange gange om dagen 
og med de store supersygehuse øges 
afstanden.

Også udendørs har UB-Let udviklet 
en elektrisk Spild-Op til de tunge affalds-
containere. Spild-Op’en både skubber 
og stabiliserer tunge affaldscontainere, 
der skal køres frem til afhentning. Det er 
en god løsning på arbejdspladser med u 
ergonomiske og besværlige renovations-
forhold, hvor containerne eksempelvis 
skal køres op af kælderramper.

UB-Let har udviklet mange og vidt for-
skellige løsninger og ikke kun til sygehu-
sene. Fabrikken fremstiller også motorer 
til barnevogne, lagervogne, kørestole og 
katafalker til kistetransporter.

Fælles for alle løsninger er brugerind-
dragelse. Det er personalets erfaringer 
med brugen i hverdagen, der har givet 
UB-Let input til mange forbedringer af 
de oprindelige prototyper.

Et løft til arbejdsmiljøet

Mange hospitalsbygninger er af ældre 
dato og uhensigtsmæssigt eller indret-
tet dårligt til at honorere dagens krav til 
arbejdsmiljøet. For at få alt til at fungere, 
må hospitalerne derfor gå på kompromis 
med arbejdsmiljøet.

UB-Let ved, at madvogne og steril-
vogne vejer for meget, så motorisering 
kan for alvor forbedre arbejdsmiljøet. 

Store burvogne på svirvelhjul er både 
tunge og belastende at manøvrere.

Når de skubbes rundt, opleves den 
mindste forhindring og niveauforskel 
som en fysisk hård belastning. Her er 
UB-let’s dozer et godt hjælperedskab 
der kan skåne kroppe for de belastende 
vrid og skub.

UB-Let er leveringsdygtig i mange af 
de innovative løsninger, såsom mobile 
transport- og løfteaggregater til spande, 
pakker og kasser der skal flyttes og kan 
skåne personalet fra det hårde fysiske 
slid og belastninger af arme, nakke, 
skuldre og ryg.

Udviklingsopgaver

Det seneste år har vi udviklet et par stan-
dard motor løsninger, der gør det me-
get nemt for det tekniske personale at 
få tilsendt en motorløsning, som med 4 
skruer og justerings beslag kan monteres 
på deres eksisterende vogne. 

– Vi er meget interesserede i kontakt 
med projektledere, designere og arki-
tekter da vi har mange løsninger der kan 
forbedre sygehusenes arbejdsmiljø. Der 
må være mange arbejdsmiljøfolk der ef-
terspørger sådanne løsninger. Vi kan og 
vil gerne udvikle specialudstyr, hvis de 
har behov og problematikker der skal lø-
ses, siger Allan Johansen. 



DESIGN & INDRETNING

Gardinfri sengeafdelinger 
på to dage
Gardinafskærmning lever ikke op til hygiejnestandard DS-2451-10. Derfor er patientgardinerne udskiftet 
med foldeskærme på Glostrup Hospitals sengeafdelinger. Udskiftningen er baseret på et nøje planlagt 
forløb.

En undersøgelse af patientgardiners 
hygiejne satte for to år siden skub i øn-
skerne om at finde en hygiejnisk løsning 
for patientafskærmning. Anita Heidel-
bach, områdeleder i rengøringsafdelin-
gen, testede stofgardiner og plastgar-
diner på de mobile gardinskærme på 
gangene med ATP-målinger.

”Målingerne levede slet ikke op til hy-
giejnestandarden DS-2451-10. Så ude i 
afdelingerne blev medarbejderne meget 
interesserede, da jeg foreslog en bedre 
løsning. Jeg søgte derfor penge til at 
udskifte de mobile skærme på senge-
afdelingerne. I stedet for at vente på, at 
afdelingerne selv skulle indkøbe skær-
mene lidt efter lidt, valgte jeg at gøre det 
til ét overordnet projekt,” fortæller Anita 
Heidelbach, som er leder for 50 hospi-
talsmedhjælpere. Hun fik bevilget penge 
anden gang hun søgte.

Udskiftning af alle mobile 
skærmvogne

Sammen med Henrik Fribo-Søndergaard 
fra Silentia tog hun rundt på alle 12 afde-

linger, for at finde de bedste individuelle 
løsninger med Silentias mobile skærm-
vogne. I oktober 2014 blev de nye, hygi-
ejniske skærmvogne leveret.

Udskiftning af patient-
afskærmning på senge-
afdelingerne

Næste skridt var at få selve sengestuerne 
forsynet med hygiejniske foldeskærme, 
som man allerede havde gode erfaringer 
med på et par af hospitalets afdelinger. 
I december 2014 foregik den store ud-
skiftningsoperation.

Kun to dage tog det for Silentia at af-
montere gardiner og gardinstænger og 
derefter montere de over 100 nye folde-
skærme på 11 sengeafdelinger. Opera-
tionen foregik hurtigt og smertefrit – og 
med så lidt gene for personale og pa-
tienter som muligt. Glostrup Hospital er 
hermed tæt på at have indført hygiejnisk 
patientafskærmning på alle sengestuer 
og afdelinger.

Hygiejnen har fået et kæmpe løft

”Udskiftningen har givet hygiejnen et 
kæmpe løft. De nye foldeskærme indgår 
i hygiejnerutinerne, og det er nemmere 
for os at afbryde smitteveje og fore-
bygge infektioner, da overfladerne er 
rengøringsvenlige i forhold til de gamle 
skærme,” fortæller Anita Heidelbach om 
den store udskiftning.

Hurtig udskiftning: Gardiner og skinner blev afmonteret og straks efter blev foldeskærmene monteret på vægskinnerne.

VIL DU VIDE MERE?

På www.silentia.dk kan du hente 
Silentias brochure om alle produk
ter og se en video, der på blot fi re 
minutter giver overblik over hele 
Silentiasystemet. På hjemmesiden 
kan du også tilmelde dig Silentias 
nyhedsbrev. Har du spørgsmål, så 
send en mail til info@silentia.dk 
 eller ring på telefon 39 90 85 85.
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FSTA’s Årsmøde 2015
Forum for Sygehusteknik og Arkitektur 
afholder årsmøde den 7.8.9. oktober 

på Hotel Comwell i Kolding

FSTA’s planlægningsgruppe arbejder hårdt på at udarbejde et spændende program.
Husk at reservere dagene i jeres kalender.

Elektronisk tilmelding kan finde sted fra primo maj måned via www.fsta.dk.

FSTA’s Bestyrelse og Årskonference udvalget

Indkaldelse til FSTA’s 
generalforsamling
onsdag 7. oktober  

kl. 16.3017.30 
på Hotel Comwell i 

Kolding

Forslag til dagsordenspunkter på 
generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest mandag 
d. 14. september og fremsendes til  

info@fsta.dk
Med venlig hilsen

p.b.v.

Svend Christiansen
Formand

FSD generalforsamling 2015

onsdag den 7. oktober 
kl. 15.00 - 16.00

på Hotel Comwell i Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  
skal indsendes til formanden senest 3 uger før.

Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort på foreningens 
hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
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IFHE  konference i  
Buenos Aires
IFHE (International Federation of Hospital Engineering) konferencen blev afholdt på det katolske universitet 
i Buenos Aires, der er beliggende i det mondæne havnekvarter Puerto Madeo.

Der var en lang række interessante ind-
læg, hvoraf nogle af hovedemnerne var 
adresseret til det latinamerikanske pub-
likum, mens andre omhandlede emner 
som demografiske udfordringer, arkitek-
tur og ikke mindst bæredygtighed. Det 
var især emnerne omkring bæredygtig-
hed, der interesserede mig, og her var 
det især indlægsholderne fra de øvrige 
europæiske lande, der havde nyheder 
med interesse for os danskere.

I lande som Storbritannien, Holland, 
Norge og Italien har man i lighed med 
Danmark opstillet mål for CO2-reduktion 
for 2020, 2030 og 2050 i forhold til et 
udgangspunkt i 2007. I UK er målet for 
hospitalerne eksempelvis 10% reduktion 
i 2015, 34% reduktion i 2030 og 80% re-
duktion i 2050.

I modsætning til Danmark, hvor be-
slutningstagerne enøjet fokuserer op 
”energiramme forbrugene”, ser man i 
de andre europæiske lande på de sam-
lede forbrug – herunder forbrug til sær-
lig hospitalsventilation, til udstyr, køling 
mv. Man er her meget opmærksomme 
på forbrug i forskelligt hospitalsudstyr 
og metoder til begrænsning af dette for-
brug, på besparelsesmuligheder ved at 
kombinere varmepumper og kølekom-

pressorer med lavtemperatur varme-
anlæg og højtemperatur køleanlæg og 
eksempelvis på lokal samproduktion af 
varme og El. Endvidere har man mange 
steder arbejdet med lavenergibelysning 
og lysstyring, der samtidigt sikrer for-
bedret lyskvalitet og energibesparelse.

Mange af projekterne har kunnet gen-
nemføres med tilbagebetalingstider i in-
tervallet 3-8 år.

I Norge har målsætningen for lav-
energihospitalerne været en reduktion 
af energiforbruget på 50% uden nogen 
form for gener. Det er lykkedes, at hal-
vere forbruget i forhold til de 4-500 
kWh/m2, der har været niveauet for ny-
ere norske hospitaler. Det er sket ved en 
kombination af:
•  At belastningerne og funktionskra-

vene til indeklima, lys mv. gennemgås 
enkeltvis for alle væsentlige rumkate-
gorier, hvorefter anlæggene dimensio-
neres og styres, så funktionskravene 
på et vilkårligt tidspunkt er overholdt 
med det lavest mulige energiforbrug.

•  At totaløkonomi er grundlaget for alle 
væsentlige investeringsbeslutninger.

•  At varme og køling på begge sider af 
alle kompressorer udnyttes optimalt.

•  At varme og El samproduceres lokalt.

I Danmark, hvor konkurrencerne om-
kring kvalitetsfondsprojekterne stort 
set ensidigt er afgjort ved bedømmelse 
af arkitekturen, hvor totaløkonomiske 
betragtninger overtrumfes af snævre 
rammer for kvadratmeterpriser, og hvor 
beslutningstagerne – når vi endeligt taler 
energi, ensidigt fokuserer på de 10-20% 
af forbruget, der er omfattet af energi-
rammerne, er vi ved at komme håbløst 
bagud med hensyn til bæredygtig udvik-
ling. Det har længe været min personlige 
opfattelse, at de nye projekter, der skulle 
have medvirket til at bringe udviklingen i 
Danmark frem i forreste linje, for længst 
har fået baghjul af lande som Norge, 
Holland, UK og Italien. Denne opfattelse 
blev i høj grad styrket af indlæggene på 
konferencen.

Norske undersøgelser om hospitals-
udstyr viser, at der stort set ikke fandtes 
tilgængelige oplysninger om energifor-
brug. Det har derfor været en større op-
gave end forudsat, at opnå det overblik, 
der var nødvendigt for først at få styr på 
og siden at reducere energiforbruget. 
Meget af arbejdet skulle gennemføres 
manuelt. Et af de norske resultater viste, 
at 40% af alt laboratorieudstyr ikke sluk-
kes om natten, og at særligt udstyr med 
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lang opstartstid ikke slukkes. Denne 
praksis giver både alt for store stand by 
forbrug og forøget nedslidning af udsty-
ret.

I Italien har man med en kombination 
af lokal samproduktion af varme og El og 
anvendelse af kombinerede køleanlæg 
og varmepumper, opnået meget store 
energibesparelser. Anlæggene er ved 
at blive suppleret med biomassefyr og 
solceller over parkeringsarealerne. Det 

var lidt forstemmende, at Danmark på 
energiområdet også er ved at få baghjul 
af Italien!

Der var et indlæg omkring indretning 
af operationsstuer i Tyskland. Indlægget 
omhandlede både konventionelle opera-
tionsstuer og højteknologiske stuer med 
avanceret udstyr og hele videovægge 
sammensat af 4 stk. 64” skærme. Indlæg-
get viste, at der fortsat anvendes LAF til 
alle ultra rene operationsstuer i Tyskland, 

hvor erfaringsgrundlaget tilsyneladende 
afviger fra sundhedsstyrelsens anbefa-
linger i Danmark.

I Holland er der gennemført undersø-
gelser omkring mere fleksibel rumudnyt-
telse. Her har man ved en nøje analyse 
af risikoklassifikationerne for forskellige 
rumkategorier fået nedbragt antallet af 
varianter fra 270 til 9. Selv om der er an-
dre variationer end risikoklassen, giver 
de ensartede regler langt bedre mulig-
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heder for at anvende de enkelte rum til 
flere forskellige formål, og dermed at 
opnå væsentligt større fleksibilitet i rum-
udnyttelsen.

Canadiske undersøgelser vedr. ultra-
violet desinfektion tager udgangspunkt i, 
at langt flere dør af infektionssygdomme 
end eksempelvis af cancer. Særligt er ho-
spitalsinfektioner et stort problem fordi 
de rammer i forvejen svækkede perso-
ner. Indlægsholderen citerede Albert 
Einstein for at have sagt, at sindsyge er, 
at gøre det samme som man altid har 
gjort og forvente et ændret resultat. I de 
canadiske undersøgelser har man stu-
deret sammenhængen mellem lysdosis, 
defineret som lysintensitet gange tid, 
bølgelængder og ”reduktionsstid” for 
forskellige bakteriekategorier. Det ultra-
violette lys har bølgelængder på 25-50% 
af synligt lys og virker ved at hindre DNA 
molekylerne i at reproducere sig selv. 
Det svarer stort set til at man lodder to 
led i en lynlås samen, hvilket gør lynlåsen 
ubrugelig.

Der er flere fordele ved UV lys – her-
under kan det konstateres, at ingen bak-
terier nogen sinde har opnået resistens 
for UV lys. I Canada kører man 2 UV lam-
per ind på de stuer, der skal desinficeres 
og lader dem stå tændt i ca. 10 minutter. 
Da UV lys med den givne intensitet giver 
en reduktion på 106 på 5 minutter kan 
det konstateres at der er stor sikkerhed 
for, at alle overflader efter 10 minutter er 

bakteriefri. Foredragsholderen Normann 
Brais havde også eksempler på, at om-
fanget af luftbårne infektioner i ventila-
tionsanlæg var blevet reduceret ved UV 
bestråling af kølefladerne i anlæggene.

Der var desværre ikke tid til spørgsmål 
efter det interessante indlæg. Jeg kunne 
godt have tænkt mig at spørge om, der 
er praktiske erfaringer for om antallet af 
hospitalsinfektioner rent faktisk er faldet 
på stuer, der desinficeres med UV lys, 
og om det indgik i undersøgelsen, om 
lysbehandlingen havde indflydelse på 
bakterier, der ikke blev direkte belyst – 
herunder bakterier under sengene eller 
i sengetøjet.

Øvrige indlæg

Ud over de indlæg man umiddelbart 
kunne blive klogere på som dansker, var 
der indlæg, hvor pointen ikke umiddel-
bart var relevant for danske forhold:
•  Indlæg om affaldshåndtering viste, at 

man i Latinamerika er begyndt at hånd-
tere sygehusaffald efter retningslinjer, 
som dem vi har anvendt i Danmark i 
årtier. Dog deponerer man fortsat in-
ficeret affald, hvor man her hjemme 
brænder det af.

•  I Argentina og Chile er man begyndt 
at indrette lægehuse i indkøbscentre. 
Der er i forvejen teknisk personale, der 
er parkeringsfaciliteter og arealer, der 
er langt billigere end arealerne på ho-

spitalerne. Endvidere føler folk sig ikke 
”fremmedgjorte” i samme grad ved at 
benytte en klinik i et indkøbscenter 
som ved at tage på et hospital.

•  Der var et indlæg fra UK om sam-
menhængen mellem social ulighed og 
sundhed. Indlægget viste, at proble-
merne omkring social ulighed er langt 
større andre steder end de er i Dan-
mark.

•  Indlæg fra både Holland og UK om-
handlede uddannelse til hospitalsin-
geniør, der omfattede alt fra speciali-
serede håndværkere til personer med 
mastergrader i forskellige specialer. 
I både UK og Holland kan man blive 
direkte uddannet til hospitalsingeniør, 
hvor man i Danmark skal tage en mere 
generel uddannelse og efterfølgende 
specialisere sig til hospitalsingeniør.

Man bliver altid klogere af ar se, hvordan 
man ”gør” andre steder, og det var en 
interessant og udviklende konference. 
Det var noget forstemmende at konsta-
tere, at bl.a. ”djøfficeringen” af det dan-
ske sundhedsvæsen rent faktisk er ved at 
medføre, at vi med hensyn til bæredyg-
tighed og på det tekniske område sakker 
længere og længere akter ud i forhold de 
lande som vi normalt sammenligner os 
med.

Jan Christensen
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FØDSELSDAGE
80 18-03-2015

Helge Rydam
Pensionist

60 11-04-2015
Jens Ole Hansen
Rigshospitalet

50 30-05-2015
Ole Bjerregaard Jacobsen
Århus Universitetshospital Skejby

70 08-06-2015
Mogens Bendixen
Pensionist

70 26-06-2015
Hans Erik Lund
Pensionist

75 18-07-2015
Per Carlsen
Pensionist

70 30-07-2015
Finn Jensen
Pensionist

90 30-07-2015
Rudolf Brigsted
Pensionist

75 05-08-2015
Per Andersen
Pensionist

60 19-08-2015
Arne Bo Nielsen
Sygehus Vendsyssel

50 02-10-2015
Joan Simun Salta'
Landsygehuset Thorshavn

70 19-10-2015
Mogens Rahbek
Pensionist

75 17-11-2015
Kai Roger Jørgensen
Pensionist

50 06-12-2015
Peter Dan Kristiansen
Vejle og Give Sygehuse

50 20-12-2015
Morten Kalf Jensen
Roskilde Sygehus

JUBILÆER

25 01-03-2015
Paul Erik Busch
Sygehus Sønderjylland, 
 Sønderborg

25 16-11-2015
Niels Bjørn Aller
Århus Universitetshospital, Risskov

25 01-01-2016
Jan Pedersen
Århus Universitetshospital, Skejby

Fødselsdage og jubilæer 2015
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Bekæmp handletrangen – 
ledelse er også tænkearbejde!

AF ANNEMETTE DIGMANN, AFDELINGSCHEF I 

REGION MIDTJYLLAND

Mange ledere i sundhedsvæsnet hand-
ler for meget og tænker for lidt. De søger 
trygheden i hverdagens travlhed, men 
får aldrig skabt tid og rum til at tænke 
strategisk og visionært. Ledere bør prio-
ritere deres tid, så forandringerne i sund-
hedsvæsnet ikke kommer bag på dem.

Ledelse er for alvor kommet på dags-
ordenen! Det er efterhånden veldoku-
menteret at god ledelse har betydning 
for kvaliteten og effektiviteten i opga-
veløsningen. Men det er ikke nok at tale 
om, hvor vigtige ledelsesopgaverne er. 
Ledere skal også beskæftige sig med le-
delse i praksis.

I denne sammenhæng møder jeg ofte 
det paradoks, at mange ledere angiver, 
at de har alt for lidt tid til det egentlige 
ledelsesarbejde. En af årsagerne, er at 
mange ledere håndterer problemerne 
efterhånden som de opstår i stedet for at 
organisere sig ud af problemerne.

De dage er forbi hvor der var forbe-
holdt topledelsen at arbejde strategisk. 
Det bør alle ledere gøre. Hvor en syge-
husledelse, skal sikre at sammenlægnin-
gen af to sygehuse foregår optimalt og 
med færrest mulige nedbrud undervejs, 
så er det afdelingsledelsens opgave at 
sørge for at sammenlægningen mellem 
afdelinger og introduktionen af den nye 
team-ledelses struktur bliver en succes. 
Og det er kun de færreste ledere, der 
kan løse den opgave succesfyldt ved at 
håndterer udfordringerne efterhånden 
som de opstår.

Da fusioner måske er den mindste 
ufordring, som sundhedsvæsnets ledere 
står overfor, vil jeg komme med et par 

ideer til hvordan ledere kan blive bedre 
til at arbejde på det strategiske niveau.

1. Opgiv offerrollen
Ledere må opgive tanken om, at de er 
ofre for andres bestræbelser, så det 
er ’de andres’ skyld, at man ikke kan 
komme til at beskæftige sig med de over-
ordnede ledelsesopgaver. Ledelse drejer 
sig jo netop om at kunne sætte scenen 
og beslutte hvad ledelse skal være. Før-
ste skridt er således at lederne bevidst 
sætter tid og rum af til de proaktive ledel-
sesopgaver.

2. Tilegn dig redskaber
Der findes mange metoder eller redska-
ber, der kan understøtte lederne i det 
overordnede ledelsesarbejde. Da mange 
ledere er ’ufaglærte’, kan det være en 
god ide at opsøge viden om de meto-
der, der findes til det overordnede stra-
tegiske ledelsesarbejde. Men viden om 
metoder er ikke tilstrækkeligt. Det van-
skeligste er at opsætte denne viden eller 
de konkrete redskaber til daglig praksis. 
Lederen kan have fordel af både for sig 
selv og sin ledergruppe at lave en særlig 
iscenesættelse. Det kan være den leder, 
der en gang om ugen lukker sin dør i en 
time og lader tanker og ideer flyde frit 
og efterfølgende analyserer disse. Eller 
den ledergruppe, der har lært at hvis de 
skal undgå den daglig driftsnak, så kan 
de med fordel af og til erlægge ledermø-
derne til et lokale ved havnen, hvor de 
kan få luft både under finnerne og en an-
derledes udsigt. Når de er i dét lokale, så 
ved de at her er det forbudt at tale om 
den daglige drift.

3. Søg hjælp
For at undgå at falde for driften kan det 
være hjælpsomt at finde sig en spar-
ringspartner, som man kan tale strategi 
med, inden der er blevet en naturlig del 
af ledelsesarbejdet. Når der hver anden 
onsdag kl 14 dukker en ’hjælper’ op, så 
holder man driften ude i de to timer sam-
talen varer.

Man kan også leje en konsulent, der 

en enkelt dag følger lederen på afstand 
– som en skygge – i det daglige arbejde. 
En sådan dag kan afsluttes med at lede-
ren lytter til konsulentens undringer.

Mange ledere er nøjsomme med sig 
selv, men det betaler sig ikke, så jeg vil 
opfordre til at du/I hyrer en dialogpart-
ner, når der er behov for sparring på 
komplekse problemstillinger.

Hvad kan organisationen gøre?

Den enkelte leder har et stort ansvar for 
selv at tage ledelse tilstrækkeligt alvor-
ligt. Men det betyder ikke, at det skal 
være overladt til hvad den enkelte kan 
udrette individuelt. Organisationen har 
også et rimeligt stort ansvar for at ledelse 
lykkes. Med organisationen mener jeg 
de rammer, som topledelsen stiller til rå-
dighed for de øvrige ledelsesniveauer. 
Jeg opstiller i det følgende nogle ideer til 
hvad man kan gøre.

1. Vær gode rollemodeller
Den øverste ledelse må gå foran og 
agere som eksempel på hvordan man 
på det øverste niveau udøver proaktiv, 
strategisk ledelse. Det betyder at drifts-
mæssige spørgsmål og sagsbehandling 
i videst muligt omfang må overlades til 
andre. Strategisk ledelse på topniveau 
består i, at så lidt som muligt kommer 
bag på systemet; at visionen er klar og 
at organisationen bevæger sig mod de 
aftalte mål og eventuelle risikomomen-
ter er indkalkuleret i planerne. Selv den 
bedste planlægning og forudseenhed på 
det decentrale niveau kan spoleres af en 
topledelse, der er bagud.

2. Dialogen er altafgørende
Organisationen bør have rammer for 
hvorledes dialogen på tværs af ledel-
sesniveauerne skal foregå og topledel-
sen må altid være initiativtager til dette. 
Samtidig må man i fællesskab producere 
meningsfyldte svar på en lang række 
spørgsmål som f.eks: Hvad er ledelse 
hos os? Hvordan skal det udøves? Hvilke 
forventninger har vi til hinanden?
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Det bør ikke være overladt tilden en-
kelte leder at komme med sit eget bud på 
hvad ledelse går ud på.

3. Stil redskaber og metoder til rå-
dighed
Organisationen kan med fordel hjælpe 
lederne på vej ved eksempelvis at præ-
sentere dem for metoder til interessent- 
og risikoanalyse og scenariemodeller for 
blot at nævne nogle af de aktuelle strate-
giske redskaber. For mange ledere er det 
hjælpsomt at få stillet konkrete værktøjer 
til rådighed for ledelsesarbejdet.

4. Opgiv standardløsninger
Det er ofte enkle metoder, der vir-
ker bedst, men vælger man at indføre 
overordnede ledelsesteknologier for at 
understøtte det strategiske ledelsesar-
bejde, skal planerne tilpasses de lokale 

forhold på decentralt niveau, således 
at alle opnår ejerskab til projektet. Den 
dybe tallerken skal opfindes igen og igen 
– den er ikke umiddelbart overførbar fra 
den ene arbejdsplads tilden næste. I ste-
det for at implementere et nyt ledelses-
koncept i hele organisationen, kan man 
med fordel gennemføre pilotprojekter, 
som man kan lære af, hvis man samtidig 
sætter tid af til eftertanke. Herved kan 
man skabe gennembrudshistorier, men 
også få øje på eventuelle bivirkninger, 
der kan rettes op inden implementerin-
gen fortsættes.

Ledelse i sundhedsvæsnet er en kom-
pleks størrelse og jeg kunne ønske at vi 
fik udviklet en ledelsessimulator, hvor 
det er muligt at øve sig i at være i et kom-
plekst felt, uden fejltagelser får for store 
konsekvenser. Som det er nu må ledere 
forsøge at handle sig til morgendagens 

ledelse. På den måde risikerer de at få 
real-time feed-back, og hvordan gør man 
som leder sig klar til det?

Energieffektivitet er i fokus 
på Teknologisk Instituts 
kursusprogram for 2015
Der har de seneste år været en øget interesse omkring energieffektivisering i forbindelse med bygninger 
og tekniske anlæg. Teknologisk Institut, som er Danmarks største udbyder af kurser og konferencer, leverer 
bl.a. kompetenceudvikling til mere end 75 af Danmarks største virksomheder

Teknologisk Institut tilbyder mange stan-
dardkurser med et bredt sortiment af 
emner på energiområdet – både i forbin-
delse med drift, vedligehold og opbyg-
ning. Og der er noget for ethvert behov, 
når vi taler om energi, energioptimering, 
rationel brug af energi, vedvarende 
energi, opvarmning, køling, ventilation 
og energivejledning. Instituttet tilbyder 
også kurser, som vi udvikler til at dække 
helt individuelle uddannelsesbehov – 
både som private firmakurser og åbne 
arrangementer. I år er der varme energi-
venlige nyheder på ventilationsområdet, 
hvor en række nye kurser sætter fokus på 
arbejdsmiljø, laboratorier og indeklima.

Den energirigtige drift

Der er megen opmærksomhed på den 
energirigtige drift. Stort set alle offent-
lige instanser ønsker at mindske ener-
giforbruget og anvende de sparede 
penge på noget, som kommer borgerne 
til gode. Teknologisk Institut har i flere 
år leveret kurser i energirigtig drift af 
offentlige bygninger i en lang række af 
landets kommuner. På kurserne deles er-
faringerne for at styrke de gode koncep-
ter og hæve niveauet, hvor de står svagt. 
Energirigtig drift af bygninger og instal-
lationer kan spare mange penge.

Ventilation i laboratorier

Et af de nye kurser sætter bl.a. fokus på 
laboratorieventilation. Man får på dette 
kursus en gennemgang af den nyeste vi-
den omkring muligheder for at designe 
og optimere procesventilationsanlæg – 
muligheder, der ofte samtidig betyder 
en gevinst for arbejdsmiljøet. Fokus lig-
ger på valg af ventilationsprincip og ud-
sugningskomponenter med høj udsug-
ningseffektivitet i forhold til den aktuelle 
opgave.
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Ventilation i kontor- og 
erhvervsbygninger

Endnu et nyt skud på kursusstammen 
sætter fokus på kontor- og erhvervsbyg-
ninger. Ventilations- og airconditionan-
læg kan være yderst energikrævende. 
Samtidig kan de give trækgener og dårlig 
fordeling af den tilførte friske luft. Hvis 
problemerne skal undgås, skal der, i for-
bindelse med både projektering og drift, 
sættes fokus på dimensionering og valg 
af komponenter og systemer. Der skal til-
lige lægges vægt på valg og drift af indi-
rekte energiforbrugende komponenter i 
kølesystem, varmesystem og luftcirkula-
tionssystem.

Mål det rigtige

Teknologisk Instituts kurser inden for ka-
librering og måleteknik spænder fra højt 
specialiserede og avancerede emner 
inden for snævre, specifikke områder til 
brede kurser med fokus på basale me-
trologiske værktøjer. Der er eksempel-
vis kurser inden for temperaturmåling, 
måleusikkerhed og kommunikation mel-
lem måleudstyr, men man finder også i 
kursusprogrammet en lang række andre 
kurser med fokus på forskellige metrolo-
giområder, teknikker, metoder og spe-
cialemner.

De specielt designede kurser og 
uddannelser

Teknologisk Institut leverer kurser og 
uddannelsesforløb specielt designet til 
aktuelle behov. Kurserne kan være af 
teoretisk eller praktisk karakter – eller 

På Teknologisk Instituts kurser 
er der fokus både på anvendelse 
og kalibrering mv. af laboratorie-
udstyret samt på effektiviteten 
af ventilationen – og dermed 
indeklimaet og arbejdsmiljøet –  
i laboratorierne.

Teknologisk Institut er Danmarks største udbyder af kurser og konferencer og 
leverer bl.a. kompetenceudvikling til mere end 75 af Danmarks største virksom
heder – og så har kunderne kåret Teknologisk Institut som Danmarks bedste 
kursusudbyder 14 gange i den store årlige undersøgelse af det danske kursus
marked. Læs mere om kurserne på www.teknologisk.dk/kurser under Energi og 
Byggeri.

I år er der varme energivenlige nyheder på ventilationsområdet, hvor en række 
nye kurser sætter fokus på arbejdsmiljø, laboratorier og indeklima.

en kombination af begge dele. Institut-
tet kan også arrangere workshops, hvor 
eksempelvis teorien afprøves i praksis 
direkte i kundens virksomhed. Desuden 
tilbyder Teknologisk Institut at hjælpe til 
med at sammensætte uddannelseshold 

ud fra forskellige parametre, eksempel-
vis deltagernes forhåndsviden, så hol-
dene bliver optimalt fungerende. Der 
er stort set ingen begrænsninger for ud-
dannelsesforløb, emner, varighed, tids-
punkter og målgruppe.
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Oversigt 1. Der er et bredt udvalg af kurser, der fokuserer på bygninger og installationers drift samt 
energioptimering på Teknologisk Instituts kursusprogram for 1. halvår 2015.

Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

DRIFT OG ENERGI – KURSER 1. HALVÅR 2015

Energivejledning

Energivejledning – installationer 13.01. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – installationer 27.01. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm 20.01. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Kørekort til energiberegning 04.02. 1 www.teknologisk.dk/k27397

Undgå fugtskader 05.02. 1 www.teknologisk.dk/k27393

Termografering 03.02. 1 www.teknologisk.dk/k27394

Styr på energiforbruget og reglerne for energiøkonomisk drift af større bygninger 24.02. 2 www.teknologisk.dk/k27709

Energivejledning – klimaskærm 03.03. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – installationer 10.03. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm 17.03. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 24.03. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Energiløsninger i sommerhuse 08.04. 1 www.teknologisk.dk/k27378

Salg af energiforbedringer 09.04. 1 www.teknologisk.dk/k27379

Energivejledning – installationer 21.04. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm 05.05. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 19.05. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Energikrav i Bygningsreglementet – et kursus for projekterende m.fl. 27.05. 2 www.teknologisk.dk/k27711

Energirådgiver – varmeforbrug 27.05. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Termografering Level 1 – certificeringskursus 09.06. 4 www.teknologisk.dk/k27377

Energirigtig drift af bygninger 09.06. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Energirigtig drift af bygninger 16.06. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Fjernvarme og varmeanlæg

Den nyeste varmenorm DS 469 24.02. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Varmeanlæg og installationer 25.02. 1 www.teknologisk.dk/k27103

Gulvvarme 03.03. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Den nyeste varmenorm DS 469 24.03. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Fjernvarmemester 24.03. 2+2 www.teknologisk.dk/k27203

Gulvvarme 15.04. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Dynamisk indregulering af installationer 28.04. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 29.04. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Store varmepumper til industri og fjernvarme 20.05. 1 www.teknologisk.dk/k27542

CTS-anlæg – i teori og praksis 21.05. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Store varmepumper til industri og fjernvarme 02.06. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Dynamisk indregulering af installationer 02.06. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 08.04. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Energirigtig drift af bygninger 09.06. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Energirigtig drift af bygninger 16.06. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Vand, afløb og vådrum

Vand og afløb i Bygningsreglementet 30.04. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Vand og afløb i Bygningsreglementet 07.05. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening 20.05. 1 www.teknologisk.dk/k27122
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Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

Vådrum og installationer 28.05. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Behandling af industrispildevand 04.06. 1 www.teknologisk.dk/k27409

Regnvand til tøjvask og toiletskyl 10.06. 1 www.teknologisk.dk/k27124

Vedvarende energi

KSO-solcellekursus, modul 1 04.02. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 05.02. 1 www.teknologisk.dk/k27413

Varmepumpeteknologi for energikonsulenter 03.03. 1 www.teknologisk.dk/k27548

KSO-solcellekursus, modul 1 11.03. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 12.03. 1 www.teknologisk.dk/k27413

Varmepumpeteknologi for energikonsulenter 26.03. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 16.04. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Varmepumpeteknik for rådgivere 21.04. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Solcelleanlæg – fra design til aflevering 07.05. 1 www.teknologisk.dk/k27416

Store varmepumper til industri og fjernvarme 20.05. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 02.06. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Ventilation

Ventilationsteknik for driftspersonale, modul 1 27.01. 3 www.teknologisk.dk/k27301

Ventilationsteknik for driftspersonale, modul 2 17.03. 3 www.teknologisk.dk/k27311

Ventilationsanlæg – indregulering og måling 14.04. 3 www.teknologisk.dk/k27330

Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger 05.05. 3 www.teknologisk.dk/k27309

Kølekursus for ventilationsmontører 05.05. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Ventilation i skoler 19.05. 1 www.teknologisk.dk/k27338

Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier 02.06. 3 www.teknologisk.dk/k27305

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 08.04. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Ventilation i etageboliger 16.06. 2 www.teknologisk.dk/k27337

Køleanlæg

Grundlæggende køleteknik 1 – principper 24.02. 1 www.teknologisk.dk/k27503

Grundlæggende køleteknik 2 – hands-on 25.02. 2 www.teknologisk.dk/k27514

Varmepumpeteknologi for energikonsulenter 03.03. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Kølesystemer med ammoniak 17.03. 2 www.teknologisk.dk/k27513

Energioptimeret drift af kølesystemer 24.03. 2 www.teknologisk.dk/k27539

Varmepumpeteknologi for energikonsulenter 26.03. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 14.04. 2 www.teknologisk.dk/k27543

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 16.04. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Varmepumpeteknik for rådgivere 21.04. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Kølekursus for ventilationsmontører 05.05. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Store varmepumper til industri og fjernvarme 20.05. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 02.06. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Tørring – grundlæggende begreber og energioptimering 03.06. 1 www.teknologisk.dk/k27537



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 1   53 
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TEMA: Lager/Logistik & Intern Kommunikation

Deadline: den 19. februar
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Oversigt 2. Teknologisk Institut tilbyder i efteråret en bred vifte af kurser inden for områderne kalibrering, 
måleteknik, miljø og sikkerhed.

Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

KALIBRERING, MÅLETEKNIK, MILJØ OG SIKKERHED – KURSER 1. HALVÅR 2015

Generelle

Introduktion til metrologi 03.02. 1 www.teknologisk.dk/k27627

Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere 08.04. 2 www.teknologisk.dk/k27647

Videregående måleusikkerhedsberegning 17.03. 2 www.teknologisk.dk/k27616

Måletekniske beregningsmetoder 28.04. 1 www.teknologisk.dk/k27637

Temperatur og fugt

Temperatur – måling og kalibrering 20.01. 2 www.teknologisk.dk/k27639

Infrarød temperatur – måling og kalibrering 25.03. 1 www.teknologisk.dk/k27610

Luftfugtighed – måling og kalibrering 11.03. 1 www.teknologisk.dk/k27607

Contact Thermometry 20.04. 3 www.teknologisk.dk/k27663

Flow

Væskeflow – måling og kalibrering 12.03. 1 www.teknologisk.dk/k27601

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 29.04. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Lufthastighed – måling og kalibrering og valg af udstyr 19.05. 1 www.teknologisk.dk/k27620

El og mekanik

Balances and Weight 02.03. 3 www.teknologisk.dk/k27662

Grundlæggende elektrisk måleteknik 19.03. 1 www.teknologisk.dk/k27608

Static Pressure 23.03. 3 www.teknologisk.dk/k27666

Tryk – måling og kalibrering 27.05. 2 www.teknologisk.dk/k27603

Miljø og sikkerhed

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 25.02. 1 www.teknologisk.dk/k27818

Nye sikkerhedskrav til styresystemer, EN 13849 10.03. 1 www.teknologisk.dk/k27823

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 11.03. 1 www.teknologisk.dk/k27815

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 26.03. 1 www.teknologisk.dk/k27815

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 26.03. 1 www.teknologisk.dk/k27818

Risikovurdering og maskinsikkerhed, DS/EN 14121 og DS/EN 12100 14.04. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Risikovurdering og maskinsikkerhed, DS/EN 14121 og DS/EN 12100 28.04. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Kemi for ikke-kemikere 05.05. 3 www.teknologisk.dk/k50006

Behandling af industrispildevand 04.06. 1 www.teknologisk.dk/k27409



• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

Industriparken 44 B, 2750 Ballerup
Tlf.: 45 93 27 27, Fax: 45 93 41 20

E-mail: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com
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Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

MODULOPBYGNING

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard Køleteknik A/S
Sadelmagervej 22 · DK-7100 Vejle

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

Midlertidige lokaler i  
kompromisløs kvalitet  
– til aftalt tid og pris

www.temporent.dk  Tlf. 70 12 44 44Eksperter i midlertidige lokaler

8656 Temporent Rubrik ann_57x57 mm.indd   1 23/01/15   12.28

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

Tlf. 63 21 04 04
www.spectec.dk • www.spectec.net
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Ren vandbehandling
til hospitaler

Tlf.: 87 93 83 00
www.silhorko.dk

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering
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Storkøkken 
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tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk
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Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

Fleksibel løsning
som bordmodel – som væghængt 
– eller med skjult køler og separate 
tappehaner!

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

tlf. 65 96 42 83 – 30 69 67 33
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

✓

✓

✓

✓

✓

✓

VP Consult_57x118.indd   1 22/11/13   12.12



A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
SC

A
N

PU
BL

IS
H

ER
 | 

Fo
rla

ge
t 

Jo
hn

 V
ab

ø 
A

/S
 E

m
ilie

ki
ld

ev
ej

 3
5,

 2
93

0 
Kl

am
pe

nb
or

g 
| w

w
w

.sc
an

pu
bl

ish
er

.d
k

Magasinpost MMP 
ID-nr. 46707

DI-Teknik er en af Danmarks største 
automationsvirksomheder med mere end 20 års 
erfaring inden for automation og industriel el.

Virksomheden beskæftiger ca. 170 engagerede 
og kompetente medarbejdere, og adskiller sig 
væsentligt fra sine konkurrenter ved at fungere 
som totalleverandør med kompetencer inden for 
både projektering, dimensionering, programmering, 
installation og servicering. 

Vi leverer alt fra et samlet højspændingsanlæg til den 
sidste føler på et renseanlæg, og benytter os kun i 
særlige tilfælde af underleverandører.

Støberivej 14  •  4600 Køge  •  Tlf. 56 57 00 66  •  www.di-teknik.dk
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