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SYGEHUSBYGGERI

Moderne rammer med patienten 
i centrum
De nye sygehusbyggerier vil sikre, at patienter – også i fremtiden – vil blive tilbudt den bedst mulige 
behandling. Hovedformålet med moderniseringen af sygehusvæsenet er nemlig at kunne tilbyde 
patienterne en forbedret kvalitet, øget patientsikkerhed og mere sammenhængende behandlingsforløb og 
samtidig at opnå en større effektivitet i sygehusdriften.

Nu og i løbet af de næste 10-15 år bliver 
der i regionerne opført en lang række sy-
gehusbyggerier i Danmark. Udover de 16 
kvalitetsfondsbyggerier, der beløber sig 
til 41.4 mia. kr., opfører regionerne også 
en række egenfinansierede byggerier, 
herunder særligt psykiatriske sygehuse.

Moderniseringen af de fysiske ram-
mer er hel central med henblik på at 
imødekomme de fremtidige udfordrin-
ger, som sundhedsvæsnet står overfor. 
Investeringerne i sygehusstrukturen og 
nye fysiske rammer tager derfor afsæt i 
behovet for øget specialisering. Regio-
nerne samler behandlingerne på færre 
enheder for at øge den faglige kvalitet 
og udnytte ressourcerne bedst muligt. 
Derudover er der i ligeså høj grad tale 
om en organisatorisk forandringsproces, 
der i højere grad end i dag, understøtter 
sammenhængende patientforløb, der bi-
drager til øget patientsikkerhed, kvalitet 
og effektivitet.

Sygehusbyggerierne medfører 
nye arbejdsgange og ny 
organisering

Vi har i regionerne et stort fokus på at 
udnytte de muligheder, som de nye fysi-
ske rammer tilbyder. Ambitionen med de 
nye sygehusbyggerier er derfor at kunne 
implementere den mest moderne tekno-
logi trods byggeriets tidsspænd. Fokus 

er her på, hvordan man ved anvendelse 
af IT, sporing og automatisering (for ek-
sempel ved brug af robotteknologi og 
telemedicin) bedst muligt kan under-
støtte et effektivt behandlingsforløb for 
patienten.

Samtidig rummer de nye sygehusbyg-
gerier en unik mulighed for at tænke nyt 
i forhold til den kliniske struktur i form 
af indretningen af klynge-strukturer og 
faglige fællesskaber for at samle funk-
tioner, så de i højere grad tilrettelægges 
og placeres med udgangspunkt i patient-
flowet. Hovedsigtet er, at sikre en bedre 
og mere fleksibel udnyttelse af ressour-
cerne. Det gælder eksempelvis i forhold 
til fælles anvendelse af apparatur og ud-
styr, minimering af unødig transport- og 
spildtid samt en mere effektiv udnyttelse 
af personaleressourcerne.

Sygehusbyggerierne udgør derfor 
et brud med den mere traditionelle, si-
loopdelte kliniske struktur hen imod en 
ny struktur, hvor arbejdet i højere grad 
bliver organiseret med udgangspunkt 
i patienten. Sagt med andre ord: Frem-
over vil patienterne være i centrum for 
behandlingen, og derfor vil personalet 
– populært sagt – komme til patienten. 
Målet er, at specialerne i højere grad ar-
bejder sammen om at give patienterne 
det mest optimale patientforløb.

I den forbindelse vil den fælles akut-
modtagelse udgøre et centralt omdrej-
ningspunkt for de nye sygehuse og vil få 
betydning for sygehusenes øvrige afdelin-
ger og funktioner. Formålet med de fælles 
akutmodtagelser er at sikre en hurtig og 
tværfaglig udredning af de akutte patien-
ter, således at patienten kan få afklaret det 
mest hensigtsmæssige forløb fra starten.

Enestuer og helende arkitektur 
kendetegner de nye sygehuse

I de nye sygehuse bliver der bygget 
enestuer til alle patienter i nybyggeri. 
Enestuer skal være med til at nedbringe 

antallet af hospitalsrelaterede infektioner 
og patientfald. Derudover giver ene-
stuerne mulighed for, at pårørende kan 
overnatte på stuerne, idet disse indrettes 
med en permanent ekstra seng. Under-
søgelser har således vist, at pårørende 
virker tryghedsskabende på den indlagte 
patient, og samtidig har de pårørende 
mulighed for at være tæt på patienternes 
behandlingsforløb.

Udover enestuer til patienterne er et 
andet væsentligt kendetegn ved de nye 
sygehuse, at helende arkitektur indta-
ger en fremtrædende rolle. Elementer 
som lys, farver, kunst, musik og grønne 
omgivelser har nemlig betydning for 
patientens behandling, den patientople-
vede kvalitet og medarbejdertilfredshe-
den. Helende arkitektur tænkes derfor 
ind som en naturlig del af det fremti-
dige sygehusbyggeri. Det første større 
færdiggjorte kvalitetsfondsprojekt; Nyt 
psykiatrisygehus Slagelse, har været ba-
nebrydende på dette felt og har priorite-
ret de helende arkitektoniske elementer 
højt, eksempelvis via et avanceret lysde-
sign, der skal give patienterne en bedre 
døgnrytme og søvn.

De nye sygehuse vil løfte 
kvaliteten i sygehusvæsenet

Det egentlige løft af kvaliteten i be-
handlingen og øget effektivitet i driften 
er således ikke blot et resultat af, at re-
gionerne bygger nye sygehuse, hvor 
enestuer, moderne teknologi og helbre-
dende arkitektur går hånd i hånd. Men 
fordi vi i regionerne samtidig benytter 
de nye fysiske rammer til at tænke ud af 
boksen i forhold til organisering og æn-
drede arbejdsgange.

Resultatet af denne historiske inve-
stering i sundhedsvæsenet bliver nye 
sygehuse i alle landets fem regioner, som 
Danmark med rette kan være stolte af, 
og som er opført med et stringent fokus 
på patienterne og patientforløbene.

AF FORMAND FOR DANSKE REGIONER, 

BENT HANSEN
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
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SYGEHUSBYGGERI

Valg og prioritering i 
sygehusbyggeri
Sygehusbyggeri er en ekstremt kompleks størrelse, der kræver, at alle parter samarbejder om at nå i mål. 
Men hvordan får man samlet alle om et projekt med så mange forskellige aktører? Og hvordan udvælger og 
prioriterer man indsatsområder, når der findes forskellige holdninger til, hvad der bør prioriteres højst?

AF PERNILLE VINDBERG

Nogle af de klassiske konflikter, der kan 
opstå i forbindelse med hospitalsbyg-
geri, er prioriteringen af det synlige kon-
tra det ikke-synlige – såsom installatio-
ner, bæredygtighed og effektiv logistik. 
I større nye byggerier har bygherren ofte 
fokus på det visuelt synlige, mens inge-
niøren primært tager udgangspunkt i de 
mere skjulte aspekter af byggeriet. Triv-
sel, lys, godt fysisk arbejdsmiljø, tempe-
ratur, akustik og klima er vigtige aspekter 
af et godt hospitalsbyggeri – forhold, 
som spiller sammen med de tekniske løs-
ninger og arkitekturen. Effektive og sam-
menhængende patientforløb, herunder 
effektive arbejdsprocesser, er områder, 
der altid bør være i fokus ved hospitals-
byggeri.

Forventningsafstemning er 
nøglen

For at integrere både det synlige og det 
ikke-synlige som en samlet helhed i byg-
geriet er det vigtigt, at alle parter forvent-
ningsafstemmer – indbyrdes såvel som 
med hinanden – forud for samarbejdet. 
Og så skal der fokus på kundens priorite-
ringer og behov, mener Michael Møller, 
der er markedschef i ALECTIA:

”Det er af afgørende betydning, at vi 
kan få samarbejdet til at spille optimalt. 
Naturligvis er der snitflader mellem in-
geniørvidenskaben og arkitekturen, som 
begge faggrupper løser opgaver inden 
for, men der findes også områder, hvor vi 
bliver nødt til at gøre brug af hinandens 
ekspertise – og her er samarbejde altaf-
gørende,” fortæller han.

Derfor er det vigtigt at få etableret en 
dialog helt fra starten, så man er på det 
rene med, hvordan processen skal for-

løbe. Og samarbejdet skal etableres alle-
rede i skitseringsfasen, for at alle parteres 
fagområder får plads i den endelige plan. 
Langt de fleste beslutninger tages nemlig 
tidligt i forløbet, og hvis man først der-
efter begynder at deltage i designet, kan 
det være for sent til, at man kan påvirke 
projektet med mere end små detaljer.

Der er forskel på byggerier

Et eksempel er de tekniske installationer. 
Kommer ingeniøren for sent med ind 
over skitseringen af et byggeri, kan det 
betyde, at der ikke er plads til de speci-
fikke installationer, som er nødvendige 
for at bygningen kan anvendes til det, 
den er tiltænkt. Og det kan være en om-
fangsrig og kostbar proces at ændre teg-
ningerne så langt inde i processen.

Omvendt bør man heller ikke under-
kende arkitektens faglighed og bidrag til 
projektet. Samarbejde fra starten og re-
spekt for hinandens unikke kompetencer 
skaber de bedste resultater i ethvert byg-
geri – ikke bare mellem arkitekt og inge-
niør, men for alle interessenterne i pro-
jektet. Ikke desto mindre er der forskel 
på, hvor højt de forskellige komponenter 
skal vægtes, alt efter hvad bygningen 
skal bruges til, når den i sidste ende står 
færdig.

”Der er en verden til forskel, om man 
bygger en børnehave eller et sygehus, 
og alt skal naturligvis ses i dette perspek-
tiv,” fortæller Michael Møller og fortsæt-
ter: ”Et hospital er installationsmæssigt 
teknisk tungt, og der eksisterer en hel 
række afgørende krav til hygiejne, nød-
strøm, brand, ventilation og afløb. Det 
er selve DNA’et i bygningens funktion, 
at flow, forsyninger og logistik fungerer 
optimalt, og at det, der gemmer sig bag 
facaden, og som brugerne aldrig ser, 
fungerer fejlfrit.”
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Prioritering

Når der skal bygges sygehuse, er kun-
den næsten altid det offentlige. Det of-
fentlige har høje forventninger til både 
kvalitet og tidsplan og samtidig også ofte 
en meget stram budgetramme. Derfor 
må man i det enkelte byggeri gå ind og 
se på, hvad der er vigtigst, og derefter 
lave prioriteringen af, hvad man har res-
sourcer til at få gennemført.

Derfor er forventningsafstemningen 
også vigtig i forhold til bygherren. Uan-
set om bygherren har for høje forvent-
ninger til, hvad man kan få for det bud-
get, der er sat af, eller om ingeniører og 
arkitekter bare ikke er skarpe nok til at få 
kvalitet ud af de midler, der stilles til rå-
dighed, så skal der altid prioriteres i en 
eller anden grad.

”God rådgivning er at anbefale hospi-
taler, hvordan der skal prioriteres, for at 
et projekt bliver gennemført med det øn-
skede slutresultat. Så må man tage ud-
gangspunkt i budgettet og få det bedste 
ud af det. Det handler også om at vur-
dere, hvor meget innovation der er nød-
vendigt, og om man kan genbruge noget 
fra tidligere byggerier. På den lange bane 
kan det dog altid bedst betale sig at få 
den rigtige løsning første gang.”

Fleksibilitet kan fremtidssikre 
hospitalsbyggeri

En måde helt konkret at sikre sig, at det 
er de rigtige områder, der prioriteres, 
er ved at inddrage brugeren. Og netop 
brugerinddragelser er et område, som 
Michael Møller mener, arkitekter har 

godt fat i. Ifølge ham er de rigtig gode 
til at inddrage slutbrugeren, og det gi-
ver værdi til byggerierne. Et hospital 
skal holde rigtig mange år, og derfor er 
det nødvendigt at inddrage brugerne, så 
man sikrer sig, at man får det rigtige flow 
og en logistik, der understøtter byggeri-
ets funktion – og at det stadig er tilfæl-
det, når behov og teknologi udvikler sig 
og giver nye muligheder.

”Det er i høj grad relevant at inddrage 
det kliniske personale, når vi bygger et 
hospital. Det er dem, der ved, hvordan 
hvert enkelt patientforløb ser ud, og 
hvad der er behov for, for at hverdagen 
hænger sammen – både for personalet 
og patienterne,” siger Michael Møller. 
”Men som teknologien udvikler sig, gør 
behovet det samme, og derfor er man 
samtidig nødt til at se længere frem end 
bare lige nu og her – for at fremtidssikre 
nybyggeriet.”

Når det kommer til hospitaler, er 
fleksibelt byggeri altid et helt essentielt 
fokusområde at få implementeret i de-
signet. Det er vigtigt, at der hurtigt og 
nemt kan ændres på bygningen og de 
enkelte rum, hvis og når behovet ændrer 
sig. Hvis nye apparater kræver en anden 
logistik, eller en afdeling skal flyttes el-
ler have nye funktioner, må bygningen 
være tilpasningsklar og robust over for 
nedskalering, omrokering og udvidelser. 
På den måde undgår man, at skulle starte 
et nyt byggeri op helt fra bunden, hver 
gang der sker forandringer.

Endnu en gang lyder konklusionen 
altså, at samarbejde og forventningsaf-
stemning er en vigtig del af at komme i 
mål med et hospitalsbyggeri. Ikke alene 

er det vigtigt i forholdet mellem inge-
niør og arkitekt for at sikre, at byggeriet 
indeholder de rette elementer. Det er 
også vigtigt i forhold til bygherren, så alle 
har et realistisk billede af prioritering af 
både budget og tid. Og sidst, men ikke 
mindst, er det vigtigt i forhold til at kunne 
imødekomme brugernes behov – både 
nu og i fremtiden.

ALECTIA er en af landets abso-
lut førende rådgivere inden for 
nybyggeri, ombygninger og store 
renoveringsprojekter. Vi har 100 års 
erfaring som rådgivere i sygehus-
væsenet og omfattende viden om 
planlægning og projektering af 
sygehusbyggerier.



SYGEHUSBYGGERI

Bygherrer på de nye supersygehuse 
tager ansvar for risikoafdækning af 
projektmateriale og tidsplaner
Bevidst om, at fejl i projektmateriale og tidsplaner er sprængfarlige minefelter i udførelsen, tager flere bygherrer 
– nu skeen i egen hånd. For at undgå milliontab og slåskampe i udførelsen, har de ansat den aarhusianske Gazelle 
og specialistvirksomhed Exigo, til at kortlægge risici i 3D-projektmateriale og tidsplaner. Og tendensen er klar – det 
virker! Bygherre og byggeledelse kan reagere på forkant, og sikre fejlene rettet, inden udbudsmaterialet sendes til de 
bydende og gravemaskinerne køres i stilling.

Milliontab og tidsplaner der 
skrider, kan undgås med ny 
metode til risikostyring på 
supersygehusene

3D-modeller anvendes ikke længere kun 
til smukke visualiseringer i forbindelse 
med præsentationer. De indeholder store 
mænger data, der ligger til grund for pro-
duktionen på byggepladsen, mængde-
opgørelser, kalkulationer og tidsplaner. 

Kvaliteten af de 3D-modeller, der ud-
arbejdes, er derfor altafgørende for gen-
nemførelsen af byggeprojekter i dag. 
Konsekvensen af menneskelige fejl og 
uvidenhed på tegnestuerne har kata-
strofale økonomiske konsekvenser i ud-
førelsen. Ansvaret ligger ofte hos unge 
autodidakte IKT/BIM-managere på de 
enkelte tegnestuer. Og kombineret med 
en presset branche, hvor mange skærer 
ind til benet på leverancerne, er de 3D-
modeller, mængdeopgørelser, økono-
miske kalkulationer og tidsplaner, der 
sendes i udbud – som gængs praksis – 
sprængfarlige minefelter.

Kristian Birch Pedersen, direktør i 
den aarhusianske Gazelle og specialist-
virksomhed Exigo udtaler: ”Ifølge AB92 
(typisk anvendt aftalegrundlag), ligger 
risikoen – og dermed regningen – hos 
bygherre. Det er ham der er overordet 
ansvarlig for, at det projektmateriale de 
udførende afgiver deres tilbud på bag-
grund af, er i orden.”

”Groft sagt betyder det, at når byg-
herre undlader at granske 3D-modeller, 
mængdeopgørelser, bygbarhed og tids-
planer for fejl, er udbudsmaterialet en 
blanko-check for entreprenørerne. Det 
er nogle af de udfordringer vi hører om 
i medierne vedrørende en lang række 
større igangværende byggeprojekter.

Med den nye metode kan 
problemerne tages i opløbet

Jeg har stor respekt for, at så mange byg-
herrer nu tager ansvar for kvaliteten af 
projektmaterialet på forkant. Det er unikt 
og det viser stort overblik og overskud. 
Og de positive resultater tegner et klart 
billede. Det virker! Problemerne kan ta-
ges i opløbet, inden det udvikler sig til 
slåskampe om ansvar og ekstraregninger 
på byggepladsen”

Gængs praksis er som bygherre at 
stole på sin projekterende rådgiver, da 
det kan være svært at gennemskue kva-
liteten af 3D-modellerne. Men rådgivere 
med baggrund som fx bygningsingeniør 
eller arkitekt, har ikke den IT-teknologi-
ske baggrund til at kunne gennemskue 
alt fra IKT-strategier, kontraktgrundlag, 
ydelsesspecifikationer, teknologiske ar-
bejdsprocesser og systematiker samt ri-
sikostyring med afsæt i BIM 2D, 3D, 4D 
(3D+tid) og 5D (3D+økonomi). Mange 
vil hævde at de kan, men det er bevist på 
en lang række store offentlige projekter, 
at den tilknyttede IKT-ledelse ikke har de 
fornødne faglige kompetencer.

Byggebranchen har tradition for slås-
kampe om ansvar og ekstraregninger, 
og de slåskampe er ikke blevet mindre 
med de nye teknologier. Ansvar og eks-
traregninger kastes rundt mellem par-
terne som en varm kartoffel. Men uanset 
hvem der har ansvaret for fejlene, er der 
kun én til at betale i sidste ende – nemlig 
bygherre!

Exigo er specialister i projekt- og risi-
kostyring, og de førende indenfor deres 
felt i Danmark, og kan med ny innovativ 
software, afdække fejl i projektmateriale 
og tidsplaner i tide, så de kan rettes til, 
inden fejlene får tidsmæssige- og økono-

miske konsekvenser i forbindelse med 
udførelsen, så milliontab undgås.

Den nye metode sikrer et godt 
arbejdsmiljø, hvor håndværkerne 
får ro til deres arbejde

Kristian Birch fortsætter:
”Der vil altid opstå noget uforudset i 

udførslen, det kan ikke undgås. Men det 
der betyder noget er, at vi hele tiden kan 
opdatere tidsplanen med faktisk udført 
arbejde og stade, og med det samme 
kan få overblik over de konsekvenser, 
det uforudsete har for den resterende 
tidsplan og bemandingen. Vi kan følge 
det dag for dag.”

”Tidsplanen deles ud på områder 
(lokationer), så vi sikrer at hele bygge-
pladsen udnyttes optimalt. Vi undgår på 
den måde, at tidsplanen pludseligt løber 
løbsk, og håndværkerne farer forvildede 
rundt på byggepladsen, og arbejder 
hvor der tilfældigvis er plads.

Den nye metode og den stramme 
styring, har også stor betydning for kva-
liteten af det arbejde der udføres. Hånd-
værkerne får tid og ro til deres arbejde, 
og behøver ikke at slås for at komme til, 
eller må vente til der er plads til dem – 
som det ellers er gængs praksis.

Vi skælder håndværkerne ud, når de 
ikke overholder tidsfristerne på vores 
byggeprojekter, men faktum er, at de 
ikke har en chance for at overholde tids-
fristerne med traditionel styring med fx 
Gantt.

Den nye metode (lokationsbaseret 
tidsplanlægning / cyklogram planlæg-
ning) har derfor indirekte stor betydning 
for både arbejdsmiljø og sikkerhed på 
pladsen.
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Performancetest, nyt 
gratis værktøj fra BYGST!
AF DRIFTSRÅDGIVER, JESPER TANGGAARD,  

SWECO A/S

Bygningsstyrelsen er en af landets stør-
ste bygherrer, som konstant har pro-
jekter i gang over det meste af landet. 
Styrelsen har identificeret at manglende 
færdiggørelse af tekniske installationer 
på afleveringstidspunktet er et problem 
for bygningens fortsatte drift. Proble-
mets omfang er ganske omfattende, idet 
man ofte mangler 20 %, men gennemfø-
rer afleveringen alligevel, og dermed kun 
får en visuel gennemgang af installatio-
nerne. For at gøre det bedre, har styrel-
sen udviklet et værktøj som er døbt Per-
formancetest. Værktøjet stilles gratis til 
rådighed for alle på hjemmesiden www.
bygst.dk, og det består af udbudstek-
ster, tidsplansudsnit til indsættelse i ud-
førelsestidsplan og testparadigmer for 
hver installation man ønsker testet før 
afleveringen.

Hvad er det så værktøjet kan i forhold 
til problemstillingen? Hvis man skal gen-
nemføre en test før afleveringen, er det 
nødvendigt at have færdiggjort de instal-
lationer man skal teste. Hvis man har en 
sanktionsgivende termin indlagt i form 

af at testen skal bestås, ligger der et in-
citament hos entreprenørerne til at blive 
100 % færdige. Dette er altså ikke noget 
som koster ekstra i forhold til hvad der 
er aftalt, der er heller ikke noget nyt og 
overraskende i at skulle aflevere et kom-
plet anlæg til den aftalte tid. I forhold til 
AB 92 og ABT 93 kan ingen entreprenør 
påberåbe sig ekstra betaling for at levere 
et anlæg som fungerer.

Ved at indsætte de snipper af ud-
budstekst, som findes på hjemmesiden, 
har man også gjort opmærksom på at 
der skal gennemføres test. Desuden kan 
man bede sine rådgivere om at indar-
bejde hele proceduren omkring test og 
aflevering i tidsplanen, dette findes også 
på hjemmesiden.

Test falder i to kategorier, funktiona-
litet af styrings- og reguleringssystemer 
og virkningsgradstest. Begge kan udfø-
res uafhængigt af brugeres adfærd, hvil-
ket medfører at denne kilde til diskussion 
om det installerede virker efter hensig-
ten er elimineret. Begge har et meget 
klart acceptkriterium, og derfor funge-
rer det mere objektivt end den visuelle 
gennemgang. Nu kan både fagtilsyn og 
entreprenør få lavet den visuelle gen-
nemgang for at afgøre om der er noget 

håndværksmæssigt, som skal rettes, og 
man kan via en test afgøre om det instal-
lerede rent faktisk fungerer som beskre-
vet i udbudsmaterialet.

Der er tale om forholdsvist kortvarige 
test, som på ingen måde kan anses for 
at være dyre eller vanskelige at udføre. 
Man anvender primært CTS logninger 
som uddata fra testen, og derfor er der 
ikke brug for en hel masse specialinstru-
menter, et retvisende termometer og 
andre gængse værktøjer fra indregule-
ringsteknikerens værktøjskasse bringer 
en gennem hovedparten af ”opskrif-
terne” på hjemmesiden.

I alle testparadigmer er angivet, hvad 
der skal tilpasses den enkelte byggesag, 
således at der for det første kun angives 
test for de anlæg der er i bygningen, og 
for det andet kan forberede testskema 
for hvert enkelt anlæg, med nøjagtig pla-
cering, nummerering eller navngivning 
og anlæggets virkemåde.

I paradigmet er også angivet præcist 
hvilke forudsætninger der skal være 
opfyldt for at testen kan udføres. Man 
behøver derfor ikke at udføre forgæves 
arbejde, da man før start kan få fuldstæn-

Figur 2. Udsnit af tidsplan for test og aflevering (kilde: BYGST)Figur 1. Fremdrift i konstruktioner og in-
stallationer ved aflevering (kilde: BYGST)
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Konferencer, kurser og uddannelser med fokus  
på sundhed, trivsel og kompetenceudvikling
Et fokus på fremme af sundhed og trivsel
PUK Healthcare er et institut inden for sundhedsviden og -udvikling, hvis formål er at være med til at fremme den fysiske og 
mentale sundhed i Danmark. I samarbejde med nogle af landets dygtigste og mest kompetente oplægsholdere og undervisere 
formidler vi på vores mange kurser, konferencer og uddannelser brugbar viden omkring sundhedsfremme og trivsel. Således 
arbejder vi dagligt på at fremme sundheden hos den enkelte borger, men ligeledes bestræber vi os på at fremme både trivslen og 
sundheden på landets mange forskellige arbejdspladser.

Styrk din viden og kompetencer
På flere af vores skræddersyede forløb får du som deltager desuden muligheden for at tilegne dig viden og konkrete værktøjer, der 
med fordel kan anvendes i dit daglige arbejde, og dermed får du hos PUK Healthcare en unik mulighed for at styrke og udvikle dine 
faglige kompetencer. Hvad enten du er leder, medarbejder, konsulent eller noget helt fjerde er vores fornemmeste opgave at sende 
dig hjem med viden og redskaber, der både skaber værdi for dig selv og dine omgivelser.

PUK Healthcare udbyder bl.a. konferencer, kurser og uddannelser inden for følgende områder:
∂ Sundhed
∂ Kost og ernæring
∂ Arbejdsmiljø
∂ Kommunikation
∂ Motivation 
∂ Ledelse 
∂ Stressforskning
∂ Konflikthåndtering 
∂ Krisehåndtering
∂ Sundheds- og sygepleje 
∂ Sundhedsjura
∂ Sundheds-IT

Sted
København  
Aarhus  
Odense 

Deltagergebyrer 
Konferencer og kurser fra 3800,- til 4500,- ekskl. moms.  
Uddannelser fra 7500,- til 19800,- ekskl. moms. 
Prisen inkluderer fuld forplejning, adgang til en online platform 
med undervisningsmateriale samt kursusbevis.

OBS! 
Henvis til denne annonce ved tilmelding og opnå en rabat på 25%. Opnå desuden 
specialrabat ved flere tilmeldinger fra samme virksomhed. 
Skriv til puk@puk.dk eller ring på 33 14 58 58 for mere information.
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digt overblik over om anlægget er klar-
gjort og alle forudsætninger opfyldt. I 
modsat fald undlader man at påbegynde 
testen. Dette sidste har desværre været 
tilfældet, hvor Sweco har haft opgaven 
med at udføre en eller fl ere test for Byg-
ningsstyrelsen, men så har bygherren 
haft sanktionsmuligheder i form af dag-
bod, fordi dette var indføjet i kontrakten.

For at afgøre om test er bestået, skal 
man have noget erfaring i at bedømme 
indsvingningskurver, reguleringer skal 
være stabile i indsvingning og må ikke 
pendle under nogen driftsforhold. Det 
sidste er normalt let at se, men man kan 
have behov for at ændre logintervaller 
for at opdage en langsom pendling.

Virkningsgrader måles i forhold til det 
tilbudte anlæg, f. eks. SEL og tempera-
turvirkningsgrader for ventilation, COP 
for køleanlæg og varmt brugsvand. Be-
lysningsanlægget bør også tjekkes, så 
man har et tal for hvor meget el der an-

vendes ved fuld belysning i bygningen. 
Ved en lysstyring bør man udføre mere 
detaljerede test, hvori også indgår mini-
mumbelysning og eventuelle dellaster i 
udvalgte områder.

Som tidligere nævnt er der testpara-
digmer for næsten alle former for test 
af anlæg, og disse stilles gratis til rådig-
hed. Man kan derfor være fristet til at tro 
at det er opskriften på Commissioning, 
men her må man skelne nøje mellem de 
to.

Performancetest indgår i Commissio-
ning, da fungerende anlæg er en grund-
læggende forudsætning for Commis-
sioningprocessen. Men Commissioning 
efter DS 3090 starter allerede i design-
fasen, hvor man påvirker udformning af 
anlæg og installationer ud fra hvordan 
driften af bygningen skal foregå når den 
er færdig. Tidsperspektivet er den af-
gørende forskel på de to begreber, da 
Performancetest afslutter installationsar-

bejderne, og dermed ikke rækker læn-
gere frem end til AB afl everingen. Com-
missioning forbereder bygningen til den 
drift, bygherren har ønsket i designfa-
sen. Driftsorganisationen forberedes på 
at overtage den daglige drift, ved at sikre 
medarbejdernes uddannelse i installa-
tionernes daglige brug og løbende vedli-
geholdelse. Og på længere sigt at doku-
mentation foreligger i format og omfang 
som passer ind i det system driftsorgani-
sationen har valgt at anvende.

Bygningsstyrelsen har indarbejdet 
performancetesten i en lang række kon-
trakter og vil i 2016 arbejde på at om-
forme erfaringerne med performancete-
sten til en standardiseret metode. Målet 
er at gøre det lettere for andre at bruge 
performancetesten i både store og små 
byggeprojekter, herunder også renove-
ringer. 
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Hospitalerne har sparet 
86 millioner kroner på 
energiforbrug
Siden 2009 har regionerne reduceret forbruget af vand, varme og el. I alt er energiregningen på fem år 
reduceret med 86 millioner kroner, viser en ny opgørelse fra NIRAS over regionernes energiforbrug

Fra 2009 til 2014 har regionerne redu-
ceret vandforbruget med 17 procent, 
forbruget af varme med 11 procent, og 
elforbruget har været nærmest konstant. 
Reduktionen er sket på trods af, at antal-
let af undersøgelser og behandlinger på 
sygehusene i samme periode er steget 
23 procent. Det viser en opdateret sta-
tistik over regionernes energiforbrug for 
2014, som er udarbejdet i et samarbejde 
med NIRAS.

Det lavere forbrug ses tydeligt på re-
gionernes årlige energiregning. Fra 2009 
til 2014 skønnes, at hospitalerne i alt har 
sparet 86 millioner kroner på energifor-
bruget – heraf er langt størstedelen spa-
ret på varme (59 millioner kroner), på 
vand  (27 millioner kroner), mens der har 
været et lille merforbrug på elforbruget 
(knap 1/2 millioner kroner).

Regionerne har blandt andet opsat 
solceller, lavet genanvendelse af spilde-
vand og isoleret ældre bygninger for at 
få en mindre varmeregning.

Fremtidens sygehuse tænker på 
energiforbruget

Det er et stort fokus for de nye sygehus-
byggerier at bygge til fremtiden via fl ek-
sibelt og bæredygtigt byggeri. Derfor 
kommer mange af sygehusene også til 
at leve op til 2020-energistandarder på 
trods af kravet om blot at skulle efterleve 
energistandarderne for 2015.

DNV-Gødstrup har eksempelvis al-
lerede opført en vindmølle, der er med 
til at dække energibehovet under selve 
opførelsen af sygehuset, og Hvidovre 
Hospital har i år indviet et solcelleanlæg, 
der har en tilbagebetalingstid på maks. 
10 år. Disse tiltag er med til at reducere 

sygehusenes CO2 udledning og omkost-
ningerne til elektricitet.

Derudover får fl ere af sygehusene 
dækket deres energibehov gennem 
ikke-fossile energikilder. Sygehus Lil-
lebælt får eksempelvis grønt strøm fra 
vandkraft i udlandet. 

Flere og fl ere af sygehusbyggerierne 
vælger at blive bygget efter den ambi-
tiøse certifi ceringsordning for bæredyg-
tigt byggeri – DGNB.  Senest har Nyt 
Aalborg Universitetshospital også valgt 
at blive DGNB-certifi ceret.

DGNG-certifi ceringen vurderer alle 
bæredygtighedsparametre så som øko-
nomi, det sociale og klimaet i selve pro-
jekteringsfasen for byggeriet. Dette er 
eksempelvis med til at sikre, at byggeri-
erne bliver energieffektive, og hermed 
reducere den miljømæssige påvirkning 
samt effektivisere driften. 

Yderligere kontaktoplysninger 
(vedr. konkrete erfaringer)

Niels Markvard Andersen; 
niels.andersen@rsyd.dk, 
tlf. 2347 2833, OUH

Claus Nordentoft; 
claus.nordentoft@rsyd.dk, 
tlf.  7940 5155, Sygehus Lillebælt

Niels Sloth; 
ncs@rn.dk, 
tlf. 4094 7996, Region Nordjylland 

Regionernes energiforbrug siden 2009
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Trådløse dataloggere som 
en sikkerhed mod dyre 
nedbrud
Det midtjyske hospital fik installeret den første del af sit omfattende system af trådløse Saveris 
dataloggere tilbage i 2010, og systemet har lettet dokumentation og kvalitetssikring for hospitalet. 

”Der er ingen tvivl om, at vi har fået et 
kvalitetsløft med Saveris i forhold til at 
dokumentere og sikre korrekt opbeva-
ring af biologiske prøver, reagens og 
forskningsmateriale,” udtaler Bjarne 
Vinther, el-montør i Teknisk Afdeling på 
Regionshospitalet Viborg.

I dag er systemet udbygget til også 
at dække Silkeborg og Skive Regions-
hospitaler, samt Hammel Neurocenter. 
Det består af mere end 300 loggere 
med måleopgaver, som spænder over et 
måleområde fra -150 °C til +40 °C. ”Løs-
ningen er gradvist blevet udvidet siden 
den første del af systemet blev indkøbt 
i 2010, og vi planlægger yderligere udvi-
delser,” forklarer Bjarne Vinther, der har 
god erfaring med Saveris dataloggerne. 
Installationen er den største af sin slags 
i Danmark og dækker et areal på mere 
end 240.000 m2 på de fire hospitaler.

Brugervenligt og fuldautomatisk 
system

Ansvaret for overvågningssystemet lig-
ger hos hospitalets tekniske afdeling, 
hvor systemet udskriver automatisk ge-
nererede pdf-rapporter til det ledende 

personel i de respektive afdelinger, hvor 
systemet er installeret. ”Det er intet 
problem at udarbejde de nødvendige 
dokumentationsrapporter, da det hele 
kører fuldautomatisk” fortæller Bjarne 
Vinther. Og rapporterne kan genereres 
i de intervaller, som afdelingerne har 
behov for; dagligt eller på uge- eller må-
nedsbasis.

Fast procedure og tryghed mod 
afvigelser

”Siden vi har fået systemet implemen-
teret, har vi ikke oplevet, at der er sket 
nedbrud, uden at vi er blevet informe-
ret via Saveris systemet, så der er ingen 
tvivl om, at systemet giver en både god 
tryghed og er medvirkende til, at vi op-
fylder den strenge kvalitetskontrol, der 
naturligt er, når man har med opbevaring 
af så vigtigt materiale at gøre,” forklarer 
Bjarne Vinther.

Hvis en fryser eller et køleskab plud-
selig afviger fra de øvre- eller nedre 
grænser, der ligger inde i systemet, er 
der en helt fast procedure på hospitalet, 
som går i gang med det samme. ”Vi har 
sat systemet op, så der straks sendes en 
sms via vores CTS system til hospitalets 
døgnbemandede oplysning. De tager 
herefter kontakt til den ansvarlige per-
son, som tager aktion på alarmen med 
det samme,” fortæller Bjarne Vinther. På 
den måde sikrer man, at fx dyr medicin 
ikke skal smides ud, fordi der er tvivl om, 
hvorvidt det har været opbevaret inden-
for de tilladte temperaturgrænser. Der er 
mange penge at spare her for sygehus-
væsenet, og investeringen i systemet er 
på den måde hurtigt tjent ind.

Som en ekstra kontrol, er systemet sat 
op til, at genudsende en alarm efter en 

given tid (fx 30 min.), hvis man får kvit-
teret en alarm, og af en eller anden grund 
bliver forstyrret inden man får fejlen ret-
tet. Eller hvis man tror fejlen er rettet, 
men temperaturen alligevel ikke kommer 
indenfor den acceptable grænse, så bli-
ver alarmen ligeledes genudsendt.

Systemet bidrager til at 
overholde krav til kvalitet

Alle danske hospitaler skal leve op til 
”Den Danske Kvalitetsmodel”, som op-
stiller mål i forhold til god kvalitet. Fx er 
det et krav, at man kan dokumentere, at 
medicin har været opbevaret indenfor 
de opstillede grænseværdier. Saveris sys-
temet er et led i at opfylde de mål, som 
hospitalet er underlagt. Hospitalet er ak-
krediteret i 2011 og blev re-certificeret 
i 2014. ”Inden da var det vores forvent-
ning, at systemet skulle udbygges, så 
vi også fik indført samme kvalitetskon-
trol med eksempelvis hospitalets mere 
end 100 medicin skabe/rum,” afslutter 
Bjarne Vinther, og understreger igen, at 
han ser mange muligheder med det flek-
sible overvågningssystem.
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> Lille og enkel logger.  
	 Kan	placeres	og	aflæses		
 overalt

> 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 online 

Testo forhandler

>

Alt under kontrol
Ha’ et øje på fugt og temperatur uanset hvor du befinder dig

testo Saveris 2   
Cloudbaseret dataloggersystem

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Unik teknik renser faldstammer 
på Roskilde Sygehus med mindst 
mulig gene for patienter
Med en helt særlig, selvudviklet og endnu ikke udbredt teknik til fræsning af faldstammer afsluttede 
Lyngholm Kloak-service lige før jul en opgave på Roskilde Sygehus, der krævede særlige hensyn til 
patienter og personale. 

I løbet af 2015 har Lyngholm assisteret 
Per Aarsleff A/S ved renoveringen af 
faldstammerne på Roskilde Sygehus, 
mens hospitalet stadig var i brug. Arbej-
det blev udført med mindst mulig gene 
for personale og patienter.

I stedet for at udskifte de gamle og til-
stoppede faldstammer med nye har Per 
Aarsleff A/S foret faldstammerne, efter 
at Lyngholm har brugt virksomhedens 

helt særlige og unikke metode til fræs-
ning af de eksisterende faldstammer. 

”Vi har specialfremstillet forskellige 
hjælpeværktøjer, der bliver drevet af wi-
rer og spuleanlæg. Først højtryksspuler 
vi grundigt i faldstammerne, hvorefter 
vi med forskelligt hærdet værktøj fræser 
direkte i faldstammerne”, siger Dennis 
Granhøj, der er servicechef i Lyngholm, 
og fortsætter: 

”Det sikrer, at faldstammerne bliver 
renset i en sådan grad, at vi til sidst når 
helt ind til basis af jernmaterialet i røret. 
Det er nødvendigt for at kunne sikre en 
fuldstændig ren og glat overfl ade, så den 
efterfølgende indvendige foring bliver 
helt jævn”.

Dennis Granhøj forklarer, at Lyngholm 
har anvendt teknikken i fem år. Lyng-
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Smart strøm til det
moderne hospital
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Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 
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holm har brugt lang tid på at fi nde, teste 
og udvikle den helt rigtige metode, der 
gør det muligt at fræse faldstammer, så 
de bliver fuldstændig fri for bl.a. slam, 
afl ejringer, gammel maling og rust.

Faldstammeprojektet på Roskilde Sy-
gehus blev udført på ca. fi re uger. Tids- 
og prisbesparende er derfor nøgleor-
dene, når det komme til fordelene ved 
at anvende denne metode frem for at 
udskifte faldstammerne.

”Udskiftning af faldstammer tager me-
get længere tid og kræver involvering af 
fl ere faggrupper, da faldstammer meget 
ofte er gemt bag vægge og cement, der 
skal rives ned og genopføres. Det kan 
være ressourcekrævende at skulle koordi-
nere fl ere forskellige faggrupper og deres 
samarbejde”, forklarer Dennis Granhøj.

Hensyn til patienter og personale

På barselsgangen med nyfødte børn og 
udmattede forældre var det især vigtigt, 
at Lyngholm tilpassede sig patienternes 
hviletid.

”Vi måtte fx ikke arbejde før kl. 8.00 
og mellem kl. 12.00 og 14.00, så det 

Lyngholm Kloak-Service har med en helt unik metode til fræsning i løbet af ca. fi re uger re-
noveret faldstammer på seks etager på Roskilde Sygehus uden at være til gene for patienter 
og personale.

krævede en helt særlig koordinering af 
arbejdet i forhold til rutinerne på hospi-
talet. Vi måtte derfor lave arbejdsrutiner, 
der betød, at der blev ”holdt pauser” i 
løbet af dagen i patienternes hviletid. 
Selvom vi i hviletiden kunne udføre an-

det arbejde, betød det alligevel lidt læn-
gere arbejdsdage for mændene på ste-
det i sidste ende”, siger Dennis Granhøj 
og tilføjer:

”Men med vores helt særlige teknik og 
fl eksibilitet slap personale og patienter 
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COMMISSIONING  
– BYG RIGTIGT  
FØRSTE GANG
Vil du vide hvordan?  
Så kan du kontakte  
Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk  
eller
Jens Johansen på 2723 6304,  
jens.johansen@sweco.dk Forskellen ligger i detaljen

Uanset om du har brug for filtre til kritiske områder, eller 

til almindelig rumventilation, så vil vores filterløsninger 

levere hvad du har brug for. Kontakt os, eller besøg vores 

hjemmeside, for nærmere information.

www.vokesair.com

Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

www.mann-hummel.com

DRIFT & VEDLIGEHOLD

FAKTA OM LYNGHOLM

Lyngholm blev etableret i 1974 af Flemming og Preben 
Lyngholm. Kloakvirksomheden holder til på Avedøreholmen i 
Hvidovre. Lyngholm har i dag knap 50 ansatte.

Virksomheden opererer dagligt i hele hovedstadsområdet 
men påtager sig også opgaver på resten af Sjælland, ligesom 
Lyngholm igennem de seneste par år også har påtaget sig 
særlige opgaver i både Jylland og på Fyn. Lyngholm har også 
opgaver i ordrebogen, der skal udføres i Norge.

Lyngholm består af tre virksomheder, der supplerer hinanden 
i serviceringen af kunderne:

Lyngholm Kloak-Service der udfører: Akutte renseopgaver 
af diverse afløb, faldstammer, brønde, tanke, udskillere samt 
sug/spul ved specielopgaver.  

Lyngholm Kloak-Renovering der udfører: Etablering af 
kloak systemer, renovering af kloaksystemer, punktrenove-

ringer, reparationer, rotte- og miljøsager, højvandslukkere, 
etablering/nedlægning af diverse udskillere og tanke samt 
belægninger.

Lyngholm TV-inspektion der udfører: TV-Inspektion af kloak-
systemer, rørlagte vandløb, bronzestatuer og andre opgaver, 
hvor TV-inspektionsudstyr er påkrævet.

Som nogle af de eneste i branchen kan Lyngholm derfor 
påtage sig opgaver, som både omfatter kloakrenovering, 
kloakservice og TV-inspektion.

Lyngholm er autoriseret kloakmester, certificerede TV-
Inspektører i DTVK kontrolordningen, certificerede i brugen 
af Wisetrap fælder, autoriseret rottefænger og certificerede 
montører af Kessel højvandslukkere. Derudover er det Lyng-
holms speciale at udføre punktrenoveringer og fuldfræsning 
af faldstammer ved renovering af faldstammer.

for byggerod, et kæmpe hold af hånd-
værkere og støj i en længerevarende 
periode. Og så blev hviletiderne respek-
teres”.

Lyngholm oplever netop nu en øget 

efterspørgsel på metoden til fræsning af 
faldstammer og har lignende projekter i 
hele landet, heriblandt for store entre-
prenører og førende inden for foring af 
faldstammer.

Yderligere information

Dennis Granhøj, servicechef i Lyngholm 
på telefon: 36 77 00 77 eller e-mail: den-
nis@lyngholm.dk   
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Hvem har ansvaret for 
det medicinske gasanlæg?
Gældende standarder og bekendtgørelser giver et uklart billede af hvem der har ansvaret for hvad i et 
medicinsk gasanlæg

AF SVEND GRAM, ALECTIA

KAJ HYLDGAARD, FSTA

JOHN ENEVOLDSEN, AGA

MICHAEL HASLUND, AGA

Medicinske gasser er et 
lægemiddel

Medicinske gasser er per defi nition et 
lægemiddel, og er derfor underlagt Lov 
om lægemidler og tilhørende bekendt-
gørelser.

Derfor adskiller anlæg for medicinske 
gasser sig fra traditionelle VVS-anlæg, 
idet de forskellige Love om Lægemidler, 
standarder og bekendtgørelser defi ne-
rer ansvarsforhold for kvalitet, kapacitet, 
vedligehold og forsyningssikkerhed.

DS/EN ISO 7396-1 Anneks G er rela-

tiv klar i defi nitionen af ansvarsfordelin-
gen i hospitalets organisation, men er det 
sådan vi gør i Danmark?

Hvad gør vore nabo-lande?

I Sverige følges SIS 370 der beskriver 
ansvarsforholdene efter samme princip-
per som beskrevet i ES/EN ISO 7396-1. 
Ligeledes har Sverige via Teknologisk 
Institut et uddannelsesforløb for teknisk 
personale, hvori der netop er fokus på 
ansvarsfordelingen.

Norge følger den svenske model mht. 
ansvarsfordelingen, ligesom uddannelse 
af teknisk personale følger den svenske 
model.

I UK anvendes HTM 02-01 der i rela-
tion til ansvarsforhold er meget lig ISO 
7396-1, og ligeledes er der et uddannel-

sesforløb af teknisk personale der vare-
tages af BOC.

Hvorfor uddanne?

Der rapporteres jævnligt om utilsigtet 
hændelser der omhandler brugen eller 
forsyningen af medicinske gasser. Un-
der sidste FSD-tema dag blev der præ-
senteret et par utilsigtede hændelser, 
og bl.a. en hvor det kliniske personale 
gennemførte test af klinisk udstyr med 
et meget højt oxygenfl ow. Konsekven-
sen heraf var fald i forsyningstryk som 
medførte øjeblikkelig operationsstop, 
håndventilation med Rubens ballon til 
igangværende operationer. Der var med 
andre ord stor risiko for patienters sik-
kerhed forårsaget af en planlagt test af 
udstyr.

Organisation og roller jf. DS/EN ISO 7396-1 
i en dansk version.
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Levende kommunikation

• Mammografi-skærme. 
• Diagnostiske skærme.
• Kliniske skærme m.v.

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

takt AVC på 4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).

DICOM SKærMe

www.vileda-professional.dk

MicroOne - fjerner bakterier med 99,9 % uden kemi
• Hygiejnisk håndtering  • Nem og effektiv forbehandling  
• Hele pakken passer i en  • Kompatibel med klor-baserede 
   6 L spand       desinfektionsmidler

MicroOne - engangs mikrofiberklud
Kritisk rengøring - resistente bakterier? 

Kontakt os

for en test

MEDICINSKE GASSER

Flere utilsigtede hændelser vil helt el-
ler delvist kunne undgås, hvis de enkelte 
afdelinger / personalet var bekendt med 
deres ansvar og var korrekt uddannet i 
håndtering af medicinsk gasanlæg.

DS/EN ISO 7396-1 om 
ansvarsfordelingen

Som beskrevet har normen en klar de-
fi nition af de forskellige funktioners an-
svar og roller. Alt dette har fokus på en 
sikker og stabil forsyning af medicinske 
gasser til gavn for patientsikkerheden.

Som et eksempel er den generelle op-
fattelse, at det er den tekniske chef der 
har ansvaret for kvaliteten af de medi-
cinske gasser, herunder egenproduceret 
medicinsk trykluft.

Men ISO-standarden defi nerer faktisk 
at dette ansvar ligger ved en ”Quality 
Controller” med fx farmaceutisk bag-
grund. Ligeledes har ”Quality Control-
ler” ansvaret for at der løbende udføres 

en kontrol af kvaliteten af den medicin-
ske gas.

Der investeres i disse år massivt i op-
førelsen af nye Supersygehuse, der er 
designet efter gældende standarter.

En manglende uddannelse af persona-
let der skal overtage anlæggene og drive 
disse i mange år, vil medføre at der ikke 
opnås den værdi og sikkerhed i anlæg-
gene som er intensionen bag standar-
den. Vi forsømmer med andre ord at få 
det optimale ud af anlæggene fordi der 
ikke er fokus på korrekt uddannelse af 
personalet. Modsat vore nabolande eksi-
sterer der i Danmark endnu ikke et organ 
der kan varetage denne uddannelse/
certifi cering af personalet. Hvor ligger 
ansvaret for dette?

ERFA-gruppe, medicinsk gasser

FSTA har taget initiativ til at starte en 
ERFA-gruppe for medicinske gasser. Em-
ner som ovenstående vil være naturligt 

at diskutere i det forum. Hvis du ønsker 
at deltage i denne gruppen skal du kon-
takte formand for FSTA Kaj Hyldgaard på 
mail kh@rd.dk

Læs tidligere
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Patienten i centrum
I tråd med politiske målsætninger i Danmark, sætter AGA Linde Healthcare patienterne i centrum.  
Virk somheden bidrager med konkrete og vedvarende forbedringer. Nogle af dem er nyheder i Danmark, 
andre supplerende forbedringer indenfor udvalgte patientforløb

Udvikling indenfor 
smertebehandling

Lattergassen er på vej tilbage til de dan-
ske sygehuse, en udvikling som AGA 
Linde Healthcare, har drevet sammen 
med stærke samarbejdspartnere i sund-
hedsvæsenet, læger sygeplejersker og 
jordemødre

I Danmark har mange hospitaler de 
sidste 10-15 år lukket for forsyningen 
af lattergas, da den generelle opfattelse 
var, at det var sundhedsskadeligt for 
sundhedspersonalet at blive potentielt 
eksponeret for lattergas udånde fra pa-
tienterne. Denne fejlagtige antagelse, er 
i dag fuldstændig afkræftet i moderne 
videnskabelig litteratur. Derfor har de 
danske sygehuse, indset nødvendighe-
den af at få lattergassen tilbage til patien-
terne, da økonomien og besparelserne 
med lattergas er overvejende højere, 
end med eksempelvis epidural, kejser-
snit og general anæstesi.

På de sidste 10-15 år er der sket meget, 
også indenfor lattergas udviklingen, der-
for er alt lige fra gascentraler til rørføring, 
til doseringsudstyr samt uddannelse af 
sundhedspersonalet ændret i dag. Selv 

om Danmark valgte at lukke for lattergas-
sen, var det ikke samme situation i Eng-
land, Frankrig, Sverige og Finland. Her 
fortsatte man med at udvikle og anvende 
lattergas til patienterne, derfor kan AGA 
Linde Healthcare i dag via sin globale 
position og tilstedeværelse i også disse 
markeder, tilbyde egne fagudannede in-
genører, som kan bistå med gascentraler 
og dimensionering af rørledning, samt 
intensiv sygeplejersker som kan tilbyde 
doseringudstyr og træning af læger, sy-
geplejersker og jordemødre. 

Nyhed i Danmark:  
Tilbud om respiratorisk 
rehabilitering på REMEO® 
Vejlefjord

Udenfor fødegangene og hospitalerne, 
investerer AGA Linde Healthcare i det 
sammenhængende patientforløb, med 
et supplerende koncept til det udfor-
drede offentlige sundhedssystem.

I andet halvår af 2015, slog virksomhe-
den dørene op for REMEO centeret på 
Vejlefjord. REMEO er Linde Healthcare’s 
innovative program for langtidsventile-
rede og kroniske respirationspatienter. 
Centeret tilbyder en høj specialiseret 

og integreret pleje og rehabilitering, og 
bygger bro mellem hospital, kommune 
og patientens hjem. REMEO tilbyder 
med sin placering på Vejlefjord, desuden 
et komfortabelt og hjemligt miljø for pa-
tienterne og deres familie og venner.

REMEO Vejlefjord, er den første kli-
nik i Danmark, der er 100% ejet af AGA 
Linde Healthcare, og som er baseret på 
et tæt samarbejde med det offentlige og 
private sundhedssystem.

REMEO er et globalt plejekoncept for 
patienter med behov for respiratorisk 
rehabilitering, (lungesygdomme, neu-
romuskulære sygdomme, neurologiske 
sygdomme, traumepatienter), etableret 
af Linde Group. Centerets overordnede 
målsætning er, at gøre patienterne klar til 
at komme hjem igen og med et fleksibelt 
koncept, at støtte, aflaste og supplere 
det eksisterende sundhedssystem. 

Læs mere på www.remeo.dk, eller  
kontakt Centerchef, Laust Kristensen, 
på laust.kristensen@dk.aga.com el-
ler AGA Linde Healthcare Landechef, 
Michael Steen Amundsen på michael.
steen.amundsen@dk.aga.com

Nye nationale guidelines fra Sandbjerg mødet.

LIVOPAN® den mobile færdigblandede lattergas/
oxygen gasflaske.

Smertelindring hvor patient og jordemoder
måtte ønske det.

Linde: Living healthcare
Terapeutiske indikationer for LIVOPAN: Til behandling af kortsigtede smertetilstande af mild til moderat intensitet, når hurtig smertestillende effekt og udskillelse ønskes. 
Kontraindikationer: Hjertesvigt eller nedsat hjertefunktion, nedsat bevidsthedsniveau eller nedsat evne til at samarbejde, vitamin B12 eller folinsyre mangel, samt mistanke om
luftfyldte hulrum. Opbevaring: Må ikke opbevares under –5 °C. Pakker: 2 L og 5 L (markedsført). Flere oplysninger: Se medicin.dk. Læs indlægssedlen inden brug. 

® LIVOPAN er et registreret varemærke tilhørende The Linde Group.

Roll-up_LIVOPAN-w bath_DK(50%).qxp_Roll-up_LIVOPAN-w bath_DK(50%)  2015-10-13  09:28  Sida 1
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Strandmøllen leverer 
medicinsk oxygen i 
300 bar fl asker og batterier

Strandmøllen opgraderer i første kvar-
tal 2016 sit medicinske fyldeanlæg på 
fabrikken i Ejby på Fyn, med ny 300 bar 
højtrykspumpe, rørinstallation, fylde-
koblinger m.m.

Dermed bliver Strandmøllen den før-
ste leverandør af 300 bar løsninger til 
medicinsk oxygen på det danske mar-
ked.

Kompakte batterier

Et af de første 300 bar medicinsk oxygen 
produkter bliver XL-batterier, der har op 
til dobbelt så stort indhold som de stan-
dard batterier, der er på markedet i dag. 
Da XL-batterierne samtidig har en anden 

opbygning end de 
traditionelle, opnås 
en særdeles kompakt 
løsning med et ”foot-
print” på bare 75 x 82 
cm.

XL-batterierne har 
to udtag: Et med 300 
bar og et med 70 bar. 
Dermed sikres, at 
batteriet kan tilslut-
tes hospitalets eksi-
sterende centraler og 
installationer, uden 
nogen form for æn-
dringer.

Optimal løsning til sekundær- og 
reserveforsyning

I henhold til DS / EN ISO 7396-1 skal 
et hospital foruden primærforsyning 
også have både sekundær- og reserve-
forsyning af medicinsk oxygen. På de 
fl este hospitaler er den primære forsy-
ningskilde en tankløsning. Med enkelte 
undtagelser, hvor hospitalet har to oxy-
gentanke, består sekundær- og reser-
veforsyning af batterier. Da sekundær-
forsyningens reservelager bør svare til 
1-2 døgns forbrug, vil der typisk være 
behov for et antal batterier. Med 300 bar 
XL-batterier kan antallet reduceres, og 
hospitalerne opnår dermed en betydelig 
reduktion i pladsbehovet samtidig med, 
at de får en besparelse på batterilejen.

Ny primær forsyningskilde

På mindre sygehuse med et lille og må-
ske svingende oxygenforbrug, åbner der 
sig nye muligheder for at erstatte tanken 
med et eller fl ere XL-batterier, der såle-
des også bliver primær forsyning. Som 
konkret eksempel har vi set på et syge-
hus, hvor oxygenforbruget er 13 liter fl y-
dende oxygen pr. døgn. Dette forbrug 
vil kunne klares med et XL-batteri, der 
skiftes hver ca. hver 18. dag.

En tankløsning kræver dagligt tilsyn og 
logføring af sygehusets tekniske perso-
nale, der kontrollerer funktionalitet, samt 
fjerner eventuelle isdannelser. Ved en 
løsning med batterier, er der ikke dette 
behov, og sygehuset opnår dermed en 
arbejdstidsbesparelse.

Transportilt og ergonomisk 
arbejdsmiljø

Hvor man ønsker at reducere vægten af 
iltfl askerne, uden at gå på kompromis 
med behandlingstiden, er 300 bar kom-
positfl asker det oplagte valg.

Ambulancehelikoptere er det første 
sted 300 bar iltfl asker naturligt vinder 
indpas. Strandmøllen leverer således al-
lerede til dette formål i både Sverige og 
Tyskland. Løsningen er her en 2,7 liter 
kulfi berfl aske, der blot vejer 1,7 kg (uden 
ventil), men har samme indhold som en 4 
liter 200 bar fl aske.

En typisk 200 bar fl aske, af den type 
der anvendes til transportilt på hospita-
lerne i dag, vejer mellem 5,5 kg og 8 kg 
(heraf udgør gassen ca. 1 kg). Da ho-
spitalerne anvender et stort antal – de 
største danske hospitaler bruger 15.000 
fl asker transportilt om året – så er det rig-
tig mange løft, og dermed en betydelig 
belasting for personalet.

Ved at anvende 300 bar fl asker kan 
man vælge en noget lettere 2 eller 3 liter 
fl aske i stedet for de meget anvendte 3, 
4 eller 5 liter og stadig opnå den samme 
behandlingstid pr. fl aske.

AF FINN KOFOED-DAM, 

STRANDMØLLEN A/S
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Specialgas-installationer 
på de danske sygehuse

Når et nyt laboratorium skal etableres, 
starter og slutter det hele hos én og 
samme person – nemlig brugeren af la-
boratoriet. Det kan udfordre de mange 
rådgivere, der netop nu sidder og skriver 
på de udbud, der er på de danske syge-
huse, idet der ikke foreligger en eller fl ere 
guidelines på området for etablering af 
et laboratorie. Det eneste opslagsværk, 
der har været gjort tilgængeligt, er en 
tidl. Dansk Standard info (DS / INF 111), 
der har været brugt i mange år, men som 
desværre efterhånden er utidssvarende 
og derfor er udgået.

I modsætning til en medicinsk gas-
installation med kun ét kvalitetskrav til 
samme gas, så kan laboratorier på den 
samme gang bruge den samme gas men 
i vidt forskellige kvaliteter, og læg dertil 
de mange forskellige gasser. Alt dette 
har, ved design af gasinstallationen på 
laboratoriegangen, betydning for valg af 
rør, dimensionering og udstyr.

Gassens betydning i et byggeri

De mange forskellige gasser deler nogle 
fælles træk og kan derfor klassifi ceres 
herefter:
• Oxiderende gasser
• Inaktive gasser
• Brændbare gasser
• Giftige (og korrosive) gasser

Et af de få steder at få vejledning til 
etablering af gasforsyning for laborato-

rier, er via Beredskabsstyrelsen som har 
krav til brandsikkerhed, og dermed af-
standskrav og lignende (BEK nr 1444 af 
15/12/2010). Det kan dog være en be-
grænset hjælp, når ingen endnu kender 
de gastyper der skal installeres.

”Convenience kan være 
compliance”

Et gammelt ordsprog siger ”spring ikke 
over hvor gærdet er lavest”, men fak-
tisk kan man på mange ny-installationer, 
overveje at trække ekstruderede rør på 
ruller, og dermed føre rørene ikke syn-
ligt, samt undgå den årlige lækagekon-
trol af samtlige samlinger. Selvsamme 
løsning kan være fordelagtig ved fremfø-
ring af meget ”lette” gasser, da vi derved 
mindsker muligheden for sivning i sam-
lingerne mellem gasserne på hver sin 
side af røret. Det mindsker et eventuelt 
spild af meget dyre gasser som f.eks. He-
lium, men vigtigst, så reduceres risikoen 
for kontaminering af rørføringen betrag-
teligt.

Nutid, datid og fremtid

Nutidens forbrug og installation, dati-
dens udfordringer og mangler, og et 
uklart forbrugsmønster i fremtiden, er i 
sandhed udfordrende at skulle dimensi-
onere en laboratorieinstallation på. Der-
for kan laboratoriet med fordel overveje 
at trække yderligere rør, som ikke er til-
sluttet, men proppet og skyllet igennem 
med nitrogen. Denne meromkostning 
er ikke signifi kant under etableringen, 
hvorimod den kan være 6-cifret for en 
enkelt rørføring 1 år senere, når alle lof-
ter mv. skal pilles ned eller de andre la-
boratorier skal være nedlukkede i halve 
eller hele dage.

Applikationen bestemmer… 
delvist

Med de konstant mere raffi nerede tek-
nologier på apparater i laboratorier, stil-
les der højere og højere krav til renhe-
derne af gasserne. Det betyder ofte, at 
det er selve fremføringen, der kan være 
skyld i tilførsel af urenheder. Derfor er 

AF MICHAEL NØRKJÆR,

STRANDMØLLEN A/S

Klassifi kation af gasser Strandmøllen A/S’ Præsentation



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 1   21 

MEDICINSKE GASSER

det yderst vigtigt at få opbygget en for-
ståelse for kravene til gassen, samt for 
brugen helt ude ved de respektive ud-
tagsposter.

Kunsten at balancere 
installationsspecifi kationen 
(user requirements)

Modsat medicinske gasinstallationer, 
som har fl ere gode reference-dokumen-
ter til en god installationspraksis (DS / 
EN / ISO 7396-1, FSD’s Rekommanda-
tion, m.fl .), starter laboratoriets dimen-
sionering på ingen måde i en standard 
eller et faktaark, men derimod ved hver 
enkelt bruger af udtagsposten.

Udfordringen er ofte at ingen kender 
alle de specifi kke mellemregninger for at 
nå frem til den endelige installation.

Alle bør derfor blive spurgt til eksiste-
rende og fremtidige behov for deres la-
boratorium og brugssteder. Tre vigtige 
områder for den komplette forståelse for 
installationen er:
•  Quality requirements

Standarder og/eller lovmæssige krav
•  Business requirements

De ønsker der er til forbrug og evt. 
produktion af produkter/præparater

•  Desired atributes
De specifi kke ønsker der er til gassen 
(process-, referencegas; kvalitet)

Hver især hjælper de til at defi nere hhv. 
de specifi kke krav til renhed, generelle 

kvalitetskrav fra instanser, fastsættelse af 
det eventuelle tryk eller fl ow af produk-
ter, og slutteligt selvfølgeligt brugernes 
egne ønsker til brugsscenarier.

På denne baggrund vil det være mu-
ligt for os, som gasleverandører, at bi-
stå enhver ingeniør eller rådgiver med 
dimensionering af rør, og fremføring af 
installationen.

Et eksempel er når hospitalet skal op-
bygge, og installere cyklotroner, hvor 
både forskere, farmaceuter og læger 
deltager aktivt i projektbeskrivelsen 
(kravspecifi kationen), for at ende ud i en 
endnu bedre og mere effektiv kræftbe-
handling, men også for at få anlæg som 
fungerer optimalt i dagligdagen.

Kvalitet

En vigtig afl edt diskussion af brugersce-
narierne er de valg af materialer til instal-
lationen, der skal træffes. F.eks. kan det 
ved Reference og UltraHøjrene gasser, 
være relevant at vurdere hvorvidt den 
indre ruhed af røret (indre Ramax) er 

mindst mulig. På billedet er det tydeligt 
at forestille sig, at der kan gemme sig 
urenheder i det upolerede rør tv., hvor 
det elektropolerede rør th. stort set ikke 
giver nogen anledning til urenheder.

Vi anbefaler primært at fremføre spe-
cialgasser i rustfrit stål, og det er vigtigt at 
gøre det gældende i hele installationen 
på tværs af rør, da der så kun er en ar-
bejdsgang – enten hårdlodning, orbital-
svejsning eller samling via fi ttings. Cen-
tralen bestemmes af brugsstedet for den 
højeste kvalitet af gassen, og udtag kan 
varieres efter hver enkel applikation hvis 
denne er kendt ved projekteringsfasen.

Brugeren tilbage i centrum

Brugeren af gassen vil altid være i cen-
trum – og sådan skal det være. Det er 
glædeligt at FSD har inviteret og nedsat 
en arbejdsgruppe for Specialgas-instal-
lations området, så vi alle får en fælles 
forståelse at tale ud fra. Vi i Strandmøllen 
deltager også i dette arbejde.

User requirement specifi cation, Strandmøllen A/S’ Præsentation Stålrør, hhv. upolerede, normalt polerede 
og elektropolerede

Hot-Lab og Cyklotron (Udlånt af QMT Tech og Rigshospitalet)
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Grundvandslagring kan 
erstatte al naturgassen
Danmark har et kæmpe uudnyttet potentiale i at lagre varme og kulde i undergrunden med varmepumper. 
Det kan bidrage til at gøre samfundet fossilfrit, vurderer civilingeniør Stig Niemi Sørensen, Ph.D., en af 
Danmarks førende forskere i grundvandslagring og indehaver af virksomheden Enopsol ApS

AF IB ERIK CHRISTENSEN

– Der er et kolossalt sparepotentiale 
både for industrien, hospitalerne, fjern-
varmeværkerne og andre store energi-
forbrugere. Lagring af varme og kulde 
i grundvandet med Aquifer Thermal 
Energy Storage (ATES) er en ideel, sik-
ker, gennemtestet og økonomisk bære-
dygtig metode.

ATES kan bidrage væsentligt til at nå 
frem til et fossiltfrit samfund og mod-
virke global opvarmning, fastslår Stig N. 
Sørensen, der har tilpasset disse syste-
mer til danske forhold og har designet 
en lang række store og velfungerende 
systemer med varmepumper.

Om sommeren pumpes koldt grund-
vand op fra et grundvandsmagasin via en 
eller flere ”kolde” boringer typisk for at 
køle skannere, lokaler m.m. ned. Når det 
kolde grundvand er blevet varmt, pum-
pes det tilbage til grundvandsmagasinet 
til en eller flere ”varme” boringer.

Grundvandsmagasinet, der kan bestå 
af enten sand, grus eller kalk, fungerer 
som et varmelager, der kan holde på var-
men frem til vintertiden med et beher-
sket tab på 15-25 pct. afhængigt af de 
naturskabte forhold i undergrunden.

Om vinteren fungerer det hele om-
vendt. Pumperetningen for grundvandet 
vendes og den lagrede varme udnyttes 
til opvarmning af rum og brugsvand. Var-
mepumperne kan underkøle grundvan-
det således at der foruden et varmelager 
skabes et kuldelager omkring de ”kolde” 
boringer.

Den samlede køle- og varmeløsning 
gør systemet konkurrencedygtigt både 
økonomisk og miljømæssigt sammen-
lignet med traditionelle løsninger med 
kølekompressorer og opvarmning med 
naturgas eller fjernvarme.

Varmepumperne kan, når det blæser, 
køre på billig vindmøllestrøm. Energilag-

ringen med mange ATES-systemer kan i 
Danmark spare, hvad der svarer til hele 
det samlede, danske naturgasforbrug, 
har Stig N. Sørensen vurderet.

Det er dokumenteret, at oplagring af 
spildvarme og solvarme i undergrunden 
skaber meget store besparelser.

På trods heraf har Danmark kun få 
større ATES-systemer. Vi sender som 
land store mængder spildvarme op i den 
blå luft. Holland har flere end 2.000 in-
stallationer og udbygger dem i hastigt 
tempo.

Når Danmark ikke har flere ATES-an-
læg skyldes det primært et uoverskuelig 
og kaotisk dansk skatte- og afgiftssy-
stem, der modarbejder bæredygtig om-
stilling, skræmmer investorer bort og får 
oplagte brugere som fjernvarmeværker 
til at opgive gode projekter, fastslår Stig 
Sørensen.

Læg afgifterne om, råder 
eksperten

Udbygningen i Danmark afhænger af 
den politiske vilje til at forstå nødven-
digheden i at forenkle skatte- og afgifts-
systemet. Hele lovgivningen bør derfor 
revideres og forenkles mener Stig Niemi 
Sørensen.:

– Et flertal af partier i Folketinget er 
enige om en målsætning om en grøn 
omstilling af samfundet inden for en 
overskuelig fremtid, men gør alt for lidt 
for at understøtte deres egne beslutnin-
ger. Det er meget underligt at se på for 
os, der kan levere de ønskede løsnin-
ger.

Man skulle næsten tro, at regeringen 
har sat sig for at bremse al grøn omstil-
ling. Jeg håber på, at effekten af COP 21 
i Paris giver større både national og inter-
national interesse for de grønne løsnin-
ger. Den energipolitiske målsætning om 
overgang til fossilfri samfund er gunstig 
for ATES-systemer.

Den giver os en mulighed for etablere 
nye anlæg, men det bliver svært i større 
omfang, hvis der ikke kommer enkle og 
logiske afgifter. Jeg tror, at fremtidens 
energisamfund vil rumme en bred vifte 
af bæredygtige løsninger.

Stig Niemi Sørensen ser meget posi-
tivt på COP 21, hvor der var konsensus 
om en indsats. Der er skabt fokus på glo-
bal forurening af atmosfæren, men han 
er i tvivl om, hvor stor effekt COP 21 får. 
Det tog mange år at nå så langt og om 
det stimulerer til nye ATES-anlæg mener 
han er svært at forudse.

Fra A-kraft til grøn energi

Stig Niemi Sørensen har specialiseret 
sig i kølesystemer og varmepumper til 
store bygninger og industri og er en 
absolut førende ekspert i etablering af 
ATES-systemer. Enopsols installationer 
kan give op til 80-90 pct. besparelser på 
energiforbruget til køling og 60 pct. til 
opvarmning.

Han indså allerede under studierne i 
1970erne perspektivet i at lagre varme 
og kulde til senere brug. I Danmark har 
han med virksomheden Enopsol siden 
1994 etableret flere end 30 store anlæg. 
Et af de største er i Københavns Luft-
havn, men Stig N Sørensen drømte op-
rindelig om at blive A-kraftingeniør.

Da A-kraft blev droppet af politikerne 
efter massiv modstand, specialiserede 
han sig undervejs i studiet til civilinge-
niør i kraftværksteknologi, dampturbiner 
og termiske anlæg. Efter studiet fik han 
i 1980 ansættelse på DTU hos professor 
Bjørn Qvale på Laboratoriet for Energi-
teknik.

Interessen for alternativer til fossilt 
brændsel var stor efter første oliekrise 
i 1973 og Qvale igangsatte forskning i 
varmelagring i grundvandsmagasiner. 
Jan Reffstrup udviklede i et licentiat-stu-
dium i perioden 1976-79 en avanceret 
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computermodel til beregning af varme-
udbredelsen under varmelagring i disse 
magasiner. 

Man fortsatte med et fuldskalaforsøg 
på Nordforbrændingen i Hørsholm, hvor 
man forsøgte at lagre varme tæt ved 
100 grader vamt vand i et nærliggende 
grundvandsmagasin. I 1980, da Hørs-
holm-projektet var startet, bad Qvale 
ham undersøge driftserfaringer med de 

Civilingeniør, Ph.D. Stig Niemi Sørensen

ca. 150 små grundvandsbaserede var-
mepumpesystemer til opvarmning af en-
kelthuse som erstatning for olie, der var 
etableret efter 1973 i Danmark. 

En travl karriere

Stig Niemi Sørensen samarbejdede med 
Miljøstyrelsen, der dengang var myndig-
hed for anlægstilladelser, med henblik 
på at udvikle anvendelige matematiske 
værktøjer til brug under sagsbehandlin-
gen af ansøgninger.

Samtidig blev han i årene 1980-85 
projektleder for en række projekter på 
DTU.

Her undersøgte han forskellige brønd-
systemer til de små varmepumper med 
udvikling og fuldskala afprøvning af ma-
tematiske modeller for varmeudbredelse 
i grundvandsmagasiner. Resultaterne fra 
disse projekter indgik senere i hans PhD 
-afhandling.

I 1985 faldt oliepriserne drastisk og 
forskningsmidlerne til undersøgelse af 
alternative energikilder ebbede ud. Stig 
Niemi Sørensen fik job i Nielsen & Rau-

chenberger A/S (nu Niras A/S) for at få 
udbredt kommerciel varmelagring i Dan-
mark, men oliepriserne faldt og interes-
sen for konceptet ebbede derfor ud.

I 1987 arbejdede han i Industrirådets 
Energiafdeling på Rådhuspladsen under 
Niels O. Grams ledelse med at betjene 
virksomhederne i energispørgsmål og 
arbejdede meget med naturgaskontrak-
ter, elpristarifering og kom ind i besty-
relsen for Brændsels- og Fyringsteknisk 
Selskab samt Olie- og gasgruppen under 
Dansk Ingeniørforening.

Næste job blev i 1989 Sjællandske 
Kraftværker som ingeniør for damp- og 
gasturbineturbineanlæg på Kyndbyvær-
ket, forsøgsvindmøller, og decentrale 
kraftvarmeværker på bl.a. DTU. Han var 
med til maskinmontagen og idriftsættel-
sen af Hillerød Kraftvarmeværk i 1991.

I perioden 1992-1994 arbejdede han 
for Dansk Energianalyse A/S og gen-
nemførte en energisyn på række danske 
og udenlandske produktionsvirksomhe-
der.

Fortsættes næste side
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En hård start som ejerleder

Kontakten med DTU blev holdt vedlige 
og Stig N. Sørensen var i en årrække gæ-
steforelæser på DTU i fagene energisty-
stemer og energitekniske anlæg, men i 
1994 blev han selvstændig:

– Jeg kunne se, at ingen tog grund-
vandslagringen op eller arbejdede vi-
dere med det. Jeg skrev stadig om det 
og kom til konferencer sammen med 
Professor Qvale. Der kom 4-5 mand fra 
Danmark, så interessen var beskeden, 
men hollænderne og svenskerne mødte 
frem med 30-40 mand til konferencerne.

Det kan ikke være rigtigt at Holland 
har 200 anlæg, tænkte jeg i starten af 
1990erne. Det må kunne lade sig gøre 
i Danmark at lave en forretning på det. 
Derfor blev jeg selvstændig i 1994, og 
har siden kun beskæftiget mig med 
grundvand til køling og opvarmning.

Jeg gik i gang med at finde kunder helt 
på bar bund. Der var lavet en bekendt-
gørelse i 1984 om små varmepumper, 
men ikke de store grundvandsanlæg jeg 
havde i tankerne.

Jeg kontaktede en plastvirksomhed i 
Stenlille på Sydsjælland, hvor ejeren blev 
meget interesseret. Jeg fik 10.000 kr. til 
et forstudie og var i gang. Miljø- og Ener-
giminister Svend Auken lavede et støt-
teprogram, så jeg havde 30 pct. i stats-
støtte med i baglommen, når jeg kom ud 
til kunderne. Det var en kæmpe fordel.

– Der kom ret hurtigt en del kontakter. 
Virksomhederne brugte store mængder 
energi til køling og kunne spare 80 pct. 
ved at køle med grundvand. Det var så 
interessant, at jeg lavede et energide-
monstrationsprojekt og en temadag på 
en plastvirksomhed i Frederiksværk, 
hvor jeg beviste besparelsen. Der kom 
mange, som senere blev gode kunder.

ATES er som skabt til 
hospitalerne

I 1995 kom jeg ind i en gruppe under 
EU, der skulle kortlægge potentialet for 
teknologien i Nordvesteuropa. Jeg indså, 
at hvis vi bare antog, at det samlede po-
tentiale for ATES i Danmark svarer til 5 
pct. af danske vandindvinding, endte 

vi med 400 store anlæg. Siden blev der 
sparet så meget på vandet, at der let kan 
blive plads til 1000 store anlæg, siger Stig 
Niemi Sørensen.

Enopsol er aktuelt involveret i et pro-
jekt på Gentofte Hospital, der bliver det 
første med grundvandskøling, sygehus-
byggeriet på Bispebjerg og i et forpro-
jekt, der optimerer energiudnyttelsen på 
Gødstrup, der i princippet slet ikke be-
høver fjernvarme, da de har en optimal 
undergrund til ATES-systemer.

– Vi kan gå ind som totalleverandør, 
herunder projektering, udførelse og drift 
-kort sagt vi kan levere en komplet og 
nøgleklar pakkeløsning. Vor største ud-
fordring er at gøre konceptet kendt. Få 
kender noget til det, så vi har et stort ar-
bejde med markedsføring foran os. Ud-
fordringen er at få det udbredt nu, hvor 
vi har bevist, at det virker.

ATES er som skabt til hospitalerne. 
Det bliver ikke mere perfekt. Det er lige 
sådanne steder installationerne skal ind, 
siger Stig Niemi Sørensen.
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Kuvatek har brug for dit 
bidrag og hjælp!
Bæredygtighed, lav TCO og iskoldt drikkeklart vand er noget vi alle kan lide. Kuvatek A/S leverer i dag 
en af de suverænt mest bæredygtige drikkevandskølere til virksomheder og sygehuse i Danmark. Og nu 
skal Kuvatek drikkevandskølere blive endnu bedre med endnu mere bæredygtighed og lavere TCO – den 
ultimative drikkevandskøler til især sundhedssektoren!

Historie

Kuvatek A/S har siden 1985 specialiseret 
sig i design og produktion af bæredyg-
tige og økonomiske drikkevandskølere. 
Virksomheden har fokus på at levere 
grønne løsninger, hvor miljøbevidsthed, 
hygiejne og tryghed for forbrugeren er i 
højsædet. Kuvateks drikkevandskølere 
er designet, produceret og godkendt i 
Danmark. Det er garantien for, at vores 

produkter – og det kolde vand i hanen – 
lever op til høje, danske standarder, når 
det gælder kvalitet og hygiejne.

Vi har i mange år leveret kvalitets – og 
bæredygtige drikkevandskølere til flere 
sygehuse i landet, og ved derfor allerede 
nu en del om, hvad der lægges vægt på 
i sundhedssektoren. Vi kan blandt andet 
nævne Bispebjerg Hospital, Kolding Sy-
gehus og Gentofte Hospital som nogle af 
vores trofaste kunder.

En Kuvatek drikkevandskøler er god 
for både miljøet og økonomien. En Ku-
vatek drikkevandskøler har ikke nogen 
form for vandbeholder/tank, filtre, UV-
lys eller andre servicekrævende elemen-
ter, hvoraf nogle kan øge risikoen for 
bakterier. Den kan fylde en ½ l drikkefla-
ske på ca.7-15 sekunder, afhængig af øn-
sket vandtemperatur, og den bruger kun 
strøm når der tappes, da den kun tager 
vand ind når der tappes. Derfor bruger 
den ca. 90% mindre strøm om året end 
andre drikkevandskølere. Det svarer til 
et forbrug på ca. 150,- i årlig strømfor-

brug. Der er ingen serviceaftale på vores 
drikkevandskølere, da den ikke har dele 
som er nødvendig at servicere og en 
Kuvatek drikkevandskølere forventes at 
have en levetid på 10-15 år.

Nyudvikling

Vi ved godt, at der er ting som kan for-
bedres, brugsmønstre vi ikke har tænkt 
på, funktioner vi ikke anede, at der var 
behov for. Ting som kan lette hverda-
gen for de travle medarbejdere og lette 
adgangen til koldt vand for patienterne. 
Kuvatek A/S ved en hel del om drikke-
vandskølere, men vi ved ikke nok til at 
designe den ultimative løsning.

Vores fremtidsplaner er, at vi vil ud-
vikle en endnu bedre, mere bæredygtig 
og tidsbesparende Kuvatek drikkevands-
køler. Vi tænker berøringsfri for at for-
mindske bakteriespredning via berøring, 
UV-filter for at fjerne eventuelle bakterier 
i vandet, smartere og tidsvarende design 
med brugervenlig og intuitiv brugerflade 
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Din  
komplette   
leverandør 
af medicinsk
gasudstyr

GCE kan levere komplette  
løsninger til Hospitalers  
gasdistributionssystemer. Vores 
sortiment dækker fra medicinske 
omskiftercentraler,  
nødforsyningsenheder,  
afspærringsbokse,  
alarmsystemer, gasspecifikke 
udtag, afspærringsventiler samt 
rør og fittings. Alt i overenss-
temmelse med EU-lovgivningen 
samt nationale standarder.

John Riber
Sales Manager
Denmark and Norway 
Telephone: +4520746017
john.riber@gcegroup.com

GCE Norden AB
Källvattengatan 9, Box 21044  
SE-200 21 Malmö, Sweden  
Telephone: +46 (0) 40 38 83 00 
www.gcegroup.com

A MATTER OF LIFE
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for at gøre den mere indbydende, lettere 
og hurtigere montering for at spare tid 
på opsætning, og ellers hvad som kunne 
være en god idé at have i den suverænt 
mest bæredygtige drikkevandskøler. 

Slutproduktet skulle gerne blive en 
Kuvatek drikkevandskøler som vil give 
sygeplejerskerne mere tid til patienterne 
og mindre tid på at skulle fylde kander 
med vand, give den tekniske afdeling 
mindre fejlsøgning og reparationer af 
vandkølere, give økonomiafdelingen et 
smil på læberne hver gang strømregnin-
gen kommer ind af døren og til sidst give 
de ansatte og patienterne dejlig koldt 
drikkeklart vand uden besvær – en bæ-
redygtig drikkevandskøler med lav TCO, 
som er vedligeholdelsesfri, servicefri, 
hygiejnisk og indbydende. Alt hvad man 
skal bruge for at den danske befolkning 
får lyst til sundere drikkevaner end juice 
og sodavand. 

Invitation

I vores plan om at videreudvikle den her 
nye super drikkevandskøler, har vi brug 
for DIT bidrag til at nå vores fælles mål! 
Vi vil opfordre dig som bruger til at give 
os dit input til, hvad der kunne være godt 
og, hvad vi skal undgå for at få den opti-
male drikkevandskøler. Lad os høre om 
dine vildeste ideer og tanker til den drik-
kevandskøler du gerne vil have til netop 
din afdeling eller funktionsområde!

Efter tilmelding på vores hjemmeside, 
www.kuvatek.dk, vil vi først sende en 
mail ud med nogle spørgsmål som kunne 
være relevant til en ny drikkevandskøler, 
hvor vi bagefter vil tage kontakt til jer, 
enten via fl ere mails eller telefon, for at 
indgå i en dialog på baggrund af jeres be-
svarelse og med de ønsker og spørgsmål 
I måtte have. Det er jo i sidste ende jer 
som skal stå med det endelige produkt! 

Under hele processen vil vi have en to-
vejs kommunikation, hvor I kommer med 
input og vi kommer med løsningsforslag. 
Løbende vil vi også sende nyhedsbreve 
på mail, hvor man kan følge udviklingen, 
vores tanker og ideer. Når vi kommer så 
langt til at have produceret en testma-
skine, bliver tre af de mest aktive samar-
bejdspartnere valgt ud til at få lov til at te-
ste vores nye drikkevandskølere. Så kan 
vi endelig se om alle vores og jeres ideer 
og input kan leve op til de høje krav som 
vi og især I stiller til vores ultimative drik-
kevandskøler, kan fungere i det daglige 
og virkelig arbejdsliv. Så vi SAMMEN kan 
udvikle den ultimative drikkevandskøler!

Vi glæder os til en spændende fremtid 
med udfordringer og nye løsninger!
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Rådgivning sikrer den 
bedste skærmløsning
Får du den rette rådgivning, er det ikke spor svært at finde den helt rigtige patientafskærmning. Henrik 
Fribo-Søndergaard fra Silentia er ikke bare leverandør, han er en kompetent rådgiver, der tager hånd om at 
løse personalets behov lige fra idé til færdig løsning. Målet er at levere den optimale løsning hver gang.

– Foldeskærme har den store fordel, at de 
kan reducere smittespredning, er meget 
fleksible at bruge, og er en fordelagtig 
langsigtet investering. Der er imidlertid 
mange kombinationsmuligheder, og der-
for er det vigtigt for mig som leverandør 
at give en god rådgivning. Det er vigtigt, 
at personalet får den rigtige løsning til 
deres behov, fortæller Henrik Fribo-Søn-
dergaard, direktør for Silentia, der leverer 
foldeskærme som hygiejnisk og praktisk 
patientafskærmning til hospitaler.

– Jeg besøger løbende mine kunder 
og følger op på deres skærmløsninger. 
Jeg tjekker også, om noget skal justeres, 

så jeg ved, at skærmene altid fungerer 
optimalt. Den respons, jeg får, viser, at 
Silentias skærmsystem fungerer, og at vi 
har glade og tilfredse kunder på hospi-
talerne.

Gardinforhæng helt afskaffet om 
få år

– Hospitalerne stiller skrappere krav om 
hygiejne og rengøring, og de har et stort 
behov for et hygiejnisk alternativ til gar-
dinforhæng. På nye hospitaler kommer 
stof og gardiner slet ikke på tale, og ty-
pisk bliver vores foldeskærme tænkt ind 

helt fra start i byggefasen. Så der sker en 
kraftig udskiftning i disse år, og jeg vil tro, 
at gardinforhæng er helt afskaffet om få 
år, vurderer Henrik Fribo-Søndergaard.

Han har flere eksempler på hospitaler, 
som har valgt at fjerne alle patientgardi-
ner til fordel for Silentias hygiejniske fol-
deskærme, blandt andet Glostrup Hospi-
tal og Nykøbing F Sygehus.

Rådgivningsfasen er vigtig for et 
godt resultat

Foldeskærme er en langsigtet investe-
ring, og derfor er det vigtigt at få en løs-

Som leverandør og rådgiver i Silentia skal Henrik Fribo-
Søndergaard kunne flere ting på en gang: Kende produk-

tet ud og ind, og kende kundernes hverdag, så han kan 
stille præcis de spørgsmål, der fører til den rigtige løsning.
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KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

DESIGN & INDRETNING

ning, som opfylder det konkrete behov 
og som samtidig er yderst fl eksibel på 
lang sigt.

Henrik Fribo-Søndergaard lægger 
vægt på en grundig dialog med perso-
nalet om deres behov og forventninger. 
Han demonstrerer altid skærmene på 
afdelingen, så personalet bedre kan vur-
dere den bedste løsning.

– Er der behov for det, så tilbyder jeg 
også en prøveopstilling, som personalet 
kan arbejde med og teste inden den en-
delige beslutning, fortæller Henrik Fribo-
Søndergaard om sin rådgivende pro-
ces – en rådgivning der betyder, at han 
gennem de seneste 5 år kun har taget 2 
skærme retur.

Kend personalets behov og 
forventninger

Som leverandør og rådgiver skal Hen-
rik Fribo-Søndergaard både kende pro-
duktet ud og ind og kende kundernes 
hverdag, så han kan stille præcis de 
spørgsmål, der leder frem til den rigtige 
løsning. Han har brug for at få viden om 
personalets arbejdsrutiner, adgangsveje, 
stuernes størrelse, lysindfald, løfteud-
styr, monitorer, krav til rengøring og hy-
giejne.

Det er meget typisk at personalet 
umiddelbart ønsker at få så store og høje 
skærme som muligt, men det er ikke altid 
den bedste løsning, lyder Henrik Fribo-
Søndergaards erfaring.

– Når vi taler nærmere om behovet, 
ændrer løsningen sig undervejs og en-
der med, at personalet vælger lavere 
skærme, fordi det er vigtigt at de har et 
godt overblik over patienterne og moni-
torer. Vi taler også om fl eksible løsninger, 
der kan ændres, fl yttes og udbygges i 
takt med at afdelingen vokser eller fl ytter 
til andre lokaler.

– Synlighed og dialog er vigtigt for at 
følge udviklingen og behovet på hospi-
talerne. Derfor følger jeg op kort efter 

skærmene er monteret for at sikre, at 
personalet bruger skærmene rigtigt og 
oplever, at det er nemt i hverdagen,

Montering med stort hensyn til 
personale og patienter

Det gælder om at forstyrre personale og 
patienter så lidt som muligt. Derfor sør-
ger Silentia for, at al montering foregår 
så smidigt, stille og hurtigt som muligt. 
På Glostrup Hospital tog processen med 
nedtagning af gardinstænger og opstil-
ling af over 100 skærme på 40-50 stuer 
kun to dage.

– Ofte står vi både for at nedtage de 
gamle gardinstænger samtidig med at 
vi monterer de nye skærme. Processen 
foregår i et løbende fl ow, og vi sørger 
for alle forberedelser foregår uden for 
stuerne – det er fx logistik, udpakning, 
samling og tilpasning af skærme. Når vi 
kommer ind på stuerne, går det stærkt, 
så vi forstyrrer personale og patienter 
mindst muligt og sikrer, at de får en god 
oplevelse.

DEN RÅDGIVENDE BESLUTNINGSPROCES 
MED SILENTIA

•  Møde om behov, demo af skærme, som I kan afprøve.
•  Tilbud med specifi kationer
•  Udlån af testskærme, der er tilpasset afdelingens konkrete behov
•  Bestilling og levering
•  Montering (og nedtagning af gardinstænger) i én proces.

FAKTA

Silentia er et svensk brand og har i 
over 25 år sat en høj standard in-
den for hygiejnisk patientafskærm-
ning til sundhedssektoren. Silentia 
er blandt de førende i branchen og 
har leveret over 100.000 skærme 
til hospitaler i hele verden. Silentia 
står bag fl ere store leverancer til 
danske hospitaler, men stiller også 
op, når der er behov for enkelte 
skærme til sengeafdelinger og 
patientstuer.

For mere information 
www.silentia.dk eller 
info@silentia.dk

Henrik Fribo-Søndergaard
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Specialist i sikre 
specialdøre
Spacialdøre som hermetiske lukkende skydedøre kan opfylde alle tænkelige behov og krav et moderne 
hospital kan stille, fastslår Key Account Manager Brian Rasmussen fra KONE.

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Hospitalsdøre er specialdøre der kan op-
fylde de mange specifikke behov syge-
husene kræver. KONE har i en årrække 
specialiseret sig i døre, der kan opfylde 
alle tænkelige behov som moderne ho-
spitaler og sundhedssektoren generelt 
stiller.

KONEs hermetiske lukkende skyde-
døre ”M5, M5 Flush og M11” er ideelle 
til at sikre effektiv styring af lufttryk og 
hygiejne. De lukker fuldstændig tæt og 
er yderst velegnede til at sikre en kom-
plet lufttæt døråbning ind til OP-stuerne, 
men også til laboratorier og tilsvarende 
renrumsmiljøer.

Til røntgenrum findes døre med bly 
der bremser al skadelig stråling til omgi-
velserne. Alligevel er dørene forholdsvis 
lette og udført i hygiejnisk højtrykslami-
nat, der kan fås i næsten enhver tænkelig 
farve efter ønske, fastslår key account 
manager Brian Rasmussen fra KONE.

Den høje hygiejne sikres også ud-
formningen, der er præget af et velgen-
nemtænkt, æstetisk design og en god 
finish. Overfladen på dørprofiler, paneler 
og håndtag er afrundet og uden skarpe 
kanter, så støv og skidt ikke samler sig på 
vandrette flader. 

Dørene slutter hermetisk tæt takket 
være en gummipakning, der minder om 
dem, der er monteret i køle- og fryse-
skabe. Når døren lukker, tvinges den ind 
mod vægpanelet i døråbningen og sæn-
kes samtidig ned mod det eksisterende 
gulv.

Den fleksible gummipakning slutter 
tæt også selv om gulvet er lidt ujævnt. 
Døren kan tage ujævnheder op til 1 mm 
og stadig være 100 pct. tæt. Ud over at 
spærre for bakterier dæmper døren også 
generende lyde og støj med op til 34 db 
inde på operationsstuen.

Dørene sparer ekstra vægplads og 
yder ekstra stor sikkerhed, hvis de kan 
placeres inde i en hul væg eller bag en af-
skærmning. Selve betjeningen af dørene 

kan både være manuel eller automatisk. 
De leveres både som enkelt- eller toføljet 
døre, der tilpasses, så de passer helt til 
døråbningen.

Hygiejnisk håndfri betjening

– Dørene kan aktiveres med censo-
rer med tryk, men også med såkaldt 
berøringsfrie tryk med KONES smart 
dør-teknologi, der aktiveres ved at føre 
hånden forbi en sensor. Dermed undgås 
forurenede kontaktflader der kan over-
føre smittefarlige bakterier, siger Brian 
Rasmussen.

KONE leverer som den eneste produ-
cent på markedet døre med blybeskyt-
telse i karm og dørblad, der er forsynet 
med et op til 10 mm blyindlæg til rønt-
gen- og OP-stuer. Sådanne ekstra be-
skyttede døre kan veje op til 450 kg.

Materialet er HPL, der er en robust 
højtrykslaminat, mens dørrammen er 
udført i aluminium eller rustfrit stål. De 
hermetiske døre kan leveres med vindue 
i forskellige størrelser i døren eller som 
”full” glas med en smal ramme for at sikre 
udsyn og lysindfald, men hospitalerne 
kan også vælge hermetiske lukkede døre 
helt lukkede uden glas.

Dørene kan leveres med hele 30 mi-
nutters brandbeskyttelse uanset om der 
er blyindlæg i dørbladet eller ej og de 
opfylder dermed EN 1634-standarden, 
EU-standarderne og ISO 9001:2000 og 
er desuden TÜV-godkendte. De kører 
på 230 V og bruger 80 W under åbning.

Fordelen ved skydedøre, der maksi-
malt er 2,4 meter brede og 2,5 m høje er, 
at de ikke svinges ind eller ud, men glider 
parallelt med væggen, hvor de optager 
minimalt med plads. En oplagt fordel når 
patienter ankommer i senge, kørerstole 
etc.
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Hospital, Drift & Arkitektur 
udkommer den 4. marts 2016  

med fokus på:

• Hospitalslogistik
• Sundheds-IT
• Belysning

Særtillæg:  
Hospitalsudstyr inkl. Medico

Deadline den 17. februar
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KONES døre opfylder alle 
normer

Den fås også som brandskydedør i 
samme udførelse og godkendt som 
branddør ifølge den internationale EN 
EI30 standard. KONE har også udviklet 
en almindelig brandskydedør som EI30, 
der sidder som en almindelig skydedør, 
hvor der er krav om brandbeskyttelse 
til placeringer som hospitalsgange, hvor 
man anvender skydedøre. Den kan 
holde stand mod brand i ca. 30 minutter.

KONES brandskydedør er godkendt 
som en EI30, der er en europæisk stan-
dard. Den findes som både enkelt og 
dobbeltfløjet skydedør i alle standard 
RAL farver. Selve udførslen minder me-
get om en almindelig skydedør.

I modsætning til andre fabrikater, der 
er udført af materiale uden gennemsig-
tig rude, har døren fra KONE altid glas af 
hensyn til udsynet og lysgennemtræng-
ningen og er designet til at ligne en al-
mindelig skydedør i glas.

– Vi har leveret 20 hermetiske døre 
og 30 brandskydedøre til Hillerød Sy-

gehus. KONE er internationalt ubetinget 
en af de helt store specialister i spe-
cialdøre til hospitalerne. Desuden har vi 

almindelige skydedøre og automatik til 
at betjene sidehængte døre, siger Brian 
Rasmussen.
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Nyhed til urinvejene
Isiris er et sterilt, cystoskop til engangsbrug, som gør det hurti-
gere og mere effektivt end hidtidige procedurer at fjerne urin-
vejs-stenter i blæren og urinvejene. Det kombinerer Ambus 
etablerede videoskopteknologi med Coloplasts endourologi-
ske erfaring og eksisterende produkter på området.

Isiris består af et engangs-skop og en monitor til flergangs-
brug. Skopet består af et håndtag samt et kabel med et mini-vi-
deokamera og en gribeanordning. Ved at se kamerabilledet på 
monitoren er det muligt at lokalisere urinvejs-stenten og med 
gribeanordningen fjerne stenten i patienten.

Isiris udgør et mere sikkert og effektivt alternativt til de nuvæ-
rende procedurer/produkter på markedet. Først og fremmest 
er der markant mindre risiko for brud på sterilitet – og dermed 
smitte af patienten – da Isiris er et engangsprodukt i modsæt-
ning til de gængse produkter i dag, som er beregnet til at blive 
brugt flere gange. Derudover kan Isiris bruges af den enkelte 
kirurg uden assistance fra sygeplejersker eller andet sundheds-
personale – og det kan desuden bruges uden for rammerne af 
gængse operationstuer. Det både øger fleksibiliteten for den 
enkelte kirurg og sparer tid og penge; for hospitalet og for sam-
fundet.

Om samarbejdet mellem Ambu og Coloplast

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i maj 2013, men de første 
uformelle sonderinger og ideudvesklinger foregik fra 2011.

De første måneder efter underskrivelsen af samarbejdsafta-
len gik med idegenerering og -udveksling. Den første proto-
type var klar i september 2013.

Der blev oprettet en international Isiris-projektgruppe på 
tværs af arbejdsområder i Coloplast og Ambu. Gruppen be-
stod af ca. 20 personer og havde deltagelse af eksperter inden 
for blandt andet forskning og udvikling, produktion, kliniske 
procedurer, patentregler, regulatoriske forhold og kvalitets-
kontrol.

Samtidig blev der oprettet en styringskomité med delta-
gelse af blandt andre Lars Marcher, adm. direktør i Ambu og 
Steffen Hovard, SVP Urology Care og øverste ansvarlig for 
Coloplasts urologi-forretning. Komitéen havde som primære 
formål at udstikke den strategiske retning og følge fremdrif-
ten i projektet.

OM AMBU OG COLOPLAST

Ambu A/S
Ambu blev grundlagt i 1937 af ingeniør Holger Hesse og fremstiller medicinsk udstyr til hospitaler og redningstjenester. 
Ambu har blandt andet opfundet den manuelle ventilationspose (the Ambu bag) og verdens første fleksible videoskop til 
engangsbrug (Ambu aScope).
Ambu har godt 2.350 ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og i Stillehavsområdet og har produktion i Kina, Malaysia og USA.
Ambu er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen og havde i regnskabsåret 2013/14 en omsætning på 1.584 mia. kr. og 
et nettooverskud på 151 mio. kr. Efterkommere efter stifteren ejer i dag over 60 pct. af stemmerne i Ambu. Coloplast-ejer 
Niels Peter Louis-Nielsen har en større aktiepost i selskabet (ca. 7 pct. af stemmerne).

Coloplast A/S
Coloplast blev grundlagt i 1957 af producent Aage Louis-Hansen, og er baseret på sygeplejerske Elise Sørensen ide til de 
første stomiposer tilbage i 1954. Coloplast har i dag fire forretningsområder: stomi, kontinens, hud og sårpleje og urologi.
I forbindelse med købet af Mentor A/S i 2006 overtog Coloplast Porges Laboratories og deres mere end 100 års erfaring 
med produktion og udvikling af urologiprodukter.
Coloplast har ca. 10.000 medarbejdere, heraf ca. 1500 i Danmark. Virksomheden har datterselskaber i 42 lande og Colop-
lasts produkter sælges i mere end 136 lande verden over.
Coloplast er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen og havde i regnskabsåret 2013/14 en omsætning på 12.428 mia. kr. 
og et nettooverskud på 2.390 mia. kr.
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Hjerterytme til identifikation 
af mennesker
Signalet genereres af hjertet (hjer-
terytme), som en af vores vigtigste vitale 
tegn på liv, og afslører et vel- eller fejl-
fungerende hjerte. Det er af interesse i 
mange forskellige sundhedsrelaterede 
emner, for eksempel, til overvågning 
af fysiske betingelser i kroppen under 
forskellige situationer, som en opera-
tion eller træning. Hjerterytme kan må-
les ved elektrokardiogram (EKG) eller 
Phonocardiogram (PCG). EKG ser på 
de elektriske ændringer, mens PCG ser 
på de akustiske ændringer forårsaget 
af hjerteaktivitet. EKG [1] og PCG [2] 
signaler, ud over deres populære brug 
i sundhedsrelaterede emner, er blevet 
brugt som biometri til identifikation. Det 
vil sige, at hjerteslagssignaler (enten i 
form af EKG og PCG) kan anvendes som 
mere almindelige biometri, som finger-
aftryk og iris, for at finde identiteten af 
mennesker. Brug af hjerterytmesignaler 
for biometriske formål har imidlertid ikke 
været populært på grund af det faktum, 
at korrekt ekstraktion af hjerterytmesig-
naler, enten i form af EKG og PCG, kræ-
ver at sensorerne indsamler disse data til 

at være i kontakt med kroppen, hvilket er 
kompliceret sammenlignet med anven-
delse af en fingeraftryksscanner eller et 
ansigtsgenkendelsessystem.

For at løse dette problem, er vi interes-
serede i at udvikle signalbehandlingsme-
toder, der kan måle hjerterytmesignaler 
ved hjælp af kontakt-fri sensorer, mere 
specifikt med et almindeligt kamera. Det 
anvendte kamera filmer ansigtet af indi-
vider, fordi de hjertetaktiviteter kan ses 
fra ansigtsbilleder. Disse aktiviteter viser 
hjerterytmer i ansigtet i to forskellige for-
mer: ændringer i farven på ansigtet og 
ændringer i hovedets bevægelse. Disse 
ændringer er imidlertid i meget små ska-
laer og kan ikke ses direkte af øjnene. 
Derfor bruger vi en såkaldt Eulerian 
magnification teknik, der afslører de små 
bevægelser ved at multiplicere dem med 
nogle store tal. Ændringerne i ansigtets 
farve skyldes blodcirkulationen gennem 
ansigt såvel som resten af kroppen. Æn-
dringerne i hovedets bevægelse skyldes 
de kræfter, der genereres af hjertet til at 
pumpe blodet gennem kroppen, herun-
der hovedet. Disse ændringer i ansigtets 

farve og hovedets bevægelse kan kom-
bineres / forveksles med andre kilder af 
forandring. For eksempel kan hovedets 
rotation og ansigtsudtryk pålægge deres 
egne ændringer i ansigtet. Sådanne eks-
tra ændringer vil blive behandlet her som 
støj, men de kan dekomponeres fra æn-
dringer, der skyldes af hjertet, fordi disse 
sidstnævnte ændringer er periodiske, på 
grund af den periodiske karakter af deres 
kilde (hjerteaktiviteter).

Da metoderne til ekstraktion af hjer-
terytmesignal fra ansigtsbilleder kun har 
eksisteret nogle få år, er det ekstrahe-
rede signal langt fra perfekt. Vores eks-
perimentelle resultater i Visual Analysis 
of People (VAP) laboratorium på Aal-
borg Universitet (AAU) viser imidlertid, 
at de signalbehandlingsmetoder kan 
forbedres til at udvinde bedre og bedre 
kontakt-fri hjerterytmesignaler [3, 4]. 
Jo tættere signalet er på EKG-signaler 
(vores ground-truth), jo bedre. Hvad vi 
har været i stand til hidtil at udtrække er 
en tilnærmelse af EKG-signaler (Fig. 1), 
derfor er resultaterne af at bruge disse 
kontakt-fri signaler for identifikation ikke 
så gode som resultaterne af de kontakt-
baserede EKG-signaler, men de er meget 
lovende. Det er fordi, vi har været i stand 
til at bruge de kontakt-fri udvundne 
hjerterytmesignaler som soft-biometri 
[4]. Det betyder, at de medbringer in-
dividuelle karakteristika, der kan hjælpe 
til at forbedre resultaterne af andre bio-
metriske data i identifikationssystemer. 
Vi har vist i [4], at kontakt-fri opnåede 
hjerterytmesignaler har nogle distinkte 
egenskaber, der kan forbedre ydeevnen 
af et ansigtsgenkendelsesystem, der er 
under spoofing angreb.

Det kan konkluderes, at anvendelse 
af de rette signalbehandlingsmetoder 
for bedre ekstraktion af disse signaler 
kan resultere i biometriske systemer, der 
udelukkende er baseret på kontakt-fri 
hjerterytmesignaler. Det er det, vi arbej-
der med i øjeblikket, men det er kun be-
gyndelsen på et interessant forsknings-
emne!

EKG signalet

Hjerterytme signalet fra ansigtets video



Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

AMALIA og TRIANGO er en ny serie energibesparende 
LED undersøgelses- og sengelamper fra Derungs

SYGEHUSBYGGERI

Fremtidens akuthospital skyder opad i 2016
Efter et år med arbejde i dybden 
går håndværkerne i 2016 i højden 
med byggeriet af det nye akutcen-
ter ved Regionshospitalet Viborg.

Omridset af fremtidens akuthospital vil 
for alvor begynde at tegne sige, når rå-
huset til det nye akutcenter ved Regions-
hospitalet Viborg i 2016 skyder i vejret. 
Samtidig vil ombygningen af det eksiste-
rende hospital tage yderligere fart i løbet 
af det nye år. Der er kort sagt lagt op til 
et år med stor og synlig aktivitet på byg-
gefronten i Viborg.

– Byggeriet vil for alvor blive en del af 
hverdagen på hospitalet i 2016 – både 
udenfor og inde på hospitalet. Og det vil 
blive tydeligt for de fl este, at vi er ved at 
bygge et stort hospital, som sikrer mo-
derne og effektive rammer om patien-
ternes behandling, vurderer projektchef 
Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen, 
som står i spidsen for byggeriet.

Råhuset går i højden

Byggeriet af det nye akutcenter er stør-
ste delprojekt i det omfattende kvali-
tetsfondsbyggeri, på Regionshospitalet 
Viborg. I alt bygges der til og om på ho-

spitalet for 1,16 milliarder kroner, og det 
24.000 kvadratmeter store akutcenter 
alene beløber sig til godt 600 millioner 
kroner.

I løbet af det forgangne år har hånd-
værkerne fra Aarsleff støbt fundamentet 
til det nye akutcenter, og i 2016 bygger 
NCC så råhuset – altså skelettet – til det 
nye akutcenter. I første omgang skal der 
støbes vægge i kælderniveau, men hen 
på foråret vil råhuset for alvor begynde at 
rejse sig i højden, ind til det når syvende 
etage i begyndelsen af 2017.

Sideløbende med byggeriet af råhuset 
vil nogle af de øvrige entreprenører i lø-
bet af sommeren 2016 efter planen be-
gynde på deres opgave, så der samtidig 
arbejdes på eksempelvis facaden til det 
nye akutcenter.

Ombygningen tager fart

Ud over nybyggeriet fortsætter også om-
bygningen af det eksisterende hospital. I 
alt godt 27.000 kvadratmeter af hospita-
let skal frem mod 2020 bygges om.

I første omgang skal omtrent 7000 
kvadratmeter af det eksisterende hospi-
tal bygges om i forbindelse med sam-
menbygningen med det nye akutcenter 
(det såkaldte Delprojekt 2). Allerede 
nu er håndværkerne ved at gøre klar til 

ombygningen af omklædningsrum på 
etage 02 til kontorer, ligesom de gamle 
omklædningsrum på etage 01 skal for-
vandles til ny sengecentral med auto-
matisk senge- og madrasvasker. I årets 
løb skal fysio- og ergoterapiens gamle 
håndterapirum med mere på etage 03 
samtidig bygges om til blandt andet 
scannerrum.

– Udfordringen for os er, at vi bygger 
til og om på et eksisterende hospital i 
fuld drift. Det betyder, at vi selvfølgelig 
vil tage en række hensyn til både patien-
ter og medarbejdere, mens vi bygger 
og fl ytter rundt på funktioner, fortæller 
Jeppe Juul Hansen.

Projektafdelingen har derfor blandt 
andet lagt udførlige planer for, hvordan 
byggematerialer og murbrokker kan 
fragtes henholdsvis ind på og ud fra ho-
spitalet, uden at skulle igennem de klini-
ske områder, hvor patienter og medar-
bejdere har deres gang. På samme måde 
stilles der krav om at vælge de mest 
støjsvage arbejdsmetoder og på diverse 
andre måder tage mest muligt hensyn til 
hospitalets kerneopgave: behandlingen 
af patienterne. Og håndværkerne gøres 
gennem kampagner og plakater med sy-
geplejersker og læger løbende opmærk-
somme på, at de befi nder sig på en aty-
pisk byggeplads.
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Gå forrest og giv velfærds-
teknologien mening
AF JANNIE TRUE HANSEN

Som leder i det offentlige skal du turde 
tage ansvaret på dig og gå forrest, når 
de tunge forandringer med succes skal 
forankres i din organisation. Anni Rosen-
gren Korsbæk fra Center for Ledelse ved 
UC SYD fortæller her, hvorfor myndig-
hedsledelse er et vigtigt begreb at have i 
baghovedet, når vi taler implementering 
af velfærdsteknologi.

Den moderne leder skal være målsæt-
tende og resultatsøgende og formå at 
løfte sig ud over den daglige drift, og så 
skal han eller hun tage myndigheden på 
sig og gå forrest i organisationen. Sådan 
lyder rådene fra centerleder Anni Ro-
sengren Korsbæk, der sammen med de 
øvrige konsulenter fra Center for Ledelse 
ved UC SYD dagligt vejleder offentlige 
ledere i succesfuld implementering af 
omfattende udviklingsprojekter og for-
andringsprocesser.

– Lige nu er implementeringen af vel-
færdsteknologi en stor udfordring for 
mange ledere inden for især social- og 
sundhedsområdet, siger Anni Rosen-
gren Korsbæk og fortsætter:

– Velfærdsteknologien kommer med 
f.eks. robotstøvsugere og telemedicin 
som løsninger på nogle af de udfordrin-
ger, der kendetegner vores samfund lige 
nu. Mange ledere i det offentlige ople-
ver imidlertid både problemer med at få 
valgt de rigtige løsninger og modstand 
fra medarbejdere og borgere, fordi de to 
grupper med måske god grund frygter, 
at de varme hænder spares væk, i takt 
med at teknologien holder sit indtog, si-
ger Anni Rosengren Korsbæk. Hun har 
fuld forståelse for, at offentlige ledere fra 
tid til anden kan føle sig klemt mellem de 
mange forskelligartede krav fra medar-
bejdere, borgere og politikere, når foran-
dringens vinde blæser.

– Ledere i det offentlige skal hele ti-
den agere i og efter en masse retnings-
linjer og prioriteringer fra statsapparatet, 
som de måske ikke altid er helt enige i. 
Det er vilkårene ved at være leder i en 
politisk ledet organisation, og det må le-

derne forholde sig til ved at tage myndig-
heden og ansvaret på sig og være en god 
repræsentant for det, de er ansat til at 
repræsentere. En leder, der er i tvivl om 
retningen, skaber uro i organisationen, 
siger Anni Rosengren Korsbæk.

Implementeringen fejler ofte

Ifølge Anni Rosengren Korsbæk er im-
plementering af nye tiltag som f.eks. 
velfærdsteknologi netop en af de ting, 
der ofte går galt i en organisation. Alt for 
ofte følger lederne ikke nok op på de nye 
skibe, der er sat i søen, og så daler en-
gagementet blandt medarbejderne, og 
forandringsprocessen mislykkes med en 
masse spildt arbejdskraft til følge.

– Lederne skal holde fast, følge op 
og gå forrest, så medarbejderne hele ti-
den tydeligt kan se målet og meningen 
med den udvikling, der sker på deres 
arbejdsplads. At være en målsættende 
og resultatsøgende myndig leder hand-
ler ikke om, at vi går tilbage til den gamle 
autoritære ledelsesstil, det handler om, 
at du får trygge medarbejdere, når de 
hele tiden er klar over, hvad formålet er 
med deres arbejde, siger Anni Rosen-
gren Korsbæk.

Kom ud af den daglige drift, og 
gå i dialog

Når en leder skal udstikke retningen for 
resten af organisationen, kræver det, at 
vedkommende formår at løfte blikket 
fra den daglige drift til de mere overord-
nede strategiske målsætninger. Konstant 
at holde sig strategien for øje kan være 
en vanskelig opgave, specielt hvis man 
som mange ledere på social- og sund-
hedsområdet har fagligheden tilfælles 
med sine medarbejdere og også selv er 
optaget af hverdagens faglige udfordrin-
ger.

– Det er altid svært at være fokuseret 
på de mere langsigtede strategier og 
målsætninger, når man som leder er dybt 
optaget af drift og af samarbejdet med 
medarbejderne. Her kan det være en 
god idé at alliere sig med nogle enten i 

organisationen eller udefra, der igennem 
kvalificeret dialog kan hjælpe en med 
at lægge fokus et andet sted og på den 
måde bistå lederne i skiftet fra driftsleder 
til resultatsøgende strateg, siger Anni 
Rosengren Korsbæk, der inviterer inte-
resserede ledere til at kontakte hende 
for at høre mere om, hvad Center for Le-
delse kan bidrage med i den proces.

– Hos Center for Ledelse har vi stor 
erfaring med processer, der handler om 
at sætte strategiske mål op og nå dem 
gennem myndig og målstyret ledelse. 
Vi hjælper også ledere med implemen-
teringens svære kunst, bl.a. ved at gøre 
forandringsprocesser meningsfulde for 
medarbejderne og hjælpe lederne til at 
holde fokus på det, der er vigtigt, med et 
klart blik og friske øjne på deres udfor-
dringer, siger Anni Rosengren Korsbæk.

OM CENTER FOR 
LEDELSE

Center for Ledelse ved UC SYD 
arbejder med ledelse, strategi og 
organisationsudvikling i teori og 
praksis i samarbejde med kommu-
ner, regioner, private virksomheder 
og konsulenthuse.

Kontakt Anni Rosengren Korsbæk 
på tlf. 72 66 52 31 eller 
arko@ucsyd.dk for at booke et 
gratis udviklingsbesøg inklusive en 
minianalyse af din organisation.

Anni Rosengren Korsbæk
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Energieffektivitet er et hovedtema 
på Teknologisk Instituts kursus-
program for 1. halvår 2016
Der er en øget interesse omkring energirenovering og 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 udvikles til at dække 
helt individuelle uddannelsesbehov – 
både som private kurser og åbne arran-
gementer.

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 hospitaler, kontorer 
og andre erhvervsbygninger

Der stilles stadig større krav til viden 
om ventilation og ventilationsanlæg for 
at leve op til lovgivningen samt bruger-
nes behov og ønsker. For at optimere og 
kvalitetssikre et ventilationsprojekt stilles 
der krav til alle faggrupper om viden og 
indblik i hele forløbet.

Teknologisk Institut har udviklet en se-
rie af ventilationskurser, der kan dække 
disse behov. Efter en grundlæggende 
indføring i ventilationsteknik tager kur-
serne udgangspunkt i konkrete ventila-
tionsanlæg i diverse bygningstyper. Her 
fokuserer vi på de områder, hvor erfarin-
gen siger, at det ofte går galt. Du får som 
kursist en drejebog for det samlede for-
løb – samt konkrete redskaber til løsning 
af opgaverne inden for kursistens eget 
fagområde. Samtidig præsenteres helt 
nye løsninger og forskningsresultater, så 
de hurtigere vinder terræn i de praktiske 
løsninger.

Ventilations- og airconditionanlæg kan 
være yderst energikrævende. Samtidig 
kan de give trækgener og dårlig forde-
ling af den tilførte friske luft. Hvis proble-
merne skal undgås, skal der, i forbindelse 
med både projektering og drift, sættes fo-
kus på dimensionering og valg af kompo-
nenter og systemer. Der skal tillige lægges 
vægt på valg og drift af indirekte energi-
forbrugende komponenter i kølesystem, 
varmesystem og luftcirkulationssystem.

Ventilation i laboratorier

Et af Teknologisk Instituts nye kurser sæt-
ter bl.a. fokus på laboratorieventilation. 

På Teknologisk Instituts kurser er der fokus både på anvendelse og kalibrering mv. af labo-
ratorieudstyret samt på effektiviteten af ventilationen – og dermed indeklimaet og arbejds-
miljøet – i laboratorierne.
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Man får på dette kursus en gennemgang 
af den nyeste viden omkring muligheder 
for at designe og optimere procesven-
tilationsanlæg – muligheder, der ofte 
samtidig betyder en gevinst for arbejds-
miljøet. Fokus ligger på valg af ventilati-
onsprincip og udsugningskomponenter 
med høj udsugningseffektivitet i forhold 
til den aktuelle opgave.

Vedvarende energi

Solceller vil i fremtiden spille en langt 
større rolle i fremtidens VE-baserede el-
system end tilfældet er i dag i takt med 
de faldende priser. Teknologisk Institut 
kører kurser om bl.a. nettilsluttede sol-
celleanlæg og om hybridløsninger med 
solceller og batterier. I Danmark er der 
allerede nu fl ere fi rmaer, som markeds-
fører hybridløsninger med solceller 

og batterier, da fl ere og fl ere ønsker at 
kunne bruge den producerede el selv, 
fremfor at sælge til nettet. På nationalt 
plan vil batterier i større skala være med 
til at stabilisere el-nettet og udglatte fl uk-
tuationer i vind- og sol-el-produktion, og 
dermed understøtte målsætningen om 
100 % VE-energiforsyning.

Måleteknik og kalibrering

Teknologisk Instituts kurser inden for ka-
librering og måleteknik spænder fra højt 
specialiserede og avancerede emner 
inden for snævre, specifi kke 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 fi nder 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 – også on-line

Teknologisk Institut leverer kurser og 
uddannelsesforløb specielt designet til 
aktuelle behov. Kurserne kan være af 
teoretisk eller praktisk karakter – eller 
en kombination af begge dele. Institut-
tet kan også arrangere workshops, hvor 
eksempelvis teorien afprøves i praksis di-
rekte i kundens virksomhed. Teknologisk 
Institut tilbyde også uddannelser on-line. 
Her kan organisationer, virksomheder, 
kommuner, virksomhedsgrupper mv. få 
deres egen platform til e-learning.

Teknologisk Institut er Danmarks største udbyder af kurser og konferencer og leverer bl.a. kompetenceudvikling til mere end 
75 af Danmarks største virksomheder – og så har kunderne kåret Teknologisk Institut som Danmarks bedste kursusudbyder 
14 gange i den store årlige undersøgelse af det danske kursusmarked. 

Læs mere om kurserne på www.teknologisk.dk/kurser under Energi og Byggeri.

 

www.cotedor.dk

Besøg

www.cotedor.dk
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Målet er Bulls Eye!

Der findes mange måder, at styre projek-
ter på. Det skyldes, at der findes mange 
”tilladte” metoder til at estimere økonomi 
og tider på projektopgaver. Men reelt er 
der kun tale om tilladte dårlige undskyld-
ninger for at arbejde hårdt. Projektle-
delse er nemlig hårdt arbejde, fra start 
til slut og i et fællesskab (ikke tæt sam-
arbejde) – hvor konstant kommunikation 
om muligheder, risici, konsekvenser og 
afvigelser er på programmet fra morgen 
til aften.

Selvfølgelig afhænger indsatsen af 
projektets størrelse (økonomi og tids-
forbrug), herunder tidshorisont, samt 
graden af standardudvikling kontra ny-
udvikling og ikke mindst antallet af ak-
tører og disses erfaring med tilsvarende 
opgaver og tidligere samarbejde med de 
øvrige projektdeltagere.

Hvis al viden var tilgængelig – var pro-
jektstyring en rutineopgave. Herfra vil 
jeg kun håndtere rigtige projekter.

Rigtige projekter, er hvor det fulde 
kendskab til teknikker, materialer, tids-
forbrug og måske endda målet ikke er til 
stede. Alligevel skal der udarbejdes en 
projektbeskrivelse med en projektplan. 
Da denne plan pr. definition vil skride, 
skal der samtidig etableres styringssyste-
mer, der sikrer den hurtigst mulige reak-
tion på afvigelser fra planen.

Det gælder ikke at vende det blinde 
øje til, hverken i planlægningen eller i 
den efterfølgende udførsel, og tro at det 
nok ordner sig. Nogen gange ordner det 
sig faktisk, fordi en eller anden ansvarlig 
person blandt de involverede ikke kan 
lade være med at skride ind.

Men løsningsmodeller baseret på til-
fældigheder bliver aldrig godt – og er 

ikke mindst, meget svære at lære noget 
af. Og det er faktisk hovedformålet med 
styring og opfølgning på afvigelser. Det 
er ikke for at slå nogen oveni hovedet – 
fordi de har overset noget – men at sikre, 
at denne fejl – i planlægning eller udfø-
relse – ikke sker igen i samme projekt 
eller i andre projekter. Og måske stoppe 
i tide, hvis et projekt ikke lader sig gen-
nemføre af tekniske, tidsmæssige eller 
økonomiske årsager.

Og det kan lade sig gøre, men der skal 
et grundlag til – et grundlag som alle for-
står meningen med og føler sig ansvar-
lige for. Her er kommunikationsformen 
og tilgængeligheden helt afgørende. 
Nogle ville bare kalde det forventnings-
afstemning – og tilbagemelding, hvis no-
get ikke går efter forventningerne.

Uanset som vi kalder projektstyring 
eller forventningsafstemning, skal der 
være et grundlag til stede – en beskri-
velse af forventningerne – og dette helt 
ned på de aktiviteter, det er fornuftigt at 
følge op på – på time-, dags- eller uge-

basis. Det kræver en tilsvarende grundig 
og detaljeret planlægning. Nogen vil må-
ske tænke, at det er at overdrive – men 
det er også tilladt at lægge tider ind, hvor 
der ikke sker noget – fordi en underle-
verandør eksempelvis er beskæftiget på 
et andet projekt. Dette tillader dog ikke 
tidligere delopgaver, at tage længere tid 
at udføre, men måske at blive udført på 
et lidt senere tidspunkt. Det vigtigste er 
vidensdeling – så alle ved hvem, der skal 
gøre hvad og hvornår.

Tilsvarende skal det udførte arbejde 
og materialeforbrug registreres i samme 
planlagte struktur. Der skal altså etab-
leres en registreringsstruktur – der 
giver informationer. Det er der nogle 
personer, der er rigtig gode til – så det 
skal ikke afskrække andre, der ikke lige 
brænder for denne aktivitet. Men se det 
som en gave, at der er andre, der kan 
hjælpe med det.

Der skal etableres en registrerings-
struktur, der tilgodeser alle de relevante 
informationer, man kan tænke sig, at få 

AF DIR. LENE STEVNSBORG 

LENE@SIMPLIFY-IT.DK
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Effektiv og ensartet 
fordeling af store luft-
mængder i laboratorier

Læs mere på  
ke-fibertec.dk/lab 

eller ring  
75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation i  
AstraZeneca laboratorium

HJÆLP!

KUVATEK søger hjælp til udvikling af den  
ultimative drikkevandskøler til 

sundhedssektoren.

Tilmeld dig på www.kuvatek.dk

www.kuvatek.dk  •  Tlf.: +45 65 96 77 96

Kuvatek_87,5x128,5.indd   1 21/01/16   15.27

www.hospitaldrift.dk
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brug for i løbet af projektet – og derfor 
også anvendes ved afslutningen af pro-
jektet.

Men man får ikke anden information 
ud af registreringerne i projektforløbet, 
end de registreringer nogle gode kol-
legaer registrerer. Disse kollegaer skal 
således alle have forstået meningen med 
registreringerne og hvordan de foreta-
ges i forskellige situationer. De skal også 
alle være bekendte med de forventnin-
ger, der er til tids- og materialeforbrug 
på de enkelte delopgaver inden de går 
i gang med at udføre opgaven. Med 
denne viden har de en reel mulighed for 
at registrere korrekt og reagere, når der 
er afvigelser fra projektplanen/forvent-
ningerne.

Typisk foregår megen projektstyring 
i projektstyringssystemer og regneark. 
Men projektplanen, strukturen m.v. skal 
ud til alle deltagerne i et projekt – og ty-
pisk ikke til alle i et regneark. Der fi ndes 
i dag gode programmer til mobiltelefon/
tablet, hvor medarbejderne, der skal ud-
føre opgaven, kan få den fulde viden om 
plan, kvalitet. Samme sted kan de sam-
tidig registrere tid og rapportere tilbage 
om udfordringer.

Tilsvarende skal strukturen i projektet 
være nemt forståeligt og udarbejdet som 
en fælles referenceramme. Jeg arbejder 
i denne sammenhæng med at gøre ofte 
skjult viden synlig for alle involverede 
via grafi ske præsentationer i Datahjul, 
der typisk viser sammenhængen mel-
lem hverdagens opgaver og brug af 
systemer og deadline m.v. for korrekt 
registrering af den enkelte handling. En 
præsentationsform, der glæder mange, 
der er mere visuelt orienteret – hvilket 
de næste generationer bliver stadig 
mere og mere.

Jeg udarbejder tilsvarende de nød-
vendige registreringsstrukturer, der giver 
den information, der tilgodeser projekt-
styringen både på økonomi og aktiviteter 
– men også i relation til den endelige pro-
jektrapportering til alle de relevante par-
ter – internt og til eksterne interessenter. 
Jeg har erfaring fra strukturering af meget 
store projekter og organisationer – tilmed 
med det offentliges bevågenhed.

Projektopgaver er meget spændende 
– men også meget krævende. Der er 
ikke noget, der kan udskydes til senere 
i forløbet – heller ikke tilrettelæggelsen 
af styringen af projektet. Al viden om 
muligheder, risici, konsekvenser og af-
vigelser skal noteres, bruges og udbre-
des konstant – således at alle kan byde 
ind med supplerende viden. Det gælder 
blot om at få bemandet projektet med 
de rette personer til alle de nødvendige 
opgaver – så ingen pålægges noget, de 
ikke brænder for. I projektopgaver skal 
der brændes igennem for at der opnås 
gode resultater.
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Skabt til særlige behov  
– dine og dine patienters

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia Skærmsystem er en patenteret 
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hygiejne, fleksibilitet og praktisk 
håndtering.
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Stort behov for viden i 
sundhedssektoren
AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Kursusudbyderen PUK Healthcare 
tilbyder en bred vifte af aktuelle og 
spændende forløb med fokus på 
sundhed og faglig kompetence-
udvikling. Virksomheden står bag 
en række centrale og vigtige arran-
gementer inden for konferencer, 
kurser og uddannelser med sund-
heds- og sygehussektoren som 
den primære målgruppe. 

Det er gået stærkt, efter at PUK Healt-
hcare i 2013 startede med at tilbyde per-
sonale, HR og ledelser inden for sund-
heds- og sygehussektoren OG opbygge 

uddybende, ny viden samt skærpe kom-
petencerne både inden for de smalle 
respektive fagområder og på et bredere 
generelt plan.

Virksomheden har på kort tid opbyg-
get en lang række aktiviteter med indlæg, 
foredrag og undervisning. Det officielle 
program for 2016 indeholder således 
hele 27 større arrangementer med ak-
tuelle emner, der berører det sundheds-
faglige personales daglige arbejde.

Dertil kommer en lang række mindre 
arrangementer og individuelle kurser, 
der skræddersys til de enkelte kunders 
ønsker og behov. PUK Healthcare tilby-
der som service af afvikle de individuelle 
arrangementer internt for at undgå trans-
porttid i en travl hverdag.

Fælles for PUK Healthcares konferen-
cer er, at de alle har til formål at fremme 
sundheden fysisk og psykisk i et bredt 
perspektiv, så både arbejdspladser og 
personlige rutiner og vaner kommer un-
der lup.

– Vi tilbyder både konferencer om 
de klassiske sundhedsområder som ek-
sempelvis kost og motion, men også 
konferencer der behandler temaer så-
som mental sundhed på arbejdspladsen, 
stress, arbejdsglæde og motivation, siger 
afdelingsleder Mikkel Bindesbøl, PUK 
Healthcare.

Grunden til, at vi er startet op, er, at vi 
ser et stort udækket behov. Mange ste-
der i sundhedssektoren mangler der vi-
den og uddannelse blandt de ansatte og 
ikke mindst oplever vi en stor efterspørg-
sel i forhold hertil. Derfor bestræber vi os 
dagligt på at dække nogle af de behov, 
der eksisterer hos de sundhedsprofes-
sionelle derude med et mix af kurser, 
konferencer og kortvarige uddannelser.

Vi er en af de få virksomheder i landet, 
der udvikler kurser, konferencer og ud-
dannelsesforløb tilpasset den store mål-
gruppe, der arbejder professionelt med 
sundhed både inden for den offentlige 
og private sektor.

De bedste undervisere og 
oplægsholdere

– I PUK Healthcare er vi så privilegeret at 
have et samarbejde med nogle af landets 

bedste og mest kompetente formidlere 
og undervisere. Der er tale om førende 
profiler på deres respektive fagområder.

PUK Healthcare tilbyder i 2016 flere 
store events såsom ”Den Store Sund-
hedskonference 2016”, der finder sted 
d. 8. juni i Odense Congress Center, 
hvor BS Christiansen, Charlotte Bircow, 
Henrik Duer, Morten Grønbæk og Mi-
chelle Kristensen vil være at finde blandt 
oplægsholderne.

Derudover sætter PUK Healthcare i 
2016 fokus på en række vigtige og ak-
tuelle områder som fx forebyggelse og 
behandling af demens, søvnforskning, 
stressmanagement, konflikthåndtering, 
etik i sundhedsvæsenet, sundhedsjura, 
sundheds-it, patientsikkerhed, patient-
kommunikation og krisehåndtering for 
nu at nævne nogle af tilbuddene.

Viden der kan anvendes direkte

Det er en helt afgørende målsætning for 
os, at vores kursister får konkrete værk-
tøjer og viden, som de umiddelbart kan 
bruge efterfølgende i deres daglige ar-
bejde. Det er altså ikke nok for os, at for-
løbet blot er spændende og inspirerende, 
men vigtigt er det, at vores kursister så 
at sige opnår et fagligt kompetenceløft. 
Derfor garanterer vi også, at man ved 
deltagelse på et af vores forløb får noget 
håndgribeligt og brugbart med sig hjem. 

Fingeren på pulsen og garanti for 
kvalitet

Vi kører pt. en populær og certificeret ar-
bejdsmiljøkonsulentuddannelse, der er 
evalueret og godkendt af Danmarks Eva-
lueringsinstitut og Arbejdstilsynet, som 
et af vore produkter. Hertil følger der 
superfleksibel e-learning og to heldags-
moduler. Der udleveres under forløbet 
cases til aflevering og forløbet afsluttes 
med en eksamen, hvorefter man tildeles 
titlen ”Arbejdsmiljøkonsulent”.

”PUK Healthcare følger nøje trends og 
tendenser inden for forskning i sundhed, 
og virksomheden sikrer sig, at undervi-
serne altid er fagkyndige og formidlings-
dygtige folk med relevant og ikke mindst 
brugbar viden”, siger Mikkel Bindesbøl. 
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NAVNE

Ostnor Danmark og Damixa 
ændrer navn
De kendte armatur-brands Damixa, FM Mattsson og Mora Armatur er nu fusioneret og skifter fra årsskiftet 
navn til FM Mattsson Mora Group Danmark ApS. Gruppen er markedsleder i Danmark og samtidig 
Nordens største producent af armaturer.

Den danske vandhane-producent Da-
mixa er fusioneret med de to svenske 
armaturbrands FM Mattsson og Mora 
Armatur, og virksomheden bag de tre 
brands skifter navn fra årsskiftet. Pro-
dukter og emballage ændrer ikke udse-
ende, og det vil fortsat være de kendte 
og veletablerede brands, der er synlige 
ud mod forbrugerne.

– Det er fortsat vores kendte brands, 
der er vores ansigt udadtil. Vores nye 
firmalogo vil fremgå på både digitalt og 
trykt materiale. Så fakturaer, ordrebe-
kræftelser, nyhedsbreve m.m. kommer 
til at ændre udseende, forklarer Ole San-
der, der er administrerende direktør i FM 
Mattsson Mora Group Danmark ApS, 
men slår dog fast, at kundernes daglige 
kontakt er uforandret. Han forklarer:

– Både i Odense og i København 
sidder de sædvanlige kontaktpersoner 
i kundeservice og teknisk service. Da-
mixas produktion og hovedkontor for-
bliver i Odense, hvor vi har produceret 
vandhaner i over 83 år, ligesom vi na-
turligvis fortsætter med produktionen af 
vores FM Mattsson og Mora produkter i 
Sverige.

I fusionsrejsen har FM Mattsson Mora 
Group etableret showroom på Fyn og i 
København, hvor de nyeste og mest in-
novative løsninger indenfor danskdesig-
nede og energirigtige armaturer bliver 
vist frem. Det er også her tekniske skoler, 
installatører og rådgivende ingeniører 
bliver undervist i energibesparelser og 
teknikker, der kan lette hverdagen.

Damixa er en af Danmarks stolte industri-
virksomheder. Siden 1932 er der blevet 
designet og produceret innovative armturer 
på fabrikken i Odense. Nu skifter virksom-
heden bag ved navn, men Damixa er stadig 
dansk design når det er allerbedst, forsik-
rer Ole Sander, der er adm. direktør i FM 
Mattsson Mora Group Danmark.

OM FM MATTSSON MORA GROUP DANMARK

Damixa har produceret danskdesignede vandhaner på fabrikken i Odense siden 
grundlæggelse i 1932. FM Mattsson Mora Group købte i 2014 Damixa og er i 
dag den førende leverandør på det danske marked for armaturer og termosta-
ter. Koncernen er Nordens førende producent af armaturer og sælger, fremstil-
ler og produktudvikler vandhaner og termostater under varemærkerne FM 
Mattsson, Mora Armatur og Damixa. I 2014 omsatte Ostnor Gruppen for mere 
end 1 mia. SEK og havde ca. 550 ansatte.

NYANSAT

CHROMAVISO HENTER STÆRK PROFIL TIL FORRETNINGSUDVIKLING

Vækstvirksomheden Chromaviso, som har specialiseret sig i sundhedsfremmede lysløsninger, 
har lavet aftale med Mie Krog om at indgå i teamet som Business Developer. Mie Krog skal 
med sin stærke kommercielle baggrund som direktør i JYSK og mangeårige erfaring med for-
retningsudvikling, konceptudvikling og marketing i globale virksomheder bidrage til Chroma-
visos vækststrategi og internationalisering. Mie Krog skal desuden stå i spidsen for at omsætte 
digitaliseringsmulighederne inden for belysning til ny forretning for Chromaviso. Sideløbende 
med arbejdet for Chromaviso har Mie Krog etableret sig som selvstændig forretningsrådgiver 
og besidder en række bestyrelsesposter.



FSTA/FSD

BERGEN i Norge 
– et besøg værd i 2016
FSTLs Årskonferanse 2016 i Bergen

Preliminært program for FSTL’s Årskonferanse 2016 er nu utarbeidet
Konferansen holdes 9.-11. mai 2016 i Clarion Hotel Admiral, Bergen.
Det er meldt et fantastisk vær og yrende liv på brygga.

Teknisk arrangør 2016 er Driftsteknisk 
Divisjon i Haukeland Universitetsyke-
hus, Helse Bergen.

Det er utarbeidet et meget godt fag-
lig program og topp sosialt opplegg 
som skal passe både sykehusmedlem-
mer og samarbeidspartnere svært godt. 
Lokal arrangementskomitè med Kristian 

Brandseth i spissen, har lovet unike op-
plevelser som bare Bergen kan frem-
vise.

Merk av i kalenderen og bestill reise-
billett og/eller hotellrom allerede nå. Se 
programmet i Hospital, Drift & Arkitektur 
nr. 9/2015 side 37. www.hospitaldrift.dk

Påmelding er muligt på www.fstl.org

Velkommen til FSTL’s Årskonferanse 
2016 i Bergen!

Med hilsen 
- på vegne av lokal arrangementskomitè  

v/Kristian Brandseth
Bjørn Ringen
www.fstl.org

Runde fødselsdage FSD

RUNDE FØDSELSDAGE 2016

70 22-01-2016 
 Finn Rasmussen, Pensionist

50  31-01-2016 
Niels Bukdahl, Regionshospitalet Viborg

75  09-02-2016 
Jørgen Wiik, Pensionist

90  22-02-2016 
Niels H. Ipsen, Pensionist

60  03-03-2016 
Claus Bernthsen, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

60  13-03-2016 
John Meistrup Hansen,  
Odense Universitetshospital

80  15-03-2016 
Bent Barup Sørensen, Pensionist

60  08-04-2016 
Niels B.B. Madsen, De Gamles By

90  02-05-2016 
Ove Egede, Pensionist

60  08-05-2016 
Arno Hansen, Herlev Hospital

70  16-06-2016 
Mogens Dyhrberg, Pensionist

70  01-07-2016 
Suni Rasmussen, Pensionist

75  13-07-2016 
Henning Strøm, Pensionist

70  01-08-2016 
Niels Frølund, Pensionist

60  13-08-2016 
Carsten Carstens, Sødisbakke

80  21-09-2016 
Ib Alanin, Pensionist

75  09-10-2016 
Jørgen Strand, Pensionist

60  04-12-2016 
Hans H. Bloch, Århus Universitetshospital

60  04-12-2016 
Lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

60  29-12-2016 
Per Asmus Nissen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

JUBILÆER 2016

25  01-03-2016 
Jesper Larsen, Nykøbing Falster Sygehus

25  01-09-2016 
Søren Vejling Kvistborg, Århus Sygehus Nørrebrogade
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KURSER

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 2016.

Titel Startdato Varighed
Antal dage Læs mere på

DRIFT, VVS OG ENERGI – KURSER 1. HALVÅR 2016

Energivejledning, energirenovering mv.

Energivejledning – installationer 12.01. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – installationer 26.01. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm  02.02. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – installationer 09.02. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm  01.03. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – handel og industri  08.03. 3 www.teknologisk.dk/k27371

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 15.03. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Styr på energiforbruget i større bygninger og reglerne i BR15 15.02. 2 www.teknologisk.dk/k27709

Energirigtig drift af bygninger 30.03. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Energivejledning – installationer 05.04. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm  12.04. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 19.04. 2 www.teknologisk.dk/k27723

Termografering 19.04. 1 www.teknologisk.dk/k27394

Undgå fugtskader 20.04. 1 www.teknologisk.dk/k27393

Energivejledning – installationer 26.04. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Bæredygtig energirenovering med beslutningsstøtteværktøjet BSV 03.05. 2 www.teknologisk.dk/k27343

Klimatilpasningsuddannelsen 03.05. 6 www.teknologisk.dk/k27716

Energivejledning – klimaskærm 10.05. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Drift, vedligehold og portefølgestyring med energifokus 18.05. 2 www.teknologisk.dk/k27722

Energivejledning – handel og industri 24.05. 3 www.teknologisk.dk/k27371

Energirådgiver – varmeforbrug 25.05. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 31.05. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Fjernvarme og varmeanlæg

Den nyeste varmenorm DS 469 01.03. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Varmeanlæg og installationer 02.03. 1 www.teknologisk.dk/k27103

Fjernvarmemester 09.03. 2+2 www.teknologisk.dk/k27203

Den nyeste varmenorm DS 469 30.03. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Energirigtig drift af bygninger 30.03. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 05.04. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 05.04. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Gulvvarme 07.04. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Gulvvarme 19.04. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Dynamisk indregulering af installationer 18.05. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Store varmepumper til industri og fjernvarme 24.05. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Energirådgiver – varmeforbrug 25.05. 1 www.teknologisk.dk/k27104

CTS-anlæg – i teori og praksis 07.06. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Store varmepumper til industri og fjernvarme 07.06. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Dynamisk indregulering af installationer 14.06. 2 www.teknologisk.dk/k27112



KURSER

Titel Startdato Varighed
Antal dage Læs mere på

Vand, afløb og vådrum

Vand og afløb i Bygningsreglementet 03.03. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Skybrudssikring af bygninger og kældre 08.03. 1 www.teknologisk.dk/k23668

Vand og afløb i Bygningsreglementet 18.05. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Vådrum og installationer 24.05. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Regnvand til tøjvask og toiletskyl 08.06. 1 www.teknologisk.dk/k27124

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening 16.06. 1 www.teknologisk.dk/k27122

Vedvarende energi

VE-teknologier i enfamiliehuse 10.02. 2 www.teknologisk.dk/k27422

Batterisystemer til solcelleanlæg mv. 02.03. 1 www.teknologisk.dk/k27418

Nettilsluttede solcelleanlæg 08.03. 2 www.teknologisk.dk/k27419

VE-teknologier i enfamiliehuse 30.03. 2 www.teknologisk.dk/k27422

Batterisystemer til solcelleanlæg mv. 31.03. 1 www.teknologisk.dk/k27418

Varmepumpeteknologi for energikonsulenter 05.04. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Varmepumpeteknik for rådgivere 13.04. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Nettilsluttede solcelleanlæg 19.04. 2 www.teknologisk.dk/k27419

Varmegenvinding og varmepumper med CO
2 28.04. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Solcelleanlæg – fra design til aflevering 11.05. 1 www.teknologisk.dk/k27416

Store varmepumper til industri og fjernvarme 24.05. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 07.06. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Ventilation

Grundlæggende ventilationsteknik 1 26.01. 3 www.teknologisk.dk/k27339

Ventilationsteknik i etageboliger 02.02. 2 www.teknologisk.dk/k27337

Grundlæggende ventilationsteknik 2 15.03. 3 www.teknologisk.dk/k27340

Ventilationsanlæg – indregulering og måling 12.04. 3 www.teknologisk.dk/k27330

Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger 26.04. 3 www.teknologisk.dk/k27309

Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier 10.05. 3 www.teknologisk.dk/k27305

Kølekursus for ventilationsmontører 11.05. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Ventilation i skoler 21.05. 1 www.teknologisk.dk/k27338

Ventilation i etageboliger 14.06. 2 www.teknologisk.dk/k27337

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 05.04. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Køleanlæg

Ecodesign, energimærkning, BR15 og andre regler for køl og VP 13.01. 2 www.teknologisk.dk/k27558

Ecodesign, energimærkning, BR15 og andre regler for køl og VP 20.01. 2 www.teknologisk.dk/k27558

Grundlæggende køleteknik 1 – principper 01.03. 1 www.teknologisk.dk/k27503

Grundlæggende køleteknik 2 – hands-on 02.03. 2 www.teknologisk.dk/k27514

Refigeration Plant with CO2 – engelsksproger kursus 07.03. 2 www.teknologisk.dk/k27561

Kølesystemer med ammoniak 15.03. 2 www.teknologisk.dk/k27513

Varmepumpeteknologi for energikonsulenter 05.04. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Energioptimeret drift af kølesystemer 06.04. 2 www.teknologisk.dk/k27539

Varmepumpeteknik for rådgivere 13.04. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Refigeration Plant with NH3 18.04. 2 www.teknologisk.dk/k27560
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Titel Startdato Varighed
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Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 26.04. 2 www.teknologisk.dk/k27543

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 28.04. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Kølekursus for ventilationsmontører 11.05. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Tørring – grundlæggende begreber og energioptimering 18.05. 1 www.teknologisk.dk/k27537

Store varmepumper til industri og fjernvarme 24.05. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 07.06. 1 www.teknologisk.dk/k27542

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 2016

Generelle

Introduktion til metrologi 02.02. 1 www.teknologisk.dk/k27627

Statistiske metoder inden for måleteknik 01.03. 1 www.teknologisk.dk/k27637

Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere 02.03. 2 www.teknologisk.dk/k27647

Videregående måleusikkerhedsberegning 08.03. 2 www.teknologisk.dk/k27616

Anvendelse af måleusikkerhed i relation til six-sigma 10.03. 1 www.teknologisk.dk/k27657

Temperatur og fugt

Infrarød temperatur – måling og kalibrering 09.02. 1 www.teknologisk.dk/k27610

Temperatur – måling og kalibrering 15.03. 2 www.teknologisk.dk/k27639

Contact Thermometry 12.04. 3 www.teknologisk.dk/k27663

Flow

Væskeflow – måling og kalibrering 17.03. 1 www.teknologisk.dk/k27601

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 05.04. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Lufthastighed – måling og kalibrering og valg af udstyr 14.04. 1 www.teknologisk.dk/k27620

El og mekanik

Balances and Weight 09.02. 3 www.teknologisk.dk/k27662

Tryk – måling og kalibrering 26.04. 2 www.teknologisk.dk/k27603

Grundlæggende elektrisk måleteknik 10.05. 1 www.teknologisk.dk/k27608

Static Pressure 24.05. 3 www.teknologisk.dk/k27666

Miljø og sikkerhed

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 01.03. 1 www.teknologisk.dk/k27818

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 03.03. 1 www.teknologisk.dk/k27815

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 17.03. 1 www.teknologisk.dk/k27815

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 17.03. 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 10.05. 3 www.teknologisk.dk/k50006



• 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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

BRANDSIKRING

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

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

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

Contech Automatic ApS
Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F., tlf. 54 88 44 40

E-mail: mail@contech-automatic.dk
www.contech-automatic.dk

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15

Brandgardiner, Brandjalousier, 
Branddøre, Brandporte, 

Brandslukkere

Nordisk Brandsikring ApS
Tlf. 70 22 30 48

e-mail: info@nordiskbrandsikring.dk
www.nordiskbrandsikring.dk

Nordisk Brandsikring_57x57.indd   1 21/01/16   09.22



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

VENTILATION

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

DRIKKEVANDSKØLERE
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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
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Magasinpost MMP
ID-nr. 46707

Østerøvej 2   5800 Nyborg   65 31 31 31   nyborgstrand.dk

OVER 80 %
AF VORES KUNDER  
SER VI IGEN
Nogle ta’r endda deres  
børn med til konference*

* Som det eneste konferencested i Danmark  
har Nyborg Strand tilknyttet en børnehave,  

så familiens mindste kan blive passet, 
mens du er på konference.

Hele Danmarks mødested

Dagmøde kr. 597,-
Konferencedøgn kr. 1.880,- 
i stort enkeltværelse
 
Priser er inkl. moms.

DET FÅR DU HOS OS
• Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård
• Fantastisk beliggenhed nær skov og strand
• 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200
• 426 værelser & 650 overvågede, gratis P-pladser
• Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

BOOK I DAG

Nyborg Strand er aktiv partner i

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark


