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FSTA’s fagnetværk skal fungere som 
et fagligt forum, en katalysator og et 
kompetent høringsorgan
FSTA arbejder kontinuerligt på at blive et stærkt fagligt forum og håber på at kunne opnå status 
som høringsorgan for, styrelser, ministerier og andre myndigheder, fastslår formand Kaj Hyldgaard. 
Specialistviden skal opbygges og deles på tværs i fagnetværk og antallet af fagnetværk vokser.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN. 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Da vi skabte FSTA var hovedmålet at 
vidensdele på tværs af FSTA`s interes-
segrupper som jo er, hospitaler, driftsaf-
delinger, projektafdelinger, entreprenør, 
leverandører af tekniske løsninger og 
teknologisk udstyr samt hele rådgiver-
gruppen med ingeniører og arkitekter, 
siger Kaj Hyldgaard.

FSTA har set etablering af en række 
fagnetværk som et af midlerne til at løfte 
denne opgaven og nå målet. Vidensde-
ling skal bidrage til at skabe en større for-
ståelse mellem interessentgrupperne og 
få de forskellige synsvinkler frem, som de 
repræsentere, ind i et samlet debat forum.

Rådgiveren, driftsorgansiationen, sy-
stemleverandøren og entreprenøren kan 
snakke sammen i disse fagnetværk, hvor 
alle har mulighed for at ytre sig. Resul-
tatet skal gerne være, at vi får skabt den 
gode forståelse for de mange forskellige 
udfordringer som de impliceret interes-
sentgrupper har i deres del af et samlet 
projekt.

Beskrivelserne fra rådgiverne skal 
gerne opleves af entreprenøren som no-
get der både er oplysende og forståeligt 
at arbejde med, så der kan etableres et 
godt byggeri på basis af beskrivelsen, og 
som driftsorganisationen efterfølgende 
bliver glade for.

Forståelse for detaljer og fælles afkla-
ringer kan nogle gange skabe ahaople-
velser og medføre stor forskel på resul-
tatet, siger Kaj Hyldgaard.

Høringsorgan for nye regler

FSTAs vedtægter har en passus om, at vi 
ønsker at blive så kompetente, at vi kan 
agere som høringsorgan for myndighe-

der og styrelser såsom Statens Serumin-
stitut, Sundhedsstyrelsen m.m.

Vi håber at kunne opbygge viden til 
at opnå denne anseelse hos myndig-
hederne, således at de ser vores forum 
som et naturlig sted at sende forslag til 
høring.

Hvordan løfter vi så den opgave og 
idé, spørger Kaj Hyldgaard.

Når der kommer et forslag fra SSI, der 
skal fremme god hygiejne, ud i vort fo-
rum, havner det hos bestyrelsen, men 
hvordan kan jeg påstå, når jeg svarer til-
bage, at det har været i høring i kompe-
tent gruppe?

Der ser jeg vore fagnetværk som 
løsningen. Vi har ambitioner om at op-
rette flere og der bliver forhåbentlige så 
mange, at man altid har et fagnetværk at 

sende spørgsmål til høring i. Disse grup-
per har kompetente personer, der har 
det pågældende fagområde som deres 
speciale.

Dermed kan FSTA fagnetværk være 
kompetente høringsgrupper for spørgs-
mål fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, 
Sikkerhedsstyrelsen, institutter, regioner 
m.fl., der kan sikre styrelserne kompe-
tente svar.

FSTA skal tale med en stemme

Hvordan kommer vi til at ”tale med en 
stemme”?

Når vi sender svar tilbage til en instans 
eller myndighed fra vore fagnetværk, er 
det min påstand, at hele FSTA står bag 
svaret og at det dermed er udtryk for alle 

Formand Kaj Hyldgaard
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medlemmernes holdning til de konkrete 
spørgsmål.

Det begrunder Kaj Hyldgaard med at 
alle fagnetværk er åben for medlemmer 
i FSTA.

Bestyrelsen forsøger at bevidstgøre 
medlemmerne med fagnetværkenes 
brug til høringer og når alle har fuld ad-
gang til at engagere sig i fagnetværk, 
håber vi selvfølgelig af de personer der 
har kompetence og holdninger deltager 
i opgaven.

Det virker også den anden vej rundt, 
pointerer Kaj Hyldgaard. Jeg frygter selv-
følgelig at der kunne være personer der 
kritisere et fagnetværk efterfølgende for 
at de har give et forkerte svar.

Som FSTAs formand håber jeg at der 
er forståelse for modellen, men er til en 
hver tid åben for debat om metoden og 
afvise på forhånd ikke andre metoder.

Det bestyrelsen kan garantere, er fuld 
åbenhed til at du kan give sit besyv med 
både i fagnetværk og til bestyrelsen vedr. 
metoden.

Starten på en lang rejse

FSTA er kommet godt i vej med sine fag-
netværk, vurderer Kaj Hyldgaard:

FSTA er kommet afsted, toget har for-
ladt perronen med tre vogne, men det er 
kun starten på en uendelig rejse for for-
rummets fagnetværksdel. Fremover skal 
FSTA koble flere vogne på toget i form 
af nye fagnetværk, der skal arbejde med 
emner, som der er interesse og fagligt 
belæg for en vidensdele om.

Vi skal være forum, katalysator og ga-
rant for, at der sker en vidensdeling både 
i medlemskredsen og ude i de forskellige 
virksomheder, der følger med i det, vi 
beskæftiger os med. Emnerne vil variere 
i takt med, at der opstår nye ideer og me-
toder til at løse udfordringer med.

De interesser der er til stede i FSTAs 
fagnetværk vil forhåbentlig afspejle akti-
viteten i sundhedsvæsnet. Der er mange 
nye byggerier undervejs, så mange inte-
resserer sig for byggeteknik og proces 
lige nu. Om 10-20 år præges sundheds-

væsnet måske af helt andre emner og 
tendenser.

Mange hospitaler er lukker rundt om-
kring i landet og nogle kommuner er i 
gang med at etableres nye sundheds-
centre med klinikker. Flere sundheds-
centre her i Nordjylland er regionale 
byggerier, hvor private aktører lejer sig 
ind og tilbyder behandling der fra.

Folk kan få foretaget mange undersø-
gelser her og gennemgå genoptrænings 
forløb mm., så det er muligvis et område, 
vi kommer til at interessere os for frem-
over, forudser Kaj Hyldgaard.

Kaj Hyldgaard modtager gerne kom-
mentarer via mail og telefon, se hjemme-
siden, FSTA.dk
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INGENIØR’NEs sundheds team 
er på forkant med udviklingen
INGENIØR´NE A/S har opbygget en bred erfaring inden for sundhedsvæsnet. Inden for de sidste 3 år, er 
omfanget af INGENIØR`NEs opgaver i sundhedsvæsnet blevet fl ere og fl ere. Derfor har INGENIØR`NE 
dannet en gruppe, med særlige kompetencer og erfaring inden for dette vidensfelt.

AF TORBEN GREVE OTZEN

I front for teamet står Senior projektchef 
Jack Andersen. Jack har gennem sit man-
geårige virke i bygge- og anlægsbran-
chen opbygget en bred erfaring med 
alle opgavetyper både ledelsesmæssigt 
og rent fagligt. Herved har han opnået 
stærke tværfaglige egenskaber.

Et kendskab der spænder meget bredt 
over Bygherrerådgivning, brugerinddra-
gelse, udfærdigelse af byggeprogram, 
detailprojektering, byggeledelse og afl e-
vering. Derudover projekt- og projekte-

ringsledelse i forbindelse med alle typer 
af byggerier og særligt sundhedsbyg-
gerier som sygehuse, sundhedshuse, 
klinikker og laboratorier. Jack har de se-
neste 15 år udført mere end 100 syge-
husprojekter i forskellige størrelser.

I 2015 sluttede Ulla K. Jessen sig til 
teamet, som sundhedsfaglig specialist. 
Ullas referencerammer er en lang og 
bred erfaring fra sygehus- og sundheds-
væsenet. Her har hun fungeret som sy-
geplejerske, embedsmand, patientvejle-
der og hospicechef.

Med kendskab til sundhedsvæse-
net på de fl este niveauer som praktiker, 

sundhedskonsulent og organisationsle-
der, har Ulla viden om, hvorledes de fy-
siske rammer kan understøtte sundheds-
klinikker og sygehuses kerneydelse.

De fysiske rammers indvirkning på det 
sygdomsramte menneske og pårørende 
er et af Ullas interessefelter. Ulla har sid-
det med ved udvikling af nationale klini-
ske retningslinjer for lindrende behand-
ling og af designprincipper for lindrende 
arkitektur.

Bag sig har de pt. mere end 80 højt 
kvalifi ceret og erfare kollegaer, hvor en 
lang række af dem har kendskab til arbej-
det i sundhedsvæsnet. INGENIØR’NE 
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har mere end 40 års erfaring med ledelse 
af byggeprojekter og rådgivning.

Årligt håndterer INGENIØR`NE mere 
end 700 opgaver inden for uddannelse, 
service, industri, boliger, administration, 
idræt og sundhed med private bygherrer 
og bygherrer fra erhvervslivet og den of-
fentlige sektor.

Fagnetværksgruppe for 
medicinske gasser

INGENIØR’NE ønsker hele tiden, at være 
på forkant med udviklingen på sund-
hedsområdet, samt styrke vores sund-
hedsteams faglighed yderligere. Derfor 

deltager vi i fagnetværksgruppen for 
medicinske gasser.

VVS-ingeniør Torben Greve Otzen er 
en del af sundhedsteamet ved INGENI-
ØR’NE. Han har deltaget i fagnetværks-
gruppen fra starten af.

Som rådgivende ingeniører står vi 
med et ønske om, at levere et entydigt 
og fyldestgørende udbudsmateriale, 
som entreprenørerne kan giver en ret-
visende pris efter i et udbud og efterføl-
gende arbejde efter på en byggeplads.

Normer og vejledninger inden for om-
rådet er ikke altid let læselige, da de både 
er på engelsk og meget tekniske.

Der er, med rette, ved at komme et 
større fokus på området i branchen. Det 
er et specialist-område med fl ere fald-
gruber, hvis man ikke er påpasselig. Med 
et entydigt projektmateriale vil det give 
ro for den udførende entreprenør og 
tryghed for bygherren.

Vi bruger ofte beskrivelses-værktøjet 
BIPS. På nuværende tidspunkt fi ndes der 
ikke en selvstændig udbudsbeskrivelse 
for medicinske gasser og ofte udbydes 
arbejdet for de medicinske gasser som 
en del af VVS-entreprisen. På sigt bør 

arbejdet for medicinske gasser udbydes 
som en selvstændig fagentreprise hvilket 
der er generel enighed om i netværks-
gruppen. Dette vil give et større fokus på 
området, og både bygherre, rådgivere 
og entreprenører vil drage nytte af det. 
Det vil samtidigt kunne give større fokus 
på den afsluttende ibrugtagning og drift.

Der udbydes sjældent uddannelse 
indenfor området, hvilket netop øger 
kravet til vidensdeling for alle parter. 
Branchen er i visse områder præget af en 
del ”tommelfi nger”-regler, hvorfor der 
savnes en reel kobling mellem brugerne 
og projekteringen. Vi har i netværket talt 
om, på sigt, at få f.eks. en anæstesilæge 
med for at give os et dybere indblik i 

Jack Andersen

Ulla Jessen
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NETVÆRK

den daglige drift og brug af anlæggene. 
Dette vil kunne give en kobling mellem 
de projekterede anlæg og brugernes be-
hov. Vi har i netværksgruppen talt om, at 
visse typer anlæg overdimensioneres, da 
der er meget store samtidighedsfaktorer 
på anlæggene. Mere fokus på denne del, 
vil kunne give en lavere anlægspris uden 
at dette vil gå ud over brugen.

Et andet emne der er diskuteret på net-
værksmødet, er de udfordringer, man op-
lever med de involverede myndigheders 
fortolkning og krav til placering af trykfla-
sker. Brandrådgiver Anders Juul fra INGE-
NIØR’NE bidrog i fagnetværket og gav 
et oplæg omkring gas og GOE-enheder, 
samt lovgivning på området. Specifikt for 
dette emne gælder, at der er mange inte-
ressenter der stiller, til tider, strenge og 
ubegrundede krav til placeringen i det fri.

Anders Juul gav hans besyv med til 
de lovmæssige krav, så netværksgrup-
pen var bedre rustet fremadrettet, når 
der skal tages en konstruktiv dialog ifm. 
projekterne.

Fagnetværksgruppen giver på denne 
måde et frirum, hvor både bygherre, 
driftspersonale, rådgivere og entrepre-

nører kan sparre, omkring de tekniske 
forskellige udfordringer på området da 
alle kan komme med både spørgsmål, 
erfaringer og god viden.

INGENIØR`NE er pt. ikke inddraget 
direkte i kvalitetsfondsprojekterne, men 
forestår derimod en lang række ombyg-
ningsprojekter af meget kompleks karak-
ter, da ”næsten” alle disse projekter kræ-
ver, at driften i både den berørte afdeling 
og/ eller de omkringliggende afdelinger 
skal opretholdes under ombygningen. 
Planlægningen kræver således stort 
kendskab til både funktionerne i afdelin-
gen/ afdelingerne, logistikken, bygnings-
fysik, tekniske og medicotekniske instal-
lationer samt patient flow for at lykkes 
med dette. En viden som vi har i huset 
og som vi allerede i projekteringsfasen 
tilegner vores byggeledere, således de 
er ”klædt” ordentligt på til, når det går løs 
med selve ombygningen. Inddragelsen 
af byggelederen i projekteringsfasen gi-
ver også de projekterende store fordele, 
da byggelederens erfaringer fra pladsen 
allerede indarbejdes i projektmaterialet, 
hvorved det sikres, at det projekterede 
rent faktisk kan bygges, siger Jack An-

dersen. Herudover har vi særlige kompe-
tencer indenfor CTS-området samt stor 
fokus på fejlfri ibrugtagning. Det mener 
vi er rigtig vigtigt – særligt set i lyset af, at 
tidsplanerne i dag er så pressede, så der 
nærmest ikke er tid til at prøve de tekni-
ske anlæg ordentligt af, før aflevering til 
Bygherre. Vi gør derfor løbende en dyd 
ud af, at sikre os at anlæggene faktisk er 
klar på afleveringstidspunktet.

De seneste mange projekter vi har 
udført omfatter f.eks. Røntgenafdelin-
ger, Nuklearmedicinske Afdelinger, Ste-
rilcentral, OP-afdelinger m.m. som har 
skulle udføres i etaper, med afdelingen 
i fuld drift. Så hvis projekterne er kom-
plicerede, så er INGENIØR`NE klar, siger 
Jack Andersen.

Torben Otzen
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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

FSTA/VIDEN

Fælles løsninger
De nye ”supersygehuse” er en udfordring, ikke kun for underleverandører, men bl.a. også regioner, 
rådgivere, entreprenører, samt personale der efterfølgende skal stå for den daglige drift af de færdige 
sygehuse.

AF STEEN RASMUSSEN

FSTA er et forum hvor der omkring så 
store projekter er mulighed for en ind-
byrdes erfaringsmæssig udveksling mel-
lem de involverede parter.

I FSTA regi tages der områder op om-
kring forskellige installationer i bred for-
stand, hvor deltagere har mulighed for 
egne indlæg omkring mulige løsninger/
erfaringer, og samtidig få viden/erfarin-
ger fra andre deltagere.

Granzow A/S har gennem mange år 
været leverandør til sygehussektoren in-
denfor forsyningscentraler til medicinsk 
trykluft, laboratorieteknisk trykluft, me-
dicinsk vakuum, laboratorieteknisk va-
kuum, anæstesisug og diatermisug.

Normer standarder

Fra vores side fi nder vi det vigtigt om-
kring forsyningscentraler til medicinske 

gasser, at der ved fremtidige projekter i 
højere grad anvendes intentionerne fra 
normer og standarder for specifi kation 
af forsyningscentralerne ved udbud. På 
verdensplan er der mange udbydere af 
denne type forsyningscentraler, hver ud-
byder har sin måde, idenfor velkendte 
afprøvede normerede karv, til at levere 
en optimal løsning.

Det betyder, at udbudsmaterialet kan 
blive så bredt men også funktionelt som 
overhovedet muligt.

Herved vil der kunne opnås en reduk-
tion i omkostninger til forsyningscentra-
ler uden at gå på kompromis med sikker-
hed og funktion.

En debat om hvor forsyningscentraler 
mest hensigtsmæssigt hører til under ud-
bud har også været oppe at vende.

Oftest ses det, at forsyningscentraler 
under udbud placeres som en leverance 
under en VVS entreprise.

Ved DNU Skejby blev valgt en anden 
model, nemlig at forsyningscentraler 

var i et separat udbud, under devisen, 
at udnytte ekspertisen for et begrænset 
teknologisk område bedst muligt, samt 
kunne give den bedste overdragelse til 
brugeren, herunder efterfølgende drift 
og service. Yderligere forlyder det også, 
at denne model har kunnet give bespa-
relser.

De første etaper af de nye sygehuse er 
ved at nå sin afslutning, det vil sige man 
nu kan drage sig nogle vigtige erfaringer 
gennem hele forløbet fra projektering 
over udbud, udførelse frem til daglig 
brug.

Under FSTA samles derfor løbende 
en stadig bredere og bredere platform af 
viden og erfaringer som kan udnyttes til 
de igangværende og kommende syge-
husprojekter, til at skaffe bedre og mere 
funktionelle løsninger, modvirke forsin-
kelser og ikke mindst sikre økonomien i 
projekterne.
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FSTL

Velkommen til FSTL’s Årskonferanse 
på Radisson Blu Hotel Tromsø,  
8.-10. mai 2017
Klart for påmelding! >> gå inn på fstl.org

Tromsø er Nord-Norges største by med 76 000 
innbyggere og ligger på Tromsøya.

Nordens Paris

Gjennom et rikt kulturliv som holder høyt nivå, Norges Arkti-
ske Universitet med totalt 15 500 studenter, en rekke festivaler, 
nordlys som lyser opp vinternatta og midnattssol gjennom som-
meren har vi en helt spesiell atmosfære her i Nordens Paris.

Vill og urørt natur i umiddelbar nærhet gir muligheter for 
flotte opplevelser gjennom topptur, fiske, kajakkpadling og 
hundekjøring – et eldorado for utendørsentusiaster hele året.

Mye å se

Den karakteristiske Ishavskatedralen ligger plassert i Tromsda-
len ved brua, er bygd i 1965 og er inspirert av arktisk natur.

Fjellheisen er Tromsøs mest populære reisemål og ved hjelp 
av gondolene Isbjørnen og Selen kan man nyte en spektakulær 
panoramautsikt over Tromsø og fjellene på Kvaløya.

Det bør også nevnes at vertshuset Skarven og Ølhallen i 
Tromsø sentrum er verdt et besøk. 

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge har sin virksomhet spredd 
på ulike steder med sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Lon-
gyearbyen.

Tilknyttet UNN er også flere distriktspsykiatriske senter i fyl-
ket. Gjennom våre 6300 medarbeidere bidrar vi til å skape tryg-
ghet for folket her i nord. 

Deltageravgifter

For medlemmer, ved påmelding før 1. april  kr. 7.200,-
For medlemmer etter 1. april kr. 8.000,-
For ikkemedl. Ved påmelding før 1. april kr. 8.200,-
For ikke medl. etter 1. april kr. 8.900,-

Dagsdeltagelse for medlemmer  kr. 4.000,-
Dagsdeltagelse for ikke medlemmer  kr. 4.500,-

Priser for utstillingsareal  kr. 8.500,-
Etter 1 april øker disse utstillingsprisene med  kr. 2.000,-

Eventuell avbestilling kan skje med full refusjon innen 1. april.

Hva inngår?

Ved full konferansedeltagelse (Konferansepakken) inngår ad-
gang til alle foredrag, luncher, pausemat og middager inkl. 
drikke til maten.

Busstransport til UNN på onsdag inngår også i konferanse-
pakken. Dagsdeltagelse inkluderer alt faglig og sosialt i hen-
hold til programmet denne dagen.

Hotell

Hotellrom må den enkelte deltager bestille selv. Konferanseho-
tellet heter Radisson Blu Hotel Tromsø, og beliggenheten er i 
sentrum av Tromsø og helt nede ved havnen.
Hotellrom med frokost kr. 1.195,- (Dobbeltrom + kr. 200 pr. 
natt.)
For å oppnå avtalte overnattingspriser må det henvises til kode 
FSTL17

Kontakt Radisson BLU Hotel:
Telefon: 02525
E-post: reservations.tromso@radissonblu.com
Kontaktperson Tore Aasbak, tlf. 777 59013

Spørsmål Ved eventuelle spørsmål vedr. konferansen bes du å 
kontakte:
Håkon Johansen
tlf. 926 26201, epost: johansen.hakon@gmail.com

Skjalg Trældal
tlf. 958 22357, epost: skjalg.traeldal@unn.no
 
Kontaktperson utstilling: 
Hans Skjulsvik tlf. 932 19000, epost hans@skjulsvik.no
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ANNONCE

PROGRAM FSTL  
Tromsø 8-10 mai 2017

Mandag

KL.SLETT TEMA FOREDRAGSHOLDER
08:30 – 10:00 REGISTRERING
10:00 – 10:30 Velkommen / Åpning / Kulturelt Direktør UNN / Ledelse DES
10:30 – 11:15 Ahus Kundefokus og strategi for økt konkurranseevne Morten Løkken Bendiksen (Ahus)
11:15 – 11:30 PAUSE
TEMA: Miljø Møteleder: Skjalg Trældal
11:30 – 12:00 Grønt Sykehus inkl miljø-app Eivind Nydal (UNN)
12:00 - 12:30 Solcelleenergi i nytt sykehusbygg Kristian Brandseth (Helse Bergen)
12:30 – 13:30 LUNSJ / UTSTILLINGSBESØK
TEMA: Teknisk Eiendomsdrift / BIM Møteleder: Silje M. Nedland?
13:30 – 14:00 Eiendomsforvaltning i EBIM Renate Hansen (St. Olav)
14:00 – 14:30 E-BIM i drift – Strategi i Helse Norge Tor Åsmund Evjen (St. Olav)
14:30 – 15:00 PAUSE / UTSTILLINGSBESØK
15:00 – 15:45 E-BIM i byggeprosjekt Inge Aarseth (Sykehuset Vestfold)
15:45 – 17:00 «Farmers marked»
17:00 – 18:00 UTSTILLINGSBESØK
17:00 – 18:00 GENERALFORSAMLING
19:00 – 22:00 SOSIALT Rorbua m/kultur

Tirsdag

KL.SLETT TEMA FOREDRAGSHOLDER
TEMA: Kundefokus Møteleder: Skjalg Trældal
08:30 – 09:15 Forventninger til bygningsmassen sett fra klinisk hold NN (UNN)
09:15 – 10:00 Forventninger til operativitet og beredskap i eiendoms-

driften
Bård Rannestad (UNN)

10:00 – 10:30 PAUSE / UTSTILLINGSBESØK
10:30 – 11:15 Imatis – Pasientinnsjekking Lars Eirik Hanssen (NLSH)
11:15 – 11:45 Smittevern i et byggeteknisk perspektiv NN (UNN)
11:45 – 12:30 Kundesenter i Forsvarsbygg Robert Sandvik (Forsvarsbygg)
12:30 – 13:30 LUNSJ / UTSTILLINGSBESØK
TEMA: Eiendomsledelse (FM) Møteleder: Tor-Arne Hanssen? 
13:30 – 14:00 Lean i byggeprosesser Gina Johansen (UNN)
14:00 – 14:45 Energiledelse Forsvarsbygg Gunnar B. Solbjørg (Forsvarsbygg)
14:45 – 15:15 PAUSE / UTSTILLINGSBESØK
15:15 – 15:45 Energiledelse ved St Olav Siv. Ing. Anders Overrein (eget firma)
15:45 – 16:15 Ressursstyring i Ahus for økt konkurranseevne Alf Chr. Jørgensen (Ahus)
16:15 – 16:30 Pause
16:30 – 17:00 Strategi / framtiden Brynjulv Skjulsvik (Pro IM AS)
17:00 – 17:30 Paneldebatt Brynjulv Skjulsvik (Pro IM AS)
19:00 – 22:00 FESTMIDDAG Radisson Blue m/kultur

Onsdag

KL.SLETT TEMA FOREDRAGSHOLDER
TEMA: BEFARING Møteleder: Martin Sivertsen
09:00 – 12:00 Befaring UNN Breivika Representanter fra UNN 
12:00 – 13:00 LUNSJ UNN Breivika
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MEDICINSKE GASSER

GCE Group med 
innovation i højsædet
Fremover ønsker GCE Norden at udvikle en stribe nye og forbedre produkter og nyskabelser indenfor 
medicinsk gaskontroludstyr til danske hospitaler, der skal lette betjeningen for kunderne.  
Selskabet som i år fejrer sit 30-års jubilæum satser nu på salg under eget brand.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Kampen om gasteknisk udstyr til syge-
husene skærpes. Det er i dette lys man 
skal se GCEs fremstød med investering 
i mere innovative produkter og et udvik-
lingscenter i Manchester, samt en stær-
kere markedsføring under eget brand.

Med hovedsæde i Malmø er gruppen 
en af de største leverandører af udstyr 
og tjenester til medicinsk gas på hospi-
talerne. GCE dækker hele spektret af 
produkter og aktiviteter i medicinsk gas-
udstyr til hospitaler, sundheds- og hjem-
mepleje.

GCEs adm Direktør Christian Borrie 
og salgschef John Riber vil løfte virksom-
heden og dens produkter, så gruppens 
danske markedsposition bliver endnu 
stærkere. GCEs gasudstyr findes i forve-
jen på næsten alle danske hospitaler.

– Vi dækker alt fra indledende råd-
givning i valget af komponenter til le-

vering, idriftsættelse og eftermarkedet 
med ydelser som årlig test, vedligehold 
og uddannelse, siger Christian Borrie og 
John Riber.

Flere ressourcer er allokeret til forsk-
ning og udvikling. Dette vil blive tydeligt, 
når vi lancerer flere nye produkter i for-
skellige segmenter, siger de.

GCE Group der er grundlagt i 1987 
sælger for knap 1 milliard kr. og beskæf-
tiger 900 medarbejdere på kontorer og 
fabrikker over hele verden. Det er ge-
nerelt godt repræsenteret i Danmark og 
udstiller regelmæssigt på FSTA årsmøder 
for at styrke danskernes kendskab til sel-
skabets produkter og brand.

Masser af innovation i pipelinen

Som en af de nordiske hospitalers fø-
ren de leverandører af medicinsk gas-
teknisk udstyr opruster GCE markant sin 
innovation med et nyt udviklingscenter i 
Manchester. Centret skal gøre det mu-
ligt at sende produkter og løsninger på 
markedet i en lind strøm og modstå en 
voksende konkurrence.

– GCE har aktuelt 11 nye innovative 
produkter på vej i pipelinen. Til patien-
ter med vejrtrækningsproblemer har vi 
udviklet to ilt-koncentratorer, siger Chri-
stian Borrie.

Med de bærbare og kompakte Zen-O 
ilt-koncentratorer kan patienter bedre 
sikres den nødvendige ilt både i hjem-
met og når de bevæger sig udenfor. KOL 
patienter er et stigende marked primært 
på grund af rygning.

GCE har boostet udviklingen i forskel-
lige segmenter og løsninger. Gruppen 
har også lanceret et nyt medicinsk gas-
udtag under navnet MediUnit og er på 
vej med en ny og moderne gasalarm.

– Med den nye alarm er vi meget med 
helt fremme. Vi kommer med et touch-

panel i et nyt, grafisk smukt layout med 
farver og illustrationer, siger John Riber.

Et andet højt prioriteret område er la-
boratorielinjen GCE Druva som står bag 
regulatorer med ultra høj renhed, der 
er et specialprodukt til laboratoriebrug. 
GCEs innovationsteam i Manchester 
suppleres af et team i Fulda i Tyskland, 
hvor GCE Druva har deres videnscenter 
inden for laboratorieudstyr. GCE har sin 
hovedfabrik i Tjekkiet med 500 ansatte 
og en mindre produktion i Kina med 100 
ansatte, der leverer til de asiatiske mar-
keder.

Ud af anonymiteten ind i lyset

– GCE har altid været markedsledende i 
Skandinavien takket være mellemhand-
lerne. Hidtil har vi solgt vore produkter 
som andre kunders private label og er ty-
pisk kendt under andre navne. Vi er lidt 
anonyme, og det har svækket os og vort 
brand i markedet, siger John Riber.

– Der skal stadig sælges gennem store 
mellemhandlere, men nu angriber vi 
markedet mere direkte. Det er let at tabe 
markedsandele i øget konkurrence, men 
GCE-navnet forbindes med sikre og vel-
fungerende produkter samt skræddersy-
ede løsninger. Derfor får gasleverandø-
rerne en stor del af deres udstyr leveret 
gennem os da kvalitet og sikkerhed spil-
ler en stor rolle for os alle.
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DU HAR OPGAVEN VI HAR LØSNINGEN

Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompressor-, automatik-, 
vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores høje kompetence, kvalitet og 
værdiskabende løsninger – der sikrer vores kunder høj drift ssikkerhed og god økonomi.

ISO 9001
certifi ceret

SPECIALDESIGNEDE kompressorløsninger med styringer og eft erbehand-
lingsudstyr. Energivenlige og drift ssikre frekvensstyrede olie-smurte og olie-fri 
kompressorer med nyeste teknologi og høje virkningsgrader. Oliefri trykluft  
kvalitet O – ingen olie i kompressoren. Stort program i stempel-, skrue-, lamel-, 
lydsvage- og mobile kompressorer.

CENTRALE VAKUUMSYSTEMER 
i henhold til DS/EN 7396, triplex 
med PLC og dansk interface. 
Bakteriologiske fi ltre hvor hver 
pumpe/fi lter kan serviceres/
udskift es under drift . Duplex med 
PLC dansk interface. Centrale 
anæstesi- og diatermisug.
Vakuumpumper og komponenter 
med store kapaciteter til pro-
cesvakuum, også ATEX, fx fryse-
tørring og vakuumdestillation.

KOMPLET SERIE af samlede og 
kundetilpassede magnetventiler, 
pneumatiske løsninger med 
komplet program i luft cylindre og 
ventiler on-site eller off -site ser-
vice og reparationer, opbygning 
af styretavler eller fremstilling af 
specialcylindre på eget værksted 
i relation til kundens behov, øn-
sker og kravspecifi kationer.

MEDICINSKE GASSER

Kunderne skal have det let

Det skal være let at være kunde hos GCE. 
Hovedkontoret er centralt beliggende i 
Malmø med et servicecenter, der både 
reparerer og udvikler kundetilpassede 
løsninger.

– Vi har her teknisk support og hjælp 
til kunder med tekniske spørgsmål, re-
parationer og field service og kontrol til 
kunderne. Det siger GCEs nye kvalitets- 
og supportchef Mikael Åkesson, der ar-
bejder med reklamationer, projekter og 
uddannelse.

Vi har stor respekt for gas, så sikkerhe-
den er i højsædet. Installationerne kræ-
ver en høj kvalitet af både udstyr, service 
og efterfølgende support. Selskabet har 
høje standarder, en bred vifte af udstyr, 
skræddersyede løsninger og eftersalgs-
service.

Kvalitets- og supportchef Mikael Åkesson, salgchef for Danmark John Riber og  
adm. direktør på GCE Norden Christian Borrie.
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MEDICINSKE GASSER

Erfaringsudveksling 
Cross Border
Som leverandør af medicinske gasser i både Sverige og Danmark, ligger det helt naturligt for Strandmøllen, 
at bruge vores erfaring og netværk i begge lande, til at udbrede vores viden omkring håndtering og 
installation af medicinske gasser.

Vi i Strandmøllen, har gennem fl ere år 
arrangeret studieture til både Norge 
og Sverige. For eksempel har vi via vo-
res netværk i Danmark, arrangeret fl ere 
besøg fra Region Skåne, idet vi har haft 
besøg fra både Malmö Sjukhus og Lunds 
Universitetshospital.

Når vi har taget turen til Sverige har 
deltagerne ofte været et godt mix af 
både maskinmestre fra danske hospita-
ler, samt VVS fi rmaer, som arbejder med 
installationer af medicinske gasanlæg, 
samt rådgivere. Samme mix har vi også 

set, når svenskere har været på besøg i 
DK. På studieturene har der derfor været 
god mulighed for at udvide sit netværk, 
og ikke mindst mulighed for, at blive 
inspireret på tværs af Øresund, med en 
god overordnet faglig dialog, ikke kun 
over landegrænser, men også inden for 
fagspecialer.

I 2016 havde vi i Danmark fl ere be-
søg fra region Skåne, som blandt andet 
ønskede mere information om 3-tanks 
løsningen, som Rigshospitalet i dag an-
vender til fl ydende oxygen. Det sene-
ste besøg var omkring trykkammeret 
på Rigshospitalet, idet Lunds Universi-
tetshospital også overvejede at bygge 
et trykkammer. Fra Rigshospitalet deltog 
både trykkammerspecialister og læge-
faglig ansvarlig, som delte ud af deres 
store erfaring til brug for rådgiverne fra 
Lund. På baggrund af denne informa-
tion, blev de klædt langt bedre på til de-
res fremtidige opgaveløsning.

WSP group

Det verdensomspændende rådgivende 
ingeniørfi rma WSP group, er stærkt 
involveret i udviklingen af den nye sy-
gehusplan for Malmö Sygehus. Besigt-
ningsmand fra WSP group Lars-Göran 
Hansson, har initieret besøgene i Region 
Skåne og har derigennem oparbejdet et 
samarbejde med Strandmøllen.

”Strandmøllen’s store netværk på 
begge sider af Øresund og deres store 
viden om medicinske gasinstallationer, 
gør at det er let af få en dialog med de 
rigtige mennesker og dermed få stort 
udbytte af vore studieture” udtaler Lars-
Göran Hansson fra WSP og fortsæt-
ter ”som et eksempel på dette, kan jeg 
nævne 3-tanks løsningen på Rigshospi-
talet, som vi har brugt i vort forstudie til 
Region Skåne, men også informationen 

vi fi k omkring trykkammeret var yderst 
værdifuld, og en god måde at få inspira-
tion og viden på tværs af landegrænser”

Omvendt har vi i DK også draget nytte 
af region Skåne – særligt Lunds Univer-
sitetshospital har vi besøgt fl ere gange.

I 2016 har vi haft 2 ture til Lund – den 
første i foråret, hvor det primært var 
deltagere fra hospitaler i Region Ho-
vedstaden, men hvor der også var en 
deltager fra Færøerne. Senest i efteråret 
hvor turen blev initieret af maskinmester 
Henning Horn, Hvidovre Hospital, som 
netop skulle i gang med en større om-
lægning af hospitalets medicinske luftin-
stallation. På denne tur var der deltagere 
både fra Region Syddanmark (OUH), 
Region Midt (Holstebro/Gødstup), samt 

Lars-Göran Hansson Besigtnings-
mand hos WSP Group.
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Forstudierapporten, hvor hovedpunkterne 
dannede grundlag for vore diskussioner 
gennem dagen.

AF SALGSKONSULENT EDMUND CHRISTIANSEN, 

STRANDMØLLEN A/S
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Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

www.kone.dk 22 70 31 09frankuffe.jensen@kone.com

Få et godt 
indeklima & 
en effektiv 
varestrøm 
med KONEs 
døre & porte 
til hospitaler

www.hospitaldrift.dk

MEDICINSKE GASSER

Søren Grundsøe, Servicechef, Bøgelund 
VVS.

Maskinmester Henning Horn fra Hvidovre 
Hospital.

fra Ingeniørerne i Esbjerg og Indigo, og 
endvidere var der på denne tur også del-
tagere fra Island.

Strandmøllen har opbygget et godt 
netværk gennem deltagelse i FSTA’s års-
møder, samt i FSTA’s netværksgruppe 
for medicinske gasser. Det er blandt an-
det via dette netværk deltagerne fra Nor-
den og andre regioner, hvor Strandmøl-
len er leverandør, er kommet. 

Hvidovre Hospital

”Man får en helt anden forståelse af love 
og regler (ISO 7396), når man har ople-
vet, hvorledes vore svenske kollegaer 
har implementeret ISO standarden på 
deres anlæg. Jeg er netop i gang med 
en større omlægning/ombygning af 
mine medicinske gasinstallation for luft 
og havde brug for at se dette lidt mere i 
praksis” fortæller Henning Horn fra Hvid-
ovre hospital og fortsætter ”Samtidig fi k 
jeg en dialog med andre kollegaer og 
ikke mindst med vor VVS installatør Bø-
gelund, som er behjælpelig med at løse 
denne opgave på Hvidovre Hospital. De 
er her i gang med at fi nde de nuværende 
installationer og kortlægge dem. At de 
også deltog i turen er jo et ekstra plus. 
Jeg har været rigtig glad for at deltage. 
Turen levede helt op til mine forventnin-
ger og jeg har efterfølgende haft fl ere 
dialoger med vor VVS installatør, netop 
på baggrund af hvad vi så i Lund”

Bøgelund VVS

I forlængelse af dette siger Søren 
Gundsøe, Servicechef i Bøgelund VVS: 
”Vi i Bøgelund har gennem mere end 15 
år arbejdet med medicinske gasinstalla-
tioner på mange store projekter, særligt 

i Region Hovedstaden. Netop denne 
type studieture klæder os godt på i den 
fortsatte dialog med både hospitaler og 
deres rådgivere. Indsigt og viden om im-
plementering af standarder, er med til at 
sikre patientsikkerheden.

Både Lars Gustavsen og jeg har fl ere 
gange deltaget i studieture til både Sve-
rige og Norge med Strandmøllen og det 
giver os, i vores hverdag, et fi nt supple-
ment til forståelsen af og baggrunden for 
standarderne, ikke mindst på installati-
onssiden, således at vi også kan indgå i 
denne type dialog med vores kunder.”
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Fra reaktiv til proaktiv 
vedligeholdelsesstrategi

Facility Managers bliver ofte, som ansvar-
lige for bygningsvedligehold, sat i svære 
situationer. Du har sikkert prøvet, akut, 
at være nødsaget til at lukke for vandet 
mens kollegaer og kunder løber forvirre-
rede rundt omkring dig. Eller hvad med 
vinduerne der netop er blevet malet, for 
derefter at skulle udskiftes? Ved at være 
på forkant, at vælge en proaktiv vedlige-
holdelses- og sågar opløsningsstrategi, 
kan du undgå brandslukning og proble-
mer ala ovenstående. Og samtidig kan 
du udnytte dine ressourcer mere effek-
tivt, og dermed reducere omkostninger 
og yde en endnu bedre service til dine 
daglige brugere.

Lyder det attraktivt? Med mine og 
TOPdesks erfaringer fra organisationer 
i hele Europa vil jeg give dig seks enkle 
tips til at ændre strategien fra at være re-
aktiv til proaktiv.

I rigtigt mange organisationer, både 
små og store, skaber travlheden og res-
sourceudfordringer, situationer hvor den 
reaktive opgavehåndtering og bygnings-
vedligehold får overtaget. Det gælder i 
alt lige fra bygninger, maskiner og andre 
assets. Oftest betyder det, at handlinger 
sker på baggrund af klager eller fejl, efter 
skaden er sket.

Det siger sig selv, at en reaktiv adfærd 
er både dyrere og mere stressende, både 
for bygninger, assets, de daglige brugere 
og naturligvis også for de personer der 
skal løse og håndtere opgaverne. Hvis 

man primært løser opgaver – og vedlige-
holder når skaden er sket, vil bygnings-
massen og organisationens assets, være 
knap så sikre – og uden tvivl være min-
dre pålidelige.

Heldigvis kan du gøre det anderledes. 
Jeg siger ikke at det er nemt, men ved at 
skifte til en mere proaktiv tilgang, kan du 
med god planlægning og digitalisering 
sætte vedligehold og opgaveløsning i sy-
stem. Men det kræver den rette tilgang.

1  
Fastlæg din vision

Hvis du ønsker at håndtere og vedlige-
holde din bygningsmasse efter bedste 
standarder, må du opsætte specifikke 
målsætninger for niveauet af vedlige-
hold. Går du i overvejelser omkring at 
flytte, eller på anden vis, udfase en del 
af bygningsmassen, er det vigtigt at klar-
lægge hvor fremtidige investeringer, 
både økonomisk og tidsmæssigt, skal 
lægges. Brug ressourcerne der hvor de 
skaber mest værdi, baseret på den vision 
du har fastlagt. Definer succeskriterierne 
og afstem forventninger, så du løbende 
kan sikre at afdelingen kan levere den 
bedste service og løbende vedligehol-
delse.

2 Skab et overblik over din 
bygningsmasse

Visionen viser hvad du stiler imod i 
fremtiden. For at opnå visionen, skal du 
se tilbage og finde den aktuelle tilstand 
for din bygningsmasse. Er bygningen 
vel vedligeholdt eller er der efterslæb? 
Skab et samlet overblik, og brug gerne 
benchmarking imod andre bygninger. 
(evt. også med kollegaer fra netværk og 
lignende.)

3  
Lav en langtidsplan

I din langtidsplanlægning inkluderer du 
de aktiviteter der skal udføres, for at din 

bygningsmasse kan imødekomme de 
målsætninger du har fastlagt. Ideelt set 
skal de investeringer der er relateret til 
de planlagte aktiviteter, inkluderes i pla-
nen, så omkostningerne fremgår fordelt 
på de respektive år.

En god måde at sprede omkostnin-
gerne på, er ved at samle opgaver.

Et lavpraktisk eksempel. Udskyd klat-
maling af f.eks. vinduer, til den kom-
mende malingsaktivitet (Som måske 
vedrører hele bygningsmassen). Forsøg 
at skabe bundter af tilsvarende opgaver, 
som du samlet set kan få malerfirmaer el-
ler andre leverandører til at afgive tilbud 
på. Min erfaring er, at ved at planlægge 
og samle opgaver, kan der spares både 
tid og penge.

4 Udvælg nøgleaktiviteter for 
det kommende år

Organisationer skal løbende zoome ind 
og ud på langtidsplanen. Hvilke aktivi-
teter skal afsluttes i det kommende år, 
hvilke aktiviteter fortsætter i de kom-
mende år? Resultatet skal udmønte sig 
i en årsplan. Nogle opgaver følger selv-
sagt allerede indgåede kontrakter, mens 
andre opgaver skal i udbud til leverandø-
rer.

Stil krav til dine leverandører – bed 
dem om at anvende jeres digitale mu-
ligheder. Få skabt en platform, hvor alle 
jeres nøgleaktiviteter ligger som synlige 
opgaver og hvor leverandørens opga-
veløsning og løbende kommunikation 
kan følges direkte på opgavens historik. 
Dette skaber et markant bedre overblik 
og efterfølgende fordele i takt med at 
aftaler skal evalueres og genforhandles.

5  
Udfør planlagte aktiviteter

Når årsplanen er afsluttet, har du et fint 
overblik over hvad du kan forvente af 
opgaver – og hvad omkostningerne er. 
Du kan nu afsætte ressourcer til at ud-
føre opgaverne.

AF ELISETTE DAAMS
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Elisette er konsulent i TOPdesk, en 
af Europas førende udbydere af bl.a. 
Facility Management-software. I dag-
ligdagen hjælper hun organisationer i 
hele Europa med at skabe, forbedre 
og optimere processer indenfor 
Facility Management.

De lovpligtige eftersyn af maskiner 
er en kilde til mange løbende opgaver. 
Uanset om du løser opgaven selv – eller 
får et eksternt firma til at varetage opga-
ven, er proceduren vigtig. Ved at digitali-
sere opgaverne, kan du automatisk blive 
adviseret når enheden skal efterses – og 
al historik omkring enhedens dokumen-
ter, servicekontrakter, serviceeftersyn 
mm. er samlet ét sted. Vælger du at hyre 
et eksternt firma til opgaven, kan du med 
en predefineret skabelon, sikre at tilbud-
sindhentning, evaluering og slutresultat 
kører smidigt og på ensartet vis. Dermed 
kan du nemt evaluere tilbud og til enhver 
tid finde tidligere tilbud og indgåede 
kontrakter. 

6 Overvåg og evaluer 
udviklingen

For at sikre at bygningsmassen opnår det 
ønskede niveau, er det vigtigt at lave en 
løbende overvågning og evaluering af 
udviklingen. De helt store checks laves 

typisk hvert tredje – femte år. Hæng dig 
ikke i detaljer – det vigtigste er, at foku-
sere på hovedelementerne og de opsatte 
målsætninger. 

Digitalisering kan hjælpe

Det lyder nemt – men det er det des-
værre ikke. Heldigvis findes der flere 
hundrede systemer der kan hjælpe dig 
med ovenstående. Nogle systemer er 
komplekse og kan ”alt” mens andre er 
intuitive og begrænsede. 

Uanset dit valg, er det vigtigt at huske 
at ingen systemer kan alt. Vær pragma-
tisk i din udvælgelse, og hold fokus på 
de funktioner, der er vigtigst for at flytte 
organisationen til et nyt niveau. Kig ef-
ter modulbaserede løsninger, hvor du 
kan starte ud småt – og i takt med suc-
cesen udvide og dermed få endnu flere 
sejre. Og husk – systemet i sig selv løser 
ikke alt. God forberedelse, kendskab til 
egne processer og fokus på slutbruge-
ren er nøglen til succes.
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Ny Psykiatri fjerner tabu 
om elektrochok
Ved at placere klinikken for elektrochok-behandling (ECT) helt fremme ved hovedindgangen i Ny Psykiatri 
Bispebjerg ønsker Region Hovedstadens Psykiatri at mindske det tabu, som omkranser behandlingsformen.

Patienter, der kommer for at blive be-
handlet med elektrochok (ECT), behø-
ver om få år kun at gå et par skridt til 
højre for receptionen. Når Ny Psykiatri 
Bispebjerg slår dørene op i 2022, vil de 
nemlig finde ECT-klinikken helt fremme 
i hovedbygningen. Den synlige place-
ring i front er et meget bevidst valg og 
skal gøre op med et tabu, som længe har 
fulgt behandlingsformen.

Behandling med fordomme

”Der er mange misforståelser og for-
domme knyttet til ECT,” fortæller Martin 
Balslev Jørgensen, professor, overlæge 
og ECT-ansvarlig på Rigshospitalet.

”Når jeg fortæller, at det er dét, jeg 
arbejder med, reagerer mange ved at 
sige: ’Bruger I stadig det? Lige som i 
Gøgereden?’ ECT er derfor heller ikke 
noget, man som patient taler højt om. 
Psykisk sygdom er stadig tabubelagt, og 
især ECT som behandlingsform er noget, 
der kan virke meget stigmatiserende for 
dem, der modtager den,” siger han.

Netop dét skal placeringen og ud-
formningen af den kommende klinik 
være med til at ændre.

ECT, der står for ”Electro Convulsive 
Therapy”, blev opfundet i 1930’erne 
og er blevet udviklet som behandlings-
form i de seneste mange år. Den gives i 
langt de fleste tilfælde som behandling 

til mennesker med en svær depression, 
hvor medicin og terapi ikke har den øn-
skede effekt.

Selve behandlingen tager ganske 
kort tid. Patienten bedøves og gives et 
muskelafslappende middel, elektroder 
placeres på hovedet, hvorefter der af-
gives en svag elektrisk strøm i få sekun-
der. Effekten indtræder hurtigt og gør 
behandlingen til den mest effektive hos 
patienter, som ikke responderer på hver-
ken medicin eller terapi. De fleste får tre 
behandlinger om ugen, i alt otte til tolv 
behandlinger.

Behandling skal kunne 
sammenlignes med fysioterapi

Maria Brammer Boldt er en del af pro-
jektledelsen for Ny Psykiatri Bispebjerg 
og facilitator for den arbejdsgruppe, der 
har givet arkitekterne input til ECT-klinik-

ECT-klinikken placeres i hovedbygningen lige ved siden af receptionen i det 22.500 kvm. 
store psykiatriske center, der er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Illustra-
tion: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

”Psykisk sygdom er stadig tabubelagt, og 
især ECT som behandlingsform er noget, 
der kan virke meget stigmatiserende,” siger 
Martin Balslev Jørgensen, professor, over-
læge og ECT-ansvarlig på Rigshospitalet. 
Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg
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FAKTA

•  Byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispe-
bjerg består af fl ere forskellige delprojekter – fi re 
nybyggerier (heriblandt Ny Psykiatri Bispebjerg) 
og to renoveringsprojekter.

•  Ny Psykiatri Bispebjerg bliver på 22.500 kvm. og 
får 200 en-sengsstuer med eget toilet og bad, 
akutmodtagelse og ECT-klinik.

•  Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg begynder i 
2018. Indtil da skal arkitekter og ingeniører tegne 
projektet i detaljer efter grundig dialog med 
repræsentanter for medarbejdere og brugere af 
psykiatrien.

•  Ny Psykiatri Bispebjerg tegnes af et totalrådgi-
verhold bestående af Friis & Moltke A/S og PLH 
Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jen-
sen A/S, SINTEF A/S og Møller & Grønborg A/S.  
Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.

kens placering i Ny Psykiatri Bispebjerg. 
Arbejdsgruppen består overvejende af 
læger og sygeplejersker, der arbejder 
med ECT til daglig på Herlev og Gentofte 
Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital og på Rigshospitalet.

”Vi ønsker at sende et signal til om-
verdenen om, at ECT er en løsning, man 
ikke behøver at skamme sig over. Det 
skal være på niveau med at gå til fysio-
terapeut eller tandlæge, og klinikken må 
derfor gerne få en fremtrædende og at-
traktiv placering,” siger Maria Brammer 
Boldt.

De fysiske rammer skaber 
tryghed og ro

Samtidig har arbejdsgruppen gennem 
videndeling og dialog lagt store kræfter i 
at sikre, at klinikkens fysiske rammer ska-
ber den tryghed og ro, som er afgørende 
for patienterne.

”Vi har arbejdet meget med lokaler-
nes placering i klinikken. For eksempel 
ligger venteværelset med udsigt til et af 
de grønne områder, og placeringen af lo-
kalerne understøtter arbejdsgangen for 

”Vi ønsker at sende et signal om, at ECT 
er en behandlingsform, som er lige så 
nødvendig og vigtig, som den man får hos 
tandlægen og fysioterapeuten,” siger Maria 
Brammer Boldt, projektleder for brugerind-
dragelse i Region Hovedstadens Psykiatri. 
Foto: Karen Grønkjær.

et optimalt behandlingsfl ow,” fortæller 
Maria Brammer Boldt.

Martin Balslev Jørgensen, som også er 
en del af arbejdsgruppen, supplerer:

”Det er et meget stort fremskridt, at 
patienterne i den nye klinik ikke skal kø-
res ad snørklede veje fra omklædningen 
hen til rummet, hvor selve behandlingen 
fi nder sted. Og at transporten af patien-
ter fra især de lukkede afdelinger ikke er 
for lang, men kan foretages diskret og 
ligetil.”

Arbejdet med ECT-klinikken fortsæt-
ter og skal i en kommende fase blandt 
andet beskæftige sig med rolige sanse-
indtryk i indretningen. Byggeriet af Ny 
Psykiatri Bispebjerg er projekteret til at 
gå i gang i 2018 og forventes at stå fær-
digt i 2022.

For yderligere oplysninger:

Projektleder for brugerinddragelse, Ma-
ria Brammer Boldt, Region Hovedsta-
dens Psykiatri, tlf. 20 27 35 61.
Professor, overlæge og ECT-ansvarlig på 
Rigshospitalet, Martin Balslev Jørgen-
sen, tlf. 21 64 10 25.
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Virkelighedstro testmiljø 
styrker uddannelsen af 
sundhedspersonale
Nye, avancerede undervisningslokaler er indrettet, så studerende på Professionshøjskolen Metropol kan 
træne teoretisk viden i realistiske patientscenarier.

Professionshøjskolen Metropols nye 
Praksis- og Innovationshus er indrettet i 
virkelighedstro simulationsmiljøer. Her 
har studerende, der uddanner sig til ek-
sempelvis sygeplejersker, bioanalytikere, 
ergoterapeuter eller fysioterapeuter, de 
bedste muligheder for at teste og udvikle 
deres færdigheder. Når de studerende 
har fået teoretisk undervisning i klassen, 
kan de gå over i Praksis- og Innovations-
huset og arbejde med teorierne i praksis.

Indrettet præcis som et hospital

Praksis- og Innovationshuset rummer 
bl.a. et minihospital indrettet med udstyr 
præcis som på et hospital. Foldeskær-
mene mellem sengene på sengestuen 
bliver fx inddraget i undervisning i pa-

tientkommunikation og hygiejnisk pa-
tientafskærmning.

”Etik og kommunikation mellem pa-
tienten og sundhedspersonalet er en 
vigtig del af uddannelsen, og her indgår 
afskærmning af patienten i undervisnin-
gen. De studerende lærer alle procedu-
rerne omkring patienterne, og de lærer, 
at det er naturligt, at trække foldeskær-
men ud for at skabe en tryg samtale-
situation med patienten,” siger Hanne 
Selberg, lektor på sygeplejerskeuddan-
nelsen.

”Når vi træner akutscenarier, er en vig-
tig del af akutbehandlingen at skærme 
patienten af hurtigt, for at give ro og pri-
vatsfære til behandling og undgå at for-
styrre de andre patienter på stuen. Her 
er foldeskærmene nemme og hurtige at 

folde ud,” forklarer Hanne Selberg, og 
tilføjer at skærmene også fungerer godt 
rent undervisningsmæssigt.

”En ekstra gevinst for os er, at folde-
skærmene fungerer godt som opdeling 
i selve undervisningssituationen. Når de 
studerende arbejder i grupper på senge-
stuen, er skærmene en effektiv opdeling 
mellem grupperne, og det er hurtigt at 
folde skærmene sammen, når vi skal 
have overblik over aktiviteterne ved alle 
senge.”

Computerstyrede fantom-
patienter

Udover minihospitalet rummer Praksis- 
og Innovationshuset også simulationsfø-
destue, testlejlighed med hjælpemidler 

Sengestuen er indrettet præcis som på et hospital. Her trænes blandt andet praktiske færdigheder, teamsamarbejde og kommunikation. 
Avancerede computerstyrede fantom-patienter bruges til at øve akutscenarier og procedurer som sonde- og kateteranlæggelse.
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.
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INNOVATION

og teknologier, fysisk trænings- og test-
laboratorium, sanserum og en fl eksibel 
etage, der kan anvendes som showroom 
og til interaktiv scenarietræning. Hospi-
talet og fødestuen har livagtige fantom-
patienter, som kan programmeres til spe-
cifi kke scenarier, så de studerende fx kan 
måle puls og blodtryk. Underviseren kan 
lægge stemme til fantomet og styre fan-
tomets vejrtrækning og øvrige værdier 
fra kontrolrummet i relation til de stude-
rendes handlinger.

Scenarierne optages via kameraer, der 
er tilkoblet et softwareprogram, så både 
lyd, video og data, som fx fantomets 
værdier og registrering af de studeren-
des handlinger, kan indgå i den efter-
følgende debriefi ng. Videoen kan live-
streames fx til debriefi ngslokalet, hvor 
andre studerende følger med.

Innovativt samarbejde med 
erhvervsvirksomheder

Ambitionen er også at skabe optimale 
rammer for tværfaglighed, udvikling og 
afprøvning af innovative velfærdstek-

nologiske løsninger i et tæt samarbejde 
mellem virksomheder og det offentlige.

”Vi vil meget gerne samarbejde med 
erhvervslivet om at udvikle og afprøve 
nye velfærdsløsninger i et virkeligheds-
nært miljø. Det giver de studerende mu-
lighed for at arbejde mere med teknologi 
og innovation, og vi kan være med til at 
skabe fremtidens løsninger for patienter 
og personale,” siger Ann Rasmussen, 
projektleder og OPI-konsulent på Me-
tropol.

Den mulighed hilser Henrik Fribo-
Søndergaard fra Silentia velkommen: ”Vi 
har leveret foldeskærme til Praksis- og 
Innovationshuset, og jeg er imponeret 

over at se den professionelle tilgang, 
de har til undervisningen og det tvær-
faglige samarbejde. Jeg kan helt klart 
se potentialet også for Silentia i at sam-
arbejde om produktudvikling og test af 
nye produkter. Det er meget interessant 
for os virksomheder,” siger Henrik Fribo-
Søndergaard.

Praksis- og Innovationshuset vil gen-
nem samarbejdet med erhvervslivet bi-
drage til øget teknologi- og innovations-
forståelse blandt de studerende og skabe 
tæt dialog mellem hospitaler, kommuner 
og de virksomheder, der producerer vel-
færdsteknologi og hospitalsudstyr.

PRAKSIS- OG INNOVATIONSHUSET åbner i februar 2017 og er etableret af 
Professionshøjskolen Metropol med støtte fra Industriens Fond. 
www.phmetropol.dk/praksishuset

SILENTIA producerer og rådgiver om hygiejniske og fl eksible skærmløsninger 
til hospitaler. Skærmene produceres i Sverige, og tilpasses det enkelte hospitals 
behov. www.silentia.dk
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Innovativ funktion til 
loftlifte hjælper svage 
patienter på fode

AF DORTHE LUNDH

En lys ide i Terapiafdelingen på 
 Hospitalsenheden Horsens be-
tyder, at loftlifte ikke bare er et 
redskab til forflytninger, men også 
kan være et træningsredskab, der 
hjælper sengeliggende patienter 
på benene.

Egentlig er en lift udviklet til at flytte 
mennesker, der ikke kan selv. Men nu 
bliver det også muligt at bruge loftlifte 
som et træningsredskab, og dermed 
øge nytteværdien yderligere. Erfaringer 
viser, at den nye mulighed virker smer-
telindrende og behandlingsfremmende 
for sengeliggende patienter, og udsigten 
er, at løsningen kan nedsætte indlæggel-
sestiden.

Den innovative løsning hedder offi-
cielt GH Positionslås og består konkret af 
en tillægsfunktionalitet til loftliften, som 
kan låse liften fast i stabile positioner, og 
derfor gør det muligt at bruge liften til 
elastiktræning og andre øvelser.

Fleksibel træning med loftlift

Det var en medarbejder i Terapiafdelin-
gen på Hospitalsenheden Horsens, der 
fik ideen. Hun så, at loftliften indeholdt 
et potentiale som rehabiliteringsredskab 
til patienter, som endnu ikke er i stand til 
at komme ud af sengen og ned i Terapiaf-
delingen for at træne.

Ideen spirede i hospitalets innovati-
onsafdeling og voksede i samarbejde 
med liftproducenten V. Guldmann A/S. 
Efter et grundigt udviklingsprojekt sprin-
ger ideen nu i blomst, når den nye træ-
ningsfunktion til loftliften i denne måned 
lanceres på Hospitalsenheden Horsens, 
som det første sted i verden.
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Afdelingsterapeut  
Thomas Detlefsen

Afdelingsterapeut i Terapiafdelingen 
på Hospitalsenheden Horsens, Thomas 
Detlefsen har været med hele vejen i 
processen fra ide til færdigt produkt. 
Han fortæller, at det især var liftens po-
tentiale som et fleksibel træningstilbud, 
der fik innovationsafdelingen til at gå vi-
dere med ideen.

”Ved at bygge træningen op om loft-
liften, der hænger på mange af vores 
sengestuer, kan patienter selv træne ud 
fra et program, som terapeuterne har 
lagt. Desuden kan det kliniske personale 
motivere patienterne til at træne, ud over 
den bevilligede tid, hvor terapeuterne 
står ved sengekanten,” forklarer afde-
lingsterapeuten.

Hurtigere ud af sengen

Den oprindelige ide på terapiafdelingen 
i Horsens, handlede om, at hvis man 
monterer træningselastikker i en stabil 
loftlift, der kan holde til træk i alle retnin-
ger, giver det patienterne mulighed for at 
genoptræne arme, skuldre og ben, mens 
de ligger eller sidder i sengen. Den fokus 
er stadig bærende for idéen, men efter-
hånden som udviklingsprocessen skred 
frem, dukkede der flere gevinster op. 

”En 42-årig mand, der var testper-
son i processen, havde forstoppelse, 
stærke smerter i sit knæ, og et humør 
på nulpunktet. De sidste to uger af sin 
indlæggelse trænede han forskellige 
øvelser i sengen hver dag. Personalet 
registrerede, at han nedsatte sit forbrug 
af medicin mod smerter og forstoppelse, 
fik appetitten tilbage og en bedre søvn. 
Sammenlagt nedsatte træningsprogram-
met med liften som redskab relativt hur-
tigt patientens gener, og den oplevelse 
løftede hans humør og motiverede til 
yderligere træning,” fortæller Thomas 
Detlefsen.

Episoder som denne får afdelingstera-
peuten til formode, at den nye liftfunk-
tionalitet vil få positiv indvirkning på ind-
læggelsestiden.

”Vi ved jo, at en uge i sengen kræ-
ver op til tre måneders genoptræning, 
før man er tilbage til det fysiske niveau, 
man var på før indlæggelsen, så der er 
god grund til at tro, at patienterne med 
tidlig træningsindsats får et bedre ind-
læggelsesforløb, men forhåbentlig også 
et kortere genoptræningsforløb efter 
udskrivelsen. Kan vi med tidlig træning 
nedsætte udgifterne til hjemmepleje og 
lange genoptræningsforløb, vinder både 
patienterne og samfundet,” vurderer 
Thomas Detlefsen.

Samtidig understeger han, at GH Po-
sitionslås endnu er så ny, at der ikke er 
lavet et evidensbaseret testforløb, der 
videnskabeligt kan påvise, at patien-
ter, som træner, mens de stadig ligger 
i sengen, kan udskrives tidligere end 
patienter, der ikke sengetræner. Afde-

lingsterapeuten forventer dog, at den 
videnskabelige test bliver en del af den 
næste fase, hvor den nye liftfunktionali-
tet skal udbredes i både ind- og udland.

Thomas Detlefsen ser tilbage på inno-
vationsprojektet som en lærerig proces.

”Vi har haft et godt samarbejde med 
dygtige folk fra Guldmann og det var ud-
viklende for vores faglighed at være med 
til at vurdere, hvad det nye produkt helt 
præcist skulle kunne,” fremhæver afde-
lingsterapeuten.

Selv om GH Positionslås primært er 
udviklet til sengeliggende patienter, er 
Thomas Detlefsen ikke i tvivl om, at løs-
ningen åbner for flere muligheder.

”På operationsstuer vil liften kunne 
holde en arm eller et ben i en helt stabil 
position, og den nye funktionalitet kan 
også blive et nyttigt redskab i gangtræ-
ningen af neurologiske patienter,” forud-
ser afdelingsterapeuten på Hospitalsen-
heden Horsens.

”Kan vi med tidlig træning nedsætte 
udgifterne til hjemmepleje og lange 
genoptræningsforløb, vinder både 
patienterne og samfundet”
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En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

ARBEJDSMILJØ

En investering i færre 
sygedage, bedre arbejdsklima 
og bedre rengøring

1  I-mop gør bedre rent! De skråtstillede børster kommer grundigt i dybden og 
maskinens effektive sugelæbe sikrer, at alt det snavsede vand forsvinder fra 
gulvet.

2  I-mop sparer tid! i-mop-brugere konstaterer, at rengøring med maskinen er 
væsentligt hurtigere end gængse rengøringsmetoder. Tidsbesparelsen er typisk 
mere end 20 procent.

3  I-mop er fl eksibel! Maskinen kan bruges på toiletter, under borde og på klinker 
og skridsikre underlag.

4  I-mop er let at håndtere! Maskinen vejer markant mindre end andre gulvvaskere 
og er let at pakke sammen og transportere.

5  I-mop er nem at vedligeholde! Maskinen er let at skille ad og samle igen – og 
kræver under fem minutters dagligt vedligehold.

6  I-mop er bedre for medarbejderne! I modsætning til en almindelig moppe, så 
sørger i-mop selv for at trykke børsterne ned i gulvet. Personalet slipper for 
ensidigt, gentagende arbejdsbevægelser med mindre slid til følge.

 

adiatek@adiatek.dk
www.adiatek.dk
T: 5376 7644

Vi giver gerne gratis og uforpligtende demo af maskinerne!
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Dansk Retursystem: 

Unikke transportbure 
sparer tid og rygsmerter
Logistikeksperten Handy Transportvogne har leveret et stort parti kundetilpassede transportbure til Dansk 
Retursystem, der både effektiviserer driften og eliminerer nedslidende løft.

Hver eneste arbejdsplads byder på sær-
lige udfordringer, der kræver tilsvarende 
specielle løsninger. Handy Transport-
vogne har siden 1949 leveret netop så-
danne løsninger med kundetilpassede 
transportvogne til industrien og sund-
hedsvæsenet.

Dansk Retursystem, der indsamler, 
sorterer og sender hele landets pantfla-
sker til genanvendelse, har netop inve-
steret i 30 store transportbure, der kan 
lette arbejdsbyrden for de 20 ansatte, 
som arbejder med de indsamlede sække. 
De specialdesignede transportbure skal 
bruges til at flytte tomme plastflasker og 
dåser fra lastbiler og hen til de maskiner, 
som optæller flasker og dåser, før de bli-
ver solgt videre, granuleret eller genan-
vendt til nye flasker. Processen blev før-
hen udført med ét bur per medarbejder, 
men takket være smart styring på alle fire 
hjul, kan de nye vogne sammenkobles 
som togvogne og køres gennem meget 
snoede passager. Vognene trækkes af en 
hjælpemotor – den såkaldte Handy One. 
Dansk Retursystem har derigennem fået 
effektiviseret arbejdsgangene.

– Vi har haft en besparelse på cirka to 
årsværk, uden at de nuværende behøver 
løbe hurtigere, derudover er der også 
den rent arbejdsmiljømæssige del, hvor 
medarbejderens dag er blevet lettere. 
Handy Transportvogne har været super 
imødekommende og har lyttet til vores 
behov og ønsker både før, under og 
efter konstruktionen af den specialde-
signede prototype, forklarer Henrik Kirk 
Vilsbøl, produktionsleder hos Dansk Re-
tursystem.

Udover det stærkt reduceret tidsfor-
brug, er der også en anden vigtig årsag 
til investeringen i de nye vogne. 

– Det mest interessante for os er de 
elevationsbunde, som vi har fået instal-
leret i burene. De er som udgangspunkt 

placeret i én meters højde, men sænkes 
automatisk i takt med, at burene bliver 
læsset. På samme måde hejses bunden 
igen, når de tømmes. Derved skal vores 
medarbejdere aldrig skal udføre tunge 
og nedslidende løft helt fra nede fra jor-
den, forklarer Henrik Kirk Vilsbøl.

Mere end en standardløsning

Dansk Retursystems køb er et klassisk 
eksempel på, hvordan Handy Transport-
vogne arbejder, hvor standardløsningen 
er altid at levere mere end en standard-
løsning.

– Det er lige præcis dette, vi er gode 
til. Der er aldrig to kunder med samme 
behov, og vi sætter en ære i at lytte og 
udvikle et produkt, der tilgodeser kun-
dens specifikke ønsker. Vi kan selvfølge-
lig også levere produkter, som kunden 
kan finde i et katalog, men vi oplever 
helt klart en stigning i efterspørgslen på 

disse kundetilpassede løsninger, fordi de 
tilfører mere værdi, uden at prisen stiger 
tilsvarende, forklarer Henrik Sig, direktør 
i Handy Transportvogne.

Handy Transportvogne A/S har siden 
1949 udviklet og produceret udstyr 
til intern transport, opbevaring og 
håndtering i blandt andet industrien, 
sundhedssektoren og fødevarebran-
chen. Virksomheden er specialiseret 
i kundetilpassede løsninger, der 
understøtter effektive arbejdsgange, 
og tilbyder desuden et stort pro-
gram af katalogvarer direkte fra lager. 
Med henblik på konkurrencedygtig 
fremstilling i enhver mængde har 
Handy både produktion i Danmark, 
Baltikum og Asien. 

www.handy.dk
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NYBORG STRAND er klar til at 
være omdrejningspunkt for både 
danske og internationale møder, 
kurser og konferencer
Fyn er i rivende udvikling. Det ny OUH-supersygehus, Institut for Idræt og Biomekanik og den hastigt 
voksende robotklynge er blot eksempler på områder, hvor Fyn bliver et naturligt centrum for vidensdeling 
på alle planer. Fra små, lokale kurser til internationale konferencer. Hotel og konferencecenteret NYBORG 
STRAND er godt i gang med at udvide den i forvejen store kapacitet.

Igennem sin 117-årige historie har NY-
BORG STRAND tilpasset sig udviklin-
gen. Både som lokalt, nationalt og in-
ternationalt samlingspunkt. Lige nu er 
der masser af tiltag i gang: Gennem de 
næste 5-10 år fremtidssikres det popu-
lære og centralt beliggende hotel- og 
konferencecenter for op mod 150 millio-
ner kroner. Til gavn for både gæster og 
medarbejdere.

Historisk, centralt og velbesøgt

I mere end 100 år har stedet med sin 
skønne og centrale beliggenhed tiltruk-
ket gæster fra nær og fjern. I starten af 
1900-tallet som menighedshotel. Efter 
op- og nedgangstider udviklede NY-
BORG STRAND sig fra 60’erne til et 
stort, moderne hotel – og i dag er stedet 
ét af Danmarks foretrukne konference-
hoteller. Den position bliver nu udbyg-
get yderligere.

Bedre for gæsterne.  
Og for medarbejderne

Frem til 2025 bliver der investeret i både 
indretning og ny bygninger. Det skal 
sikre, at Nyborg Strand også i fremti-
den kan tilbyde gæsterne den kapacitet 
og de tilbud, som matcher den stadigt 
voksende og krævende efterspørgsel. 
Samtidig skal omdømmet som en god og 
moderne arbejdsplads fastholdes.

Fremrykket velvære

Blandt de mange planlagte tiltag er et 
vigtigt område blevet rykket frem: Et 

stort spa-, pool- og fitnessområde, under 
overskriften ”Fit & Relax” som var projek-
teret til 2020. På kundernes opfordring 
bliver det påbegyndt allerede i april i år. 
Så omkring årsskiftet kan gæsterne se 
frem til 600 m2 velvære i en arkitektonisk 
perle, som spiller flot sammen med den 
eksisterende, markante auditoriebyg-
ning. Her kommer lysindfald og udsigt til 
at smelte sammen i en fredfyldt rumop-
levelse.

Konferencer på højeste niveau

Et nyt loungeområde indgår også i pla-
nerne. Og over lobbybaren bygges et 
topmoderne mødecenter. Tre etager 
med tre store, lyse konferencelokaler. I 
tilknytning bliver der egne toilet- og gar-
derobefaciliteter, grupperum og pause- 
og udstillingsområde.

”Allerede nu håndterer vi udstillere 

i forbindelse med møder, kurser og 
konferencer. Og de muligheder bliver 
dermed endnu bedre”, forklarer Claus 
Hansen. ”Er der for eksempel tale om et 
arrangement for sundhedssektoren kan 
leverandører af både produkter og ydel-
ser koble sig på med stande og dermed 
give synergi og ekstra perspektiv til ho-
vedtemaet”.

Gastronomi for 50 millioner

I 2018 bliver der investeret godt 50 mil-
lioner i et nyt 1.100 m2 stort produkti-
onskøkken.

Byggeriet generer ikke den daglige 
drift … det kommende gastronomikøk-
ken placeres nemlig et helt nyt sted. Så 
det eksisterende køkken kan arbejde 
fuldt ud sideløbende med byggeriet, og 
gæsterne kan fortsat se frem til at blive 
forkælet på vanlig vis.
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Trivsel og arbejdsmiljø

Der er netop blevet lagt sidste hånd på 
en renovering af hotellets medarbejder-
faciliteter. Trivslen er uhyre vigtig; det er 
jo her medarbejderne henter overskud 
og energi til at forkæle gæsterne. Andre 
ny rum er et værksted til vedligeholdelse; 
en stor vareindlevering; moderne facilite-
ter til medarbejderomklædning – og en 
indbydende personalekantine. Alt i alt er 
der investeret 17 millioner kroner i disse.

Kæmpe konferencer og mini-
møder

Der er store krav til et moderne hotel- og 
konferencecenter med Nyborg Strands 

status. Derfor har NYBORG STRAND 
løbende sikret, at stedet kan håndtere 
alle slags arrangementer med lige stor 
seriøsitet. Det stiller også krav til medar-
bejdernes dygtighed, erfaring og indsigt 
i kundernes forskellige behov: Vejen ind 
i fremtiden bliver banet med et stort ud-
viklingsprogram, som skal sætte kunden 
i centrum. Uanset behov. Alle medarbej-
dere deltager i programmet.

Service bliver aldrig umoderne

Service og erfaring får et boost under te-
maet ”Prikken over i’et”. Her uddannes 
både ledere, medarbejdere og et am-
bassadørkops til at handle ud fra et fæl-
les værdigrundlag. Målet er at skabe et 

”High performance Team”, som i flok skal 
løfte gæsternes oplevelse yderligere.

Stærkt lokalt samarbejde sikrer 
gæsterne en oplevelse

”Vi opruster både internt og eksternt”, 
forklarer salgs- og marketingchef Claus 
Hansen. ”Personale, bygninger og facili-
teter bringer os et godt skridt ind i den 
ny fynske fremtid. Og vores samarbejde 
med en lang række hoteller i Destination 
NYBORG og vores engagement i Møde-
øen Fyn giver os mulighed for at huse 
gigantiske internationale arrangementer. 
Desuden har vi optimale muligheder for 
at sammensætte eller foreslå oplevel-
ser, som fører gæster fra ind- og udland 
rundt til de bedste fynske oplevelser. For 
selv om man er til møde, på uddannelse 
eller konference, skal krop og sjæl have 
ro og adspredelse. Og det kan vi tilbyde 
– både lige uden for vores eget hus, i 
Nyborg-området – og på hele Fyn”, kon-
kluderer Claus Hansen.

En perle blandt 
konferencehoteller

Alt i alt er ”Hele Danmarks mødested” på 
vej ind i en fremtid, hvor endnu flere end 
de nuværende godt 275.000 årlige gæ-
ster kan se frem til en perfekt oplevelse. 
Erfaringen sikrer, at alt kører som smurt 
– og oveni får deltagerne en chance for 
at slappe af i perfekte rammer. Både in-
denfor og udenfor. Centralt beliggende 
i en af de skønneste egne af Danmark. 
Både set med danske øjne. Og gennem 
internationale briller.

FAKTA

•  NYBORG STRAND er i dag provinsens største hotel- og konferencecenter 
med 160 dedikerede medarbejdere og over 275.000 gæster årligt.

•  NYBORG STRAND ligger naturskønt midt i landet – i Nyborg tæt ved bro, hav, 
skov, strand … og banegård og motorvej inden for 1 kilometer.

•  36 individuelle konferencelokaler og møderum.

•  Topmoderne auditorium.

•  Mødeplads – fra 2 til 1000 personer i største lokale.

•  426 værelser med i alt 750 senge.

•  650 overvågede, gratis P-pladser.

•  Restaurant, bistro, bar.

•  De næste 10 år udvides og fremtidssikres NYBORG STRAND for 150 millio-
ner kroner.

VIDSTE DU …

at NYBORG STRAND er del af et 
stærkt lokalt samarbejde mellem 
syv selvstændige hoteller? Det tætte 
samarbejde gør det endnu mere 
attraktivt at søge til Nyborg, når der 
skal afholdes ekstra store konferen-
cer : Samarbejdet, som hedder Desti-
nation NYBORG, giver mulighed for 
at øge antallet af gæster og at tilføre 
flere kulinariske og kulturelle ople-
velser. Tilsammen råder samarbejdet 
over 1350 senge, 95 konferenceloka-
ler og 1540 gratis P-pladser.
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VENTILATION

Loftsventilation
I BR2020 er energirammen 25 kWh/m2/år for et kontorbyggeri, hvilket øger interessen for energi-venlige 
produkter. FBS paneler til loftsventilation har et lavere tryktab end traditionelle armaturer og dermed kan 
man spare på energien og samtidig bevare et godt indeklima.

AF SALGSCHEF RENÉ FRIMODT, KE FIBERTEC

Skærpede energikrav øger 
interessen for alternative 
byggematerialer

Vi skal spare på energien, og da bygge-
riet står for ca. 40% af energiforbruget, 
er det her der skal sættes ind. Energi-
rammen er bygningens behov for tilført 
energi til bl.a. opvarmning, ventilation, 
køling og varmt brugsvand, og den vil 
blive skærpet i årene fremover. Allerede 
i Bygningsreglement 2020 (BR20) vil den 
tilladte energiramme i f.eks. kontorbyg-
geri være kun 25 kWh/m2/år, og det stil-
ler store krav til hver enkelt energiform. 
Samtidig betyder det, at man som ind-
køber af materialer vil være tvunget til at 
se efter alternative produkter, der har en 
bedre energiprofi l. 

Loftpaneler med lavt tryktab

I forhold til ventilation vil det uden tvivl 
betyde, at luftmængderne bliver mindre 
fremover, og dermed vil det være en 
udfordring at skabe et behageligt inde-
klima.

FBS paneler er loftpaneler til lavim-
pulsventilation. Løsningen er udført i et 
vævet tekstilmateriale og de er velegnet 
til kontorer, skoler og andre komfortmil-

jøer, hvor der stilles krav om et løbende 
luftskifte. Med FBS paneler fordeles den 
friske luft over hele paneloverfl aden, 
hvilket sikrer et godt indeklima uden 
trækgener.

Systemet har desuden et lavere tryk-
tab end traditionelle stålarmaturer, uden 
at det går ud over luftkvaliteten. 

Læs mere på fbspanels.com/da 

OM KE FIBERTEC

KE Fibertec AS udvikler, producerer og markedsfører ”godt indeklima” eller luft-
fordelingssystemer baseret på fi berteknologi. Tekstilkanalerne fi nder anvendelse i 
skoler, laboratorier, sportshaller, på kontorer, industri og mange andre steder, hvor 
der er behov for et godt indeklima og en effektiv luftfordeling.

Læs mere på www.ke-fi bertec.dk
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Akut blodrensning
Avitum er en division i B. Braun, der gennem 40 år været førende leverandør af produkter til behandling af 
nyresvigt og blodrensning. Produktsortimentet omfatter dialysemaskiner, vandanlæg og forbrugsartikler til 
hæmodialyse, akut blod rensning samt en bred portefølje til specielle blodrensningsprocessor.

B. Braun har 25 års erfaring i at drive dia-
lysecentre rundt om i verden. Alle 350 
dialysecentre har state-of-the-art udstyr 
og yderst professionelt sundhedsperso-
nale. Kunder opnår fordele ved at vælge 
en leverandør med erfaring i pleje og 
behandling af nyresvigt – fra forskning til 
produktion og behandling.

B. Braun gør mere end blot at pro-
ducere kvalitets dialysemaskiner og en-
gangsartikler. Virksomheden tilbyder et 
integreret system bestående af perfekt 
harmoniserede komponenter. Disse om-
fatter en bred vifte af behandlingsmulig-
heder, softwareløsninger til optimal og 
økonomisk pleje og behandling af nyre-
svigt og blodrensning samt fuld teknisk 
support. Desuden tilbydes ekspert- og 
procesrådgivning, samt service indenfor 
installation, implementering og uddan-
nelse.

Tilliden til brugeren og apparaturet 
har stor betydning under ekstrakorporal 
blod behandling. Målet er, at øge patien-
tens livskvalitet ved hjælp af sikker og 
pålidelig behandling med produkter af 
højeste kvalitet.

B. Brauns nye generation af dialyse-
maskiner er designet og udviklet til bru-
gere over hele verden. Højt kvalificeret 
personale, Lean-produktion og pålide-
lige kvalitetssystemer, garanterer højeste 
sikkerhedsstandarder og produktkvali-
tet.

Ved den seneste internationale kon-
ference om Acut Kidney Injury (AKI) & 
Continuous Renal Replacement Therapy 
(CRRT) i Vicenza, Italien i 2016 fremviste 
B. Braun sit nyeste system OMNI® til 
akut blodrensning.

Omkring 500 deltagere fra flere lande 
deltog i konferencen hvor emner, såsom 
AKI, sepsis & blodrensning, biomarkø-
rer, udfordringer ved CRRT og nye tek-
nologier blev diskuteret. Sideløbende 
var der hands-on sessioner med OMNI-
systemet. Den samlede feedback på 
OMNI var meget lovende.

En første evaluering af OMNI i kli-
nisk brug er endvidere foretaget og 
dokumenteret af bl.a. Pierre Christiano 
Chiappa, Antoine Schneider, Lausanne, 
Schweiz og Rinaldo Bellomo, Australien 
– alle førende læger inden for specialet.

Et abstract ”A First Evaluation of 
OMNI®, A New Device for Continuous 
Renal Replacement Therapy” doku-
menterer udfaldet: 6 patienter mod-
tog CVVH med heparin og 4 patienter 
modtog CVVHD med Citrat behandling. 
Total behandlingstid 617,7 timer. Ingen 
bivirkninger blev observeret. Den gen-
nemsnitlige filter levetid var 22,8 timer 
for CVVH med Heparin og 33,5 timer for 
CVVHD med citrat. Den alarmrelaterede 
nedetid (down time) var 5,9% af den to-
tale behandlingstid. Leveret ”renal dose” 
var 96,6% af det ordinerede. Tilfredsstil-
lende metabolisk kontrol og væskefjer-
nelse blev opnået.

Konklusionen var at behandlingen 
med OMNI var sikker og effektiv for alle 
10 kritisk syge patienter. Brugerne evalu-
erede interface, design og brugervenlig-
hed som fremragende.

OMNI systemet blev lanceret i de-
cember 2016 og er implementeret på 
flere intensive afdelinger i bl.a. Kroatien, 
Tyskland, Italien og Sydafrika.

OMNI er klar til lancering i Norden i 
2017.
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VAKUUMSYSTEM

Lille, men kraftfuld – drift af 
væskefrit centralvakuumsystem 
i en ny klinik
Center for rygmarvsskader (VCR) i Viborg, Danmark blev etableret i marts 2014. Det nye center har 34 
senge, hvor de plejer patienter, som skal komme sig efter rygskader. Den moderne klinik har et centralt 
vakuumsystem, der er drevet af tørtløbende Mink klovakuumpumper.

VCR Viborg bliver drevet som et selv-
stændig center for patienter med rygska-
der, men er en del af den neurologiske 
afdeling på Viborgs regionalhospital.

Da klinikken blev bygget i 2014, 
valgte ledelsen et Busch vakuumsystem. 
Viborgs regionalhospital og andre klinik-
ker administreret af region Midtjylland 
har også lignende vakuumsystemer.

Den centrale vakuumforsyning består 
af et system med 3 MINK MV 0040 B 
klovakuumpumper, et 500 liter vakuum 
reservoir, et bakteriefilter samt en styre-
enhed. Systemet er installeret i kælderen 
og leverer vakuum til 40 forbindelser i 
både patientstuer, behandlingsområder 
og operationsstuer, fordelt over hele ho-
spitalet.

Da hospitalet er rimeligt småt, tilbød 
Busch VCR Viborg et vakuum system 
udstyret med 3 af de mindste Mink klo-
vakuumpumper, hver med en pumpeha-
stighed på 40 m³/h. 2 af de 3 MINK MV 
vakuumpumper, fastholder et vakuum-
niveau på omkring 250 mbar i vakuum 
reservoiret. En efterfølgende stigning i 
tryk vil få en af de 2 vakuumpumper til 
at starte automatisk, og derved vender 
vakuumniveauet tilbage til den ønskede 
værdi.

De 3 Mink klo vakuumpumper har en 
integreret frekvensomformer og styres til 
at levere det minimale output nødvendigt 
for at opretholde 250 mbar i reservoiret. 
Det betyder, at vakuumpumperne ofte 
arbejder med en reduceret hastighed, 
hvilket gør at de arbejder ekstremt ef-
fektivt.   Den anden vakuumpumpe akti-
veres kun, når output fra den første ikke 
længere er fyldestgørende.   Systemet er 
dimensioneret sådan, at dette kun sker 
under ekstreme forhold.   Styreenheden 
starter vakuumpumperne skiftevis, så 

antallet af arbejdstimer er ligeligt fordelt 
mellem pumperne.  

Den tredje MINK MV 0040 B tjener 
som en standby eller reserveenhed og 
er kontrolleret af en tryksensor i reser-
voiret. Hvis denne sensor registrerer en 
pludselig stigning i reservoirtrykket – 
hvilket kun er muligt, hvis systemet har 
en lækage eller vakuumpumpen er ble-
vet stoppet – aktiveres standby/reserve 
vakuumpumpen. Hospitalets forsyning 
af vakuum er sikret, selvom de 2 vaku-
umpumper skulle svigte. Reserveenhe-
den kan også bruges når der skal laves 
vedligeholdelsesarbejde på de 2 andre 
pumper.   På denne måde, er systemet 
designet, så det lever på til de europæi-
ske standarder EN ISO 7396‐1 ”Rør-
systemer til medicinske gasser ‐ Del 1: 
Rørsystemer til komprimerede medicin-
ske gasser og vakuum”

Mink klo vakuumpumper har alle for-
delene forbundet med en tørtløbende 
kompression. I modsætning til de olie-
smurte vakuumpumper, som blev an-
vendt førhen, har de tørtløbende vaku-
umpumper ikke brug for driftsmidler i 
kompressionskammeret. Dette gør den 
kontaktfrie kloteknologi mulig: Ingen af 
de bevægende dele rører hinanden, så 
ingen smørelse eller afkøling er nødven-
dig, og der er ingen slitage på kompo-
nenterne.

For brugerne af Mink vakuumsyste-
mer betyder det næsten ingen vedlige-
holdelse (skiftning af olie, filter, og kom-
ponenter). Mink MV vedligehold består 
kun af udskiftning af olie i gearboksen for 
hver 8000 arbejdstimer.   På grund af den 
måde drift timerne sammensættes i VCR 

VCR center for rygmarvsskader i Viborg, Danmark har behandlet patienter siden 2014.

Fortsættes side 32



Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

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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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Mistral designet til fremtidens
patient- & personalebehov

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

 Tlf.: 70 10 10 07       

 Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

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

E N  N Y L Ø S N I N G  M E D  S I L E N T I A  S K Æ R M S Y S T E M

»Et billede siger mere end tusind ord« og kan endda virke 
helbredende. Story Panels er en ny funktion i Silentias skærm-
serie der afleder ved at lade børn opleve en billedverden og 
bruge deres fantasi. Et effektfuldt værktøj i sundhedssektoren 
til at få børn til at føle sig bedre tilpas. 

Kontakt os allerede i dag, eller se hele systemet på silentia.dk.

Oplev med StoryPanels™
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ELGA vandbehandlingsanlæg til klinisk laboratorium  
– dækker alles behov for rent vand
• Specielt udviklet til hospitaler med fuldautomatisk back up
• Dokumenteret overvågning af vandkvalitet
• Opfylder klinisk standardkrav (CLSI) for rent vand
• Sikker og stabil vandforsyning til klinisk laboratorium
• Højt serviceniveau med vagtordning

Kontakt vores vandspecialist for mere information 
Mette Linding Nygaard, Sales Engineer - ELGA Labwater, KRÜGER AQUACARE 
mob.: +45 26 28 31 41 / email: MLN@kruger.dk

Hold dit kliniske laboratorium  
kørende 24/7 med rent vand

VAKUUMSYSTEM

VCR Viborg central vakuumforsyning med 
tre Busch Mink MV klovakuumpumper.

Viborgs system, svarer dette til et teore-
tisk serviceinterval på fl ere år.

De 2 bakteriefi ltre, der er installeret 
mellem vakuumpumperne og reservoi-
ret, kræver dog regelmæssig kontrol. 
Disse fi ltre forebygger bakteriel forure-
ning mellem vakuumpumperne og ho-
spitalsmiljøet.   Filterne er anbragt paral-
lelt, så kun et fi lter bruges af gangen. En 
afspændingsventil afl eder luftstrømmen 
til det andet fi lter, så det kan rengøres 
eller udskiftes uden at afbryde vakuum-
forsyningen. 

Efter mere end et års drift, er det tek-
niske personale på VCR Viborg yderst 
tilfredse med den centrale vakuumfor-

syning. Vedligeholdelsesservice har ikke 
været noget problem, da systemet har 
kørt perfekt og første service ikke skal 
udføres foreløbig. Det er også betryg-
gende med den lokale støtte fra Busch 
Vakuumteknik, med rådgivning samt 
praktisk hjælp fra vakuumspecialister, 
som altid er til rådighed.
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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. 
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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. 
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Hermetiske 
døre til opera tions  - 

stuer med blyindlæg for  
beskyttelse af strålekanoner.  

Forebygger strålingsfare i røntgen-
afdelinger.

Hermetisk 
tætte 
døre

Email: frankuffe.jensen@kone.com www.kone.dk
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Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler ned til 
0,03 µm  - legionella, campylobacter, 
e-coli, uopløst kalk m.m.
Forhindrer dannelse af biofilm
Mekanisk filtrering uden kemi
Automatisk rensefunktion
VA-godkendt 

WATER TREATMENT
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Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.

M E D I C A L
S C A N D I N A V I A

www.mscan.dk

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77
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• 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 

 

ARBEJDSMILJØ

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

SKYLLERUMSSERVICE

PERSIENNESYSTEMER

Integrerede
persiennesystemer
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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Besøg

www.cotedor.dk

NETVÆRK

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING SKYLLERUMSUDSTYR

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

VENTILATION

70 10 20 91

Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91 

www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

Vil du træffe ansvarlige 
valg med hensyn til 
hygiejne og miljø? 

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

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
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82 %  
VENDER  
TILBAGE

Skal vi  
mødes igen …
Langt de fleste af vores kunder vender tilbage. Igen og igen.  
Måske fordi vi er det eneste møde- og konferencested i Danmark 
med tilknyttet børnehave: Her kan dine børn blive passet, mens du er 
på konference.

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

• 150 dedikerede medarbejdere

BOOK I DAG

Østerøvej 2     5800 Nyborg    65 31 31 31      nyborgstrand.dk

– eller for allerførste gang?

Hele Danmarks mødested
Nyborg Strand er aktiv partner i

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark

Dagmøde 2017 kr. 607,-
Konferencedøgn kr. 1.908,- 
i stort enkeltværelse 2017
 Priser er inkl. moms.


