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FAMILIEHUS

Første spadestik til byggeriet 
af TrygFondens Familiehus 
Hammel Neurocenter
Fredag den 12. januar 2018 blev der gravet for til byggeriet af et nyt familiehus ved Regionshospitalet 
Hammel Neurocenter.

Et nyt familiehus ved Hammel Neurocen-
ter bliver nu en realitet på baggrund af 
en donation på 25,5 millioner kroner fra 
TrygFonden. Det nye familiehus har fået 
navnet TrygFondens Familiehus Ham-
mel Neurocenter og skal fungere som en 
hjemlig base for forældre og søskende til 
børn, der er indlagt til rehabilitering som 
følge af en hjerneskade.

TrygFonden har givet en stor og flot 
donation, der betyder, at vi med det 
nye familiehus kan tilbyde gode og tids-
svarende forhold for familier til indlagte 
børn. Indlæggelsen kan gøre det svært 
at få familielivet til at hænge sammen. 
Derfor er det vigtigt, at der er mulighed 
for overnatning og en midlertidig base 

for familierne, der indgår aktivt i behand-
lingsforløbene, siger Hanne Roed (R), 1. 
næstformand i Region Midtjylland, på 
vegne af regionsrådet.

Familiehuset skal være et sted, hvor 
forældre, søskende og det indlagte barn 
kan være sammen og finde styrke på et 
kritisk tidspunkt i deres liv. Man står som 
familie i en yderst sårbar situation, når 
et barn i familien bliver alvorligt skadet. 
Familiehuset skal være et sted, hvor man 
kan mødes og dele erfaringer med andre 
i samme situation og få ro og tryghed, 
siger Trine Heidemann, underdirektør i 
TrygFonden.

En oase for familielivet under 
indlæggelsen
Det nye 600 kvadratmeter store familie-
hus ved Hammel Neurocenter skal være 
en oase og et åndehul fra det kliniske ho-
spitalsmiljø for familier til indlagte børn 
og unge. Her bliver der plads til at pleje 
familielivet med leg, afslapning, motion, 
musik og lignende.

Patienterne på Hammel Neurocenter 
kommer fra hele landet for at få den højt-
specialiserede neurorehabilitering, som 
man kun kan få to steder i Danmark – 
nemlig på neurocentret i Hammel og på 
Hvidovre Hospital.

Det nye familiehus forventes at stå 
færdigt medio 2018. Det er anden gang, 
at TrygFonden donerer penge til opførs-
len af et familiehus. Det første familiehus 
ligger ved Aarhus Universitetshospital i 
Skejby.

Plads til otte familier

TrygFondens Familiehus Hammel Neuro-
center kommer til at bestå af otte lejlig-
heder på 25-30 kvadratmeter, der bliver 
fordelt på soveværelse, opholdsrum, ba-
deværelse og en terrasse.

Herudover kommer huset til at inde-
holde tre store fælles køkkener, fælles 
opholdsstuer og legerum. I centrum 

Fra venstre mod højre:
Lars Dahl Pedersen (hospitalsdirektør), Hanne Roed (1. næstformand Regionsrådet), Dinna 
(patient), Trine Heidemann (TrygFonden) og Beth Selmer (afd. sygeplejerske på Børn- og 
Unge Klinikken, Hammel Neurocenter)
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FAMILIEHUS

af huset bliver der anlagt en skærmet 
gårdhave. Der bliver ligeledes anlagt en 
udendørs legeplads og et udendørs stil-
lerum.

Det er C. C. Contrator, Cubo Arkitek-
ter og Midtconsult, der skal bygge fami-
liehuset i Hammel.

Yderligere oplysninger

Hanne Roed, 1. næstformand, Region 
Midtjylland: 2496 9631 / hanne.roed@
rr.rm.dk

Karen Bøgedal, pressechef, TrygFonden: 
3056 3432 / kb@trygfonden.dk

Bente Dam, oversygeplejerske, Regions-
hospitalet Hammel Neurocenter: 2213 
4390 / bente.dam@midt.rm.dk
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Kunsten – dens magi og terapi

Indledning

I dagligdagen træffer de fleste menne-
sker på kunst overalt og i mange forskel-
lige afskygninger. Det være sig kunst på 
egne vægge, på arbejdspladsen, i det 
offentlige rum i form af skulpturer, gavl-
malerier, street art eller bygninger. Dertil 
kommer kunst på museer og gallerier.

Denne artikel vil fokusere på kunst 
som en facet i den lægelige og terapeuti-
ske dagligdag.

Hvilken effekt kan kunst have på pa-
tient, pårørende og ansatte? Hvilke op-
levelser kan kunsten bibringe? Kan den 
adsprede? Kan den helbrede? Hvilken 
forskel kan kunst gøre i almen praksis og 
på hospitalerne? Hvor mangfoldigt kan 
kunsten udfolde sig, og hvilke forvent-
ninger er der til den? Der er utvivlsomt 
flere spørgsmål end svar, men altid mu-
lighed for en god og berigende debat.

Definitioner

Ordet kunst er afledt af ”kunnen” og 
dækker over en særlig udviklet færdig-
hed. Det være sig kogekunst, maler-
kunst, elskovskunst eller havekunst.

Kunst kan siges at dække over et pro-
dukt, der er fremstillet af en kunstner, 
altså en person med en særlig færdig-
hed.

Ifølge Den danske Ordbog er kunst 
udtryk for eller bevidst brug af menne-
skelig skaberevne og fantasi til frembrin-
gelse af værker, som kan påvirke eller 
udfordre modtageren æstetisk, følelses-
mæssigt eller intellektuelt. Ordet er ofte 
brugt om maler- og billedhuggerkunst 
(1).

Ifølge Vincent van Gogh, den ekspres-
sionistiske maler, der skar det ene øre af 
sig selv, er kunst lig med menneske + na-
tur, mens Francis Bacon finder, at kunst 
er optegnelser, idet kunsten rapporterer.

En entydig definition af kunst findes 
næppe. Det er måske netop kunstens 
væsen, at den ikke lader sig indfange 
eller definere, men kan opfattes vidt for-
skelligt af de enkelte individer.

Kunsten og dens magi

Kunstgenstande er blevet fremstillet i 
årtusinder. Nogle af de ældste er de ca. 
38.000 år gamle hulemalerier af mam-
mutokser fra Vézère-dalen i det sydvest-
lige Frankrig og skulpturen ”Venus fra 
Willendorf”, udskåret i limsten for 22.-
24.000 år siden. Fig. 1. Tilbage i urtiden 
kan hulemalerier og skulpturer have haft 
kultisk/ magisk betydning for jagt, fiskeri 
og fertilitet.

Fra Kina, Mesopotamien og Ægyp-
ten findes utallige kunstværker i form 
af skulpturer, relieffer og malerier samt 
bygningsværker – pyramiderne og grav-
kamrene i Kongernes Dal ikke mindst. 
Alt dette skulle understrege kongernes/ 
faraonernes betydning og magtposition. 
Mange af disse gamle værker kan stadigt 
have magisk indvirkning på beskueren, 
som for eksempel farao Amenemhat III 
på Ny Carlsberg Glyptoteket. Fig. 1.

Kunst i og fra Grækenland og Italien 
har gennem de sidste 2.500 år dannet 
basis for den europæiske kultur. Der er 
mange magiske oplevelser, ikke mindst i 
skulpturer fra disse to lande.

I Middelalderen og Renæssancen har 
den religiøse kunst og portrætter domi-
neret og fascineret. Tænk blot på Leo-
nardo da Vincis Madonna i klippegrotten 
og Mona Lisa.

I den moderne kunst – efter ca. 1870 – 
er der talrige betagende og inspirerende 
kunstværker, for eksempel af Vilhelm 
Hammershøi, Pablo Picasso, Asger Jorn 
og Per Kirkeby. Listen kan blive meget 
lang.

En helt speciel magi findes i Tròndur 
Paturssons blå glasmaleri Det Kosmiske 
Rum (Randers Museum), hvor en spejl-
effekt får beskueren til at opholde sig i en 
uendeligt, kosmisk rum.

Kunsten som terapi

Der er mange synsvinkler at betragte kunst 
som terapi ud fra. Botton & Armstrong (2) 
har i deres bog Art as Therapy fremhævet 
syv forskellige områder, som kunst kan 
berøre. Det være sig sorg eller glæde, be-
kymring eller sorgløshed, erindringer eller 
personlig indelukkethed. Fig. 2.

Kunst kan hjælpe os alle til bedre at 
forstå os selv og den verden, vi er sat i. 
For nogle mennesker kan det opleves 
befordrende at bruge kunsten som ud-
tryks- og kommunikationsform eller som 
udgangspunkt for samtale.

At skabe kunst kan være terapeutisk, 
ikke kun for mennesker med almindelige 
livsproblemer, men også ved psykiske 
lidelser. Kunst kan styrke menneskers 
erfaring af, hvem de er, og give nye per-
spektiver på tilværelsen.

Kunst er gennem mange år blevet be-
nyttet professionelt i psykiatrien og ge-
riatrien som mental aktivering og for at få 
bearbejdet traumer, herunder krigstrau-
mer. Psykiater Hanne Stubbe Teglbjerg 
har beskrevet de terapeutiske mulighe-
der i 2011 (3).

I de senere år er der opstået et spe-
ciale, benævnt kunstterapi, hvis metoder 
tager udgangspunkt i C. G. Jungs filosofi 
om mulighed for et stimulere ressourcer 
i psyken igennem beskæftigelse med 
symboler og kreative processer (www.
kunstterapi.dk).

Kunst på hospitaler

Kunst har været en fast bestanddel af ho-
spitaler gennem talrige år. Primært ofte 
som religiøse symboler, som f.eks. Jais 
Nielsens 200 m2 store fresko på Sankt Eli-
sabeths Hospital på Amager (4). Senere 
er kunsten blevet mere bredt favnende 
som eksempelvis Poul Gernes’ værk, 
der findes overalt på Herlev Sygehus 
(5) og Ceiling art af Malene Landgreen 
på Sankt Lukas Hospice i Hellerup, hvor 
kunstneren har været opmærksom på, 
at sengeliggende patienter har loftet og 
ikke væggene som fokus! Det er noget, 
der sjældent tages højde for i udsmyk-
ning af institutioner.

Der er og vil blive produceret megen 
kunst til landets hospitaler, ikke mindst 

AF SPECIALLÆGE, DR. MED.  

JETTE INGERSLEV, KØBENHAVN
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til de nye supersygehuse. Ved statslige 
byggerier planlægges 1,5 % af hånd-
værkerudgifterne at skulle gå til kunst-
nerisk udsmykning. Kunstværkerne bør 
forholde sig til de etiske, praktiske og 
sociale retningslinjer, som gælder på det 
særlige sted, som et hospital er.

Hvilken forskel gør kunst på hospi-
taler? Dette spørgsmål er taget op i en 
aktuel udstilling på KØS, Køge. Gennem 
fem meget relevante hovedtemaer be-
lyses tendenser indenfor sygehuskunst, 
som giver nøgler til værkforståelse: 
”Rejse og erindring”, ”Identifi kation og 
brugerinddragelse”, ”Liv og død”, ”Ud-
sigt til natur” og ”Farver” (6).

I udstillingen er der gengivet 23 
kunstprojekter, blandt andet Ane Mette 
Ruges Karyatider fra 2015 til Sygehus 
Sønderjylland. Lokale borgere har her 
stået model til mandshøje portrætter, der 
pryder hovedindgangens søjler og byder 
brugerne velkomne i uhøjtidelige, varme 
og imødekommende rammer. Fig. 3. Kir-
stine Roepstorffs enorme klokke, Gong, i 
kulturhuset Dokk1 i Århus udsender en 
dybt, rungende lyd, når nybagte foræl-
dre på Aarhus Universitetshospital med 
et tryk markerer, at en ny borger er født. 
Det er kunst, der klinger!

På Hvidovre Hospital er der udenfor 
vinduerne på Dialyseafsnittet anbragt 
en installation i form af en båd midt i et 
lille naturområde. Det, der har inspireret 
fl ere af patienterne, har snarere været 
naturfænomener omkring båden, såsom 
fugle og egern, end selve båden. Ikke 
alle patienter har umiddelbart betragtet 
båden som kunst. Fig. 4.

På Gentofte Hospital kan brugerne 
opleve hele vægge med store kunstvær-

ker af rolig natur, iblandet overraskel-
ser som fugle, fi gurer og farvestrålende 
blomster. Patienter, pårørende og perso-
nale oplever en afstressende atmosfære i 
disse rum. Konfuse patienter kan dog få 
mareridtslignende oplevelser.

Udstillingen præsenterer også resul-
tater af et forsknings-samarbejde mel-
lem KØS og sociolog Anette Stenslund, 
hvor 600 patienter og pårørende fra fem 
hospitaler har givet interviews. Gennem 
videofi lm får beskueren indblik i, hvorle-
des brugerne oplever kunsten i hospita-
lerne. Der er begejstrede og refl eksive, 
men også kritiske personlige beretninger 
om mødet med kunsten. Ikke mindst på 
det farvemættede Herlev Hospital, hvor 

mange personer fi nder, at de heftige far-
ver er ”for meget”. Fig. 5.

I 2016 tog Herlev Hospital initiativ til at 
indrette et afskedsrum/ sorgrum. Læge 
Poul Ebbe Nielsen løste opgaven med 
fi re smukke malerier, der set som hel-
hed, rummer det kristne symbol, fi sken 
(www.pen-kunst.dk).

Vurderet på baggrund af det ovenstå-
ende materiale er der næppe tvivl om, at 
kunst på hospitaler i mange tilfælde kan 
afl ede opmærksomheden fra sygdom og 
død samt give stof til eftertanke og re-
fl eksion.

For at optimere effekten af kunst i in-
stitutioner bør der tilbydes information 
om kunsten gennem let tilgængeligt 

Venus fra Willendorf     og    Amenemhat III

Fig. 1. Venus fra Willendorf. Ca. 11 cm høj frugtbarhedssymbol, 
fundet i Willendorf, Østrig, og ansigtet af farao Amenemhat III. 
Ny Carlsberg Glyptotek.

Andet

Påskønnelse

Vækst
Udvikling

Selvforståelse

Ligevægt

Håb

Sorg

Erindring

Emner
Forbundet med

kunst

Fig. 2. Nogle af de områder, som kunst kan sættes i relation til iht. 
Botton & Armstrong (2).

Fig. 3. Ane Mette Ruge, Karyatider, 2015, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Foto: Dorte Krogh
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skriftligt materiale, gerne suppleret af 
interesserede personalers fortællinger 
herom. Som Sherlock Homes udtrykte 
det: ”I found it, because I looked for it”.

Interessen for kunst i hospitalsverde-
nen viser sig også i de mange kunstfor-
eninger og kunstcirkler, der involverer 
personalet udenfor arbejdstiden.

Kunst i almen praksis

I de omkring 2.000 danske praksis-læge-
huse findes der megen kunst til glæde 
for patienter og personale. Nogen op-
gørelse over kunstværker i praksis findes 
næppe.

Mange praktiserende læger er med-
lemmer af lokale kunstforeninger, hvor 
interessen for kunst kan dyrkes og vide-
reføres til praksislokalerne.

I mere end 20 år har der eksisteret en 
specifik kunstforening for lægepraksis, 

METROPOLIS. Den indkøber kunst, ar-
rangerer møder og ture til ind- og udland 
(www.metropoliskunst.dk).

Kunst i lægehjem

Blandt læger har der været og er adskil-
lige passionerede kunstsamlere. Nogle 
har formået at samle mange og kostbare 
genstande på museumsniveau, mens 
andre har glædet sig over de genstande, 
der kunne være i de private stuer. En 
passioneret samler af moderne kunst var 
professor, dr. med. Erik Andreassen (7), 
der testamenterede sin store samling til 
Ny Carlsberg Glyptotek. Samlingen har 
været vist på Sophienholm, Lyngby, men 
endnu ikke på Glyptoteket.

Mange læger har i fritiden udfoldet sig 
inden for maleri og skulptur, har afholdt 
udstillinger og solgt værker til private og 
institutioner. Fig. 6. (8).

Konklusion

Kunst er en mangfoldig ”plante”, der i 
mange tilfælde kan give udøveren el-
ler beskueren en større forståelse af sig 
selv og den omgivende verden. Den 
kan være katalysator for bearbejdelse af 
følelser som sorg, bekymring og angst, 
men også glæde og taknemmelighed.

Kunst kan være med til at berige det 
enkelte menneske som yder og/ eller ny-
der af kunstværker. 

Carpe Diem! Carpe Artem!
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En varm tak til KØS for stor velvillighed i 
arbejdsprocessen og for udlån af fotos.

Fig. 4. Ultra Grøn, SIW, 
2012, Dialyseafdelingen, 
Hvidovre Hospital.
Installationen omfatter 
blåfarvning af ruderne, så 
båden set fra sygesengen 
sejler på ”havet”.
Foto: Hans Ole Madsen

Fig. 5. Installationsview fra udstillingen 
”Hvad gør kunst på hospitaler?”, Poul 
Gernes, rekonstruktion af sengestue til 
Herlev Hospital, KØS 2017. Foto: I DO ART 
Agency
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Bring naturen og kunsten 
tættere på patienten
Helbredende indretning omkring patienten omfatter tre vigtige faktorer, bl.a. udsigt til natur eller billeder af 
natur, fordi det dæmper stress og smerter.

”En indlæggelse er stressfuld, så pa-
tientens omgivelser skal ose af ro, så de 
gode hormoner og signalstoffer i hjernen 
bliver frigivet. Vi ved, at udsigt til natur 
eller billeder af natur dæmper angst og 
smerter,” fortæller Birgitte Tjørnelund 
fra Social- og Sundhedsskolen Syd, hvor 
hun underviser med speciale indenfor 
demens og den neuropædagogiske til-
gang. Hendes kursister arbejder bl.a. på 
hospitaler, hospice, demensområdet og i 
psykiatrien.

Naturen har en fantastisk 
virkning

Skolen har netop indrettet to sanserum, 
Sans-Lab, til undervisning. De er indret-
tet med bl.a. sanselys, lyd, boblerør og 
mobil foldeskærm fra Silentia med stem-
ningsfuldt strandbillede. Skærmen lader 
dagslyset skinne igennem, og det gør 
billedet mere virkelighedstro end fx en 
fotovæg, fordi lysets effekt skifter i løbet 
af dagen.

”Naturen har en fantastisk virkning på 
os mennesker, og er der ikke mulighed 
for udsigt til naturen, kan man bruge bil-
leder i stedet for. Med foldeskærmen fra 
Silentia slår vi to fluer med et smæk, fordi 
vi både kan skærme af og fordi billedet er 
med til at skabe ro og afslapning,” forkla-
rer Birgitte Tjørnelund.

Når hjernen har ro, danner vi 
ikke stresshormoner

”Foldeskærme bruges allerede på mange 
sygehuse, og det er oplagt at vælge 
skærme med billeder. Patienter, som våg-
ner efter kunstig koma kan være forvir-
rede over, hvad der sker omkring dem, og 
de kan have gavn af naturmotiver. Naturen 
som sansestimulering er stadig i sin vor-
den, men jeg er overbevist om effekten. 
Det er en enkel tilgang til et menneske. 
Får vi ro på hjernen, så danner vi ikke stres-
shormoner.” siger Birgitte Tjørnelund.

Billeder og kunst er er med til at skabe 
trygge rammer. Men kunst og billeder er 

typisk placeret i aulaer, gangarealer og 
fælleslokaler. Skærme med motiver er 
derfor en oplagt måde, at bringe billeder 
tættere på patienterne.

ArtPanels er ny, patientnær kunst

Silentia har over 5 års erfaring med print-
teknologi og motiver, når det gælder 
foldeskærme med billeder til sundheds-
sektoren. Erfaringerne er baggrund for 
Silentias helt nye koncept: ArtPanels, 
med harmoniske naturmotiver. Her får 
patienten kunsten inden for rækkevidde 
og kan lade blikket følge farverne og lin-
jerne i naturen og se, hvordan dyrene 
giver liv til landskabet. Øjnene finder nye 
detaljer, og man kommer til at tænke på 
noget andet end hospitalsomgivelserne.

”Vi har udviklet ArtPanels med 6 for-
skellige naturmotiver, som giver patien-
terne mulighed for at fokusere på no-
get positivt. Den svenske kunstner og 

ArtPanels er patientnær kunst med afstressende naturmotiver.

FAKTA

Professor Roger S. Ulrich, har intro-
duceret evidensbaseret design, som 
bl.a. viser at kunst og billeder med 
landskaber, blomster og dyreliv kan 
reducere stress og fremme heling. 
(Ulrich and Gilpin, 2003, “Healing 
arts: Nutrition for the Soul.”)

SILENTIA producerer og rådgiver 
om hygiejniske skærmløsninger til 
hospitaler. Skærmene tilpasses det 
enkelte hospitals behov og er desig-
net, så de lever op til de nationale 
infektionshygiejniske retningslinjer. 
www.silentia.dk

Fortsættes side 12
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landskabsmaler Magnus Reisne står bag 
motiverne, og han har arbejdet bevidst 
med motiver og farver i forhold til ho-
spitalspatienter,” forklarer Henrik Fribo-
Søndergaard, direktør hos Silentia.

Hygiejne, ro og positiv 
distraktion

Udover naturbilleder og kunst, så hand-
ler helbredende indretning også om 
tryghed og patientsikkerhed. Indretnin-
gen omkring patienten har derfor fokus 
på 3 faktorer, som Silentias skærme med 
billeder opfylder: Hygiejne, ro og posi-
tiv distraktion. Det vil sige: 1) Afskærm-
ningen omkring patienten skal være 
hygiejnisk, så risikoen for infektion 
mindskes. 2) Patienten have ro med af-
skærmning, der sikrer privatliv og samti-
dig giver personalet plads og arbejdsro. 
3) Patienterne skal ses som hele men-
nesker, der udover behov for medicin 
og operationer også behøver sanselige 
oplevelser og positiv adspredelse for at 
blive raske.

Skærm med naturbillede i Sans-Lab 
på Social- og Sundhedsskolen Syd.
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Det koster ikke mere 
at skabe meningsfulde 
omgivelser
Hvem har ikke oplevet at sidde nervøst og vente på hospitalet, hos tandlægen, lægen eller i andre 
situationer, hvor man er lidt på udebane – på en hård stol og i et lokale omgivet af hvide vægge og hvor alt 
hygge er fraværende af hensyn til optimal rengøringsvenlighed?

AF BETTINA THERESE

Det har jeg og det er drøn ærgerligt, når 
man blot ved omtanke og åbenhed for 
anderledes valg kan skabe rum, som gi-
ver brugerne en hel anden oplevelse. En 
positiv og mere omfavnende oplevelse, 
som vil have en gavnende effekt.

Og her mener jeg ikke, at vi skal i gang 
med den store farvepalette af pangfar-
ver, som man desværre ofte ser brugt i et 
forsøg på at bryde med alt det hvide og 
skabe inspirerende miljøer.

Vi er mennesker

Som mennesker har vi evolutionært ikke 
udviklet os meget siden stenalderen, 
hvor vi levede i naturen og i samspil med 
naturen formåede at overleve derude. 
Derfor mener forskere, at det er en for-
klaring på, at vi oplever tryghed, når vi 
befinder os i naturen.

Vi opholder os i dag mest indenfor 
4 vægge. Derfor tilstræber jeg altid, at 
hente så mange naturreferencer inden-
for som muligt. I form af materialevalg – 
hvor træ er det mest oplagte – men også 

organiske former på møbler, interiør og 
organiske mønstre.

På billedet nedenfor, som er fra et re-
fleksionsrum på et hospice, har jeg netop 
benyttet mig af naturreferencer i form af 
farver, udsmykning, former mv.

Naturens farver i stedet for 
pangfarver

Og tilbage til farverne – hvilke farver do-
minerer i naturen? Man finder godt nok 
den hvide og sorte farve derude og også 
postkasserød og andre stærke farver – i 
blomster og dyr og især i mere eksotiske 
lande end lige Danmark. Men de domi-
nerende farver er mere “beskidte” udga-
ver af grøn og blå i alle afskygninger og 
de brune nuancer.

Og netop disse naturens domine-
rende farver, som jeg ofte kalder mel-
lemfarver, har en utrolig effekt på os. De 
virker beroligende og påvirker os på flere 
niveauer, så vi får lettere ved at slappe af 
og føle os trygge. Og vi skal helst stimu-
leres af et mix af deres kvaliteter, når vi 
befinder os i et rum. Her benytter jeg de 
5 elementer fra Neo Feng Shui®.

De 5 elementer

Vi skal som mennesker helst kunne 
trække på flere af de 5 elementer i et rum 
for at være i balance – ja helst dem alle i 
forskellig grad alt efter rummets formål. 
De 5 elementer (ild, jord, vand, træ, me-
tal) forener essensen fra den klassiske 
feng shui om indretning med trivsel, med 
ny viden om farver og omgivelsernes på-
virkning. Neo Feng Shui er tilpasset nuti-
dens vilkår, livssituationer, arbejdsformer 

og personlige udfordringer – forældede 
regler, overtro og religion er fjernet – det 
handler om at bruge sanserne og sund 
fornuft.

De 5 elementer giver mig mulighed 
for at analysere et rum og skabe balance 
i rummet og/eller komplementere en be-
stemt ønsket funktion af rummet. Hvert 
element kan tilføres et rum via farver, 
former og materialer og har sin helt egen 
karakter og styrke. Den største effekt op-
nås på så stor en flade som muligt – ek-
sempelvis på vægge, men også de rette 
farver i vægudsmykning, møbler mv gi-
ver stor effekt.

I refleksionsrummet på billedet er 
samtlige 5 elementer tilstede via de 
valgte farver, former og materialer.

Hvordan kan man via farver 
tilføre nærhed og tryghed?

Ved at anvende hvidt og sort i et rum, 
signalerer vi overblik, struktur og dybde, 
men også distance og hårdhed og vi kan 
føle os på dybt vand. Hvorimod de varme 
brunlige nuancer skaber tillid, tryghed 
og ro. De grønne farver – og altså ikke 
limegrøn, men en grøn, som vi finder i 
naturen – skaber glæde, vækst og fleksi-
bilitet. De blå farver skal også helst være 
i naturlige toner og vil bl.a. understøtte 
kommunikation. Og så skal det som be-
skrevet helst være mellemfarver.

En postkasserød skaber uro og stres-
ser os – tænk blot på trafiksignalet, for-
budsskiltet og blod. Derimod vil en varm 
rosa skabe nærhed og oprigtig enga-
gement. Og hvis vi skal over i en af de 
skrappe farver, så er orange eksempelvis 
langt bedre end en postkasserød, da den 
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udover ildelementet, som skaber aktivi-
tet også indeholder jordelementet, som 
skaber tryghed.

Jeg analyser de konkrete rum og den 
ønskede funktion af rummet grundigt, 
før jeg vælger farver, former og materia-
ler. Og jeg efterlader altså fl est vægge i 
den hvide farve, da det hele handler om 
balance og signaler. Og den hvide farve 
har sin plads ifht at signalere overblik, 
struktur og renhed. Den bør blot ikke stå 
alene, men suppleres af naturens farver 
og kvaliteter.

Naturens kvaliteter i 
udsmykningen

Udover at blive inspireret af naturen i far-
vevalget til vægge, møbler mv og i mate-
rialevalg, så har det også stor betydning 
at få naturreferencer på vægge, gardiner 
mv. Det har en langt mere gavnlig effekt 
at opnå spontan opmærksomhed ved 
at lade blikket hvile i naturen fremfor at 
skulle forholde sig til et mere abstrakt 
motiv.

Prøv en gang næste gang, du passerer 
et billede med motiv – måske et stykke 
kunst og vurder, om det har en positiv ef-
fekt på dig eller du måske i virkeligheden 
bliver lidt stresset af det. Jeg elsker selv 
alle former for kunst og bliver inspireret 
af kunsten. Dog vil jeg foretrække at 
blive påvirket af forskelligartet kunst, når 
jeg selv bevidst vælger at se det på mu-
seum eller galleri og derimod blive mødt 
af noget beroligende, jeg ikke behøver 
forholde mig til, hvis jeg er i en mere ud-
fordrende situation – eksempelvis syg og 
på hospitalet.

Genkendelighed og hjemlighed

Det er skønt at tage på en fi n restaurant 
og blive inspireret af spændende eksklu-
sive møbler og interiør i omgivelserne. 
Når det kommer til situationen, hvor vi er 
lidt mere pressede og på udebane, så er 
det faktisk skønt at blive mødt af noget 
genkendeligt – noget man kender fra 
sin egen hverdag eller hjem. Vi kan også 
kalde det hjemlighed.

Hvis et miljø bliver meget fornemt og 
skinnende nyt, så distancerer vi os fra 
det og slapper mindre af. Derfor forsø-
ger jeg altid at blande nyt og gammelt og 
vil til enhver tid vælge matte imødekom-
mende overfl ader og “hyggelige” møbler 
– i hvert fald, når det gælder sundheds-
sektoren. Der er signaler i alt og indenfor 
sundhedssektoren er det vigtigt, at man 
føler sig godt tilpas samtidig med, at man 
har tiltro til fagligheden og renligheden.

På med ja hatten

Det handler om at fi nde den rette ba-
lance, for der er naturligvis en masse for-
hold som krav til renlighed, funktion mv, 
der skal tages hensyn til. Men en væg 
malet i en farve, som vil gøre patientens 
oplevelse mere positiv, kan da kun være 
til gavn for alle parter. Og er man syg, 
handler det om at samle på de positive 
oplevelser, som er befordrende for hel-
bredelsen. Der skal ikke så meget til at 
gøre en forskel.
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Trivsel og funktionalitet
KHR Architecture har gennem de senest 10 år været engageret i formgivningen af store hospitalsprojekter 
i både Danmark og Norge. I formgivningsarbejdet og udarbejdelsen af konkurrenceforslagene har 
KHR Architecture anvendt principper fra teorien om arkitekturens positive bidrag til indlagte patienters 
helbredelsesproces.

AF PALLE BO RASMUSSEN

Et godt eksempel på, hvordan denne 
teori kan bidrage til en anderledes og 
konsekvent nytænkning af traditionelle 
udformninger, er patientstuen på det 
nye Bispebjerg Akuthus.

Helende arkitektur

At begrebet helende arkitektur er op-
stået som ideologi og teori, skyldes ikke 
mindst professor Roger Ulrichs arbejde 
med Evidensbaseret Design. Helende 
arkitektur dækker over en tænkning, 
hvor særlige arkitektoniske kvaliteter 
som udsigt, dagslys, rum- og stofligheder 
anses for at have en positiv indvirkning 
på patienter, personale og besøgendes 
velbefindende. Det er der for så vidt ikke 

noget nyt i, men gennem udviklingen af 
evidensbaseret design er der nu en form 
for videnskabeligt belæg for at hævde, at 
netop god arkitektur er en grundforud-
sætning for velvære, trivsel og tryghed.

Roger Ulrich og andres studier inden 
for evidensbaseret design har vist, at 
den helbredende proces fremmes, når 
patienten har udsigt til den omkringlig-
gende natur, har en høj grad af kontrol 
over de fysiske omgivelser, udsættes for 
positive stimuli såsom kunst og farver, 
støttes af familie og venner, og når på-
virkningen af udefra kommende stress-
faktorer reduceres. Indrettes de fysiske 
omgivelser med disse få, men vigtige, 
parametre for øje, peger den evidens-
baserede forskning på, at det derigen-
nem er muligt at afkorte indlæggelsens 
længde, samtidig med at medicinerings-
behovet og antallet af genindlæggelser 

reduceres samtidigt med at den patient-
oplevede tilfredshed øges.

Ud over disse helt basale forhold har 
evidensbaseret design også vist, at andre 
elementer i indretningen kan bidrage til 
at øge patientsikkerheden primært ved 
en reduktion af faldulykker og hospitals-
overførte infektioner.

Patientstuen på Bispebjerg

Patientstuen til det nye Akuthus på Bispe-
bjerg Hospital er formgivet med fokus på 
både at være et kvalitativt opholdssted 
for patienterne og en velfungerende 
arbejdsplads for personalet. Designet 
skaber rumlige kvaliteter og størst mulig 
grad af privat-, tryg- og sikkerhed.

Planens vinklede geometri er frem-
bragt ud fra ønsket om, at give alle pa-
tienter et kig ud til de grønne omgivelser. 
Rummet er drejet, så alle stuer kigger 
væk fra gallerierne, der er udspændt 
mellem sengebygningernes facader, og 
så indkigsgener fra de modstående byg-
ninger undgås. Badeværelserne, der i 
traditionel konfiguration mindsker dags-
lysindfaldet og udsigten, er flyttet væk 
fra facaden ud mod korridoren, så den 
gavnende udsigt til det grønne og det 
helende lys er i fokus.

Patientstuernes indbyrdes forskyd-
ning mod gangområdet, danner et lille 
indgangsparti med navn og stuenum-
mer, som kan ses i bevægelsesretningen. 
På den måde ligger alle patientstuer let 
tilgængeligt og regulært uden den klas-
siske korridors rigiditet.

Ved indgangen til stuen dannes en 
afskærmet arbejdsstation, så personalet 
kan foretage deres arbejdsrutiner inde 
på stuen uden at forstyrre patienter og 
pårørende. Indgangen til badeværelset 
placeres over for personalets arbejds-
station, så arbejdszonen inde på stuen 
bliver større. Placeringen af arbejdssta-
tionen gør det nemt for personale og pa-
tienter at vaske og afspritte hænderne, 

Hospitalets form, facader og materialitet er det første signal om husets funktion og stedets 
egenart. Det er ikke kun, når man ankommer som patient eller pårørende, men fra hele 
byen, at det er væsentligt, at hospitalet har en karakter og signalværdi, der udstråler kom-
petence og samhørighed. Projektet lægger vægt på, at hospitalets udtryk skal være venligt 
og afdæmpet, så det på en gang virker som et godt sted at være, for medarbejdere og pa-
tienter, og samtidig fremstår præcist og helstøbt som en kompetent arbejdsplads.
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hvilket er et væsentligt bidrag til reduk-
tion af hospitalsoverførte infektioner.

Selve stuen er indrettet med deling i 
tre zoner. En arbejdszone til personalet 
tættest mod korridor og arbejdsstatio-
nen, et område til sengen og den senge-
liggende patient, samt en opholdszone 
med udsigt til naturen for både patien-
ten og dennes pårørende. Med denne 
tredelte indretning er der mulighed for 
et faktuelt mindre areal, med en funk-
tionel større frihed og rumlighed i an-
vendelsen af stuen for både personale 
og patient. Ser man på en gængs stue, 
er der ikke en optimal zonedeling, idet 
de forskellige områder flyder ind i hin-
anden, og de pårørende derfor tit op-
holder sig i arbejdsområdet. I den nye 
patientstue er opholdszonen rumligt 
defineret og indretningsmæssig fleksi-
bel. Den rumlige definition af de tre zo-
ner i den nye sengestue underbygges 
af rummets farvesætning, hvor den blå 
farve på gulvet i badeværelset tydeligt 
signalerer et skift fra selve sengestuen. 
Den farvede væg ved sygeplejerskesta-
tionen er med til at definere denne som 
sin egen zone.

Stuen har sin egen privatsfære set 
fra sengen med udsigt, kunst og plads 
til besøgende. Fra sengen ser patienten 
ingen vægflader med hospitalsapparatur 
eller lignende. Samtidig har patienten 
umiddelbar kontakt til gæster, der an-
kommer og til personalet i fællesarealet. 

Både nærheden til pårørende og fravæ-
ret af medicoteknisk udstyr bidrager til 
en tryghedsfølelse, og til at patientens 
stress niveau sænkes.

På samme måde bidrager sengestu-
ens bevidste udformning til patientens 
fornemmelse af at have kontrol og være 
selvhjulpen, bl.a. fordi man ikke som el-
lers skal på tværs af rummet for at nå til 
badeværelset. Med en håndliste mon-
teret på væggen kan patienten støtte 
sig hele vejen fra sengen og til toilettet. 
På den måde er det også mere trygt og 
enkelt at orientere sig i mørke. Indretnin-
gen bidrager ligeledes til en reduktion i 
antallet af faldulykker.

Patientstuerne indrettes med ma-
terialer, farver og fast inventar, der er 
genkendelige og hjemlige. Der benyt-
tes materialer, som dæmper følelsen af 
stress og ængstelse og højner følelsen af 
ro og tryghed. Farveskalaen er valgt ud 
fra betragtninger om hvilke farver, der 
er passende i et plejemiljø. Eksempelvis 
er den gule gulvfarve valgt med øje for 
hvilke farver, der ikke påvirker hudens 
farvegengivelse og kan få patienter til 
at se syge ud, og som samtidig giver pa-
tientstuen et varmt og imødekommende 
udtryk.

Med udgangspunkt i elementer fra te-
orien om helende arkitektur og evidens-
baseret design har udviklingen af fremti-
dens sengestue udfordret den klassiske 
disponering af sengeafsnit og skabt et 

nyt paradigme for indretning af senge-
stuer med fokus på nytænkende rammer 
for fremtidens patienter.

Overordnet giver den nye optimerede 
disponering mere privatsfære til patien-
ten, større diskretion og gode arbejds-
forhold for personalet. Med andre ord 
bliver patientstuen omdrejningspunktet 
for et godt arbejdsmiljø i mødet med det 
trygge hospitalsophold.

FAKTA LISTE

Kategori: Sundhed

Bygherre: Region Hovedstaden

Sted: København, Danmark
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Areal: ca. 24 m2 / 76.500 m2

Samarbejdspartnere:  
EYP Architects, Arup Denmark, 
Schønherr Landskab, Lohfert & 
Praetorius

Patientstuen er hospitalets mest intime rum 
og her mødes forventningen om et profes-
sionelt klinisk miljø med patientens ønske 
om at finde ro og privathed. Integriteten 
respekteres, og der er mulighed for at danne 
egne zoner og elementer af hjemlighed. 
Patientstuen er formgivet med fokus på at 
give den enkelte, størst mulig indflydelse på 
egen situation (krop) og videst mulige ram-
mer for personlig udfoldelse (relationer) i 
en helende arkitektur. På den baggrund er 
patientstuen designet, så personalet får en 
velfungerende arbejdsplads og patienten et 
ophold der giver størst mulig grad af privat-, 
tryg- og sikkerhed ved kontakt til personalet. 
Patientstuens vinklede geometri er opstået 
ud fra ønsket om at patienten skal have et kig 
ud til de grønne omgivelser. Patientstuen er 
drejet således at alle patienter kigger væk fra 
gallerierne, og indkigsgener undgås.
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Helende arkitektur
AF METTE BLICHER FOLMER (ARKITEKT, 

SYGEPLEJERSKE OG PHD I HELENDE ARKITEKTUR)

Helende arkitektur er den gode og om-
sorgsfulde arkitektur, der tager hånd 
om patienter, pårørende og personale. 
Forskning viser, at veldesignede omgi-
velser har stor betydning for menneskets 
heling. Arkitektur kan alene ikke hel-
brede sygdomme, men måden bygning 
og rum iscenesætter dagslyset, rummets 
stemning, farver, lyd og muligheden for 
at være privat, tryg og sikker kan under-
støtte den heling, der finder sted både 
fysisk og psykologisk hos mennesket.

Arkitektur har historisk set altid været 
et vigtigt parameter i pleje og behand-
ling. Det vidste den britiske sygeplejer-
ske Florence Nightingale, der i dag an-
ses som grundlægger af den moderne 
professionelle sygepleje. I 1858 skrev 
hun undervisningsbogen ’Notes on Nur-
sing’(Nightingale, 1859). Otte ud af bo-
gens tretten kapitler relaterer sig direkte 
til det rum, den syge opholder sig i. Ele-
menter i rummet som ro, variation, venti-
lation, varme, orden, lys, seng, renlighed 
og betydning af at se på noget smukt, er 
helt centrale emner.

”Folk siger, at effekten kun er på sin-
det, men sådan er det ikke. Effekten er 
også på kroppen. Vi kender kun lidt til 
den måde, vi bliver påvirket af form, af 
farve og lys, men vi ved, at de har en fak-
tisk fysisk effekt. Variation i form og far-
vernes brillans i de objekter der er præ-
senteret for patienten, er virkelige måder 
til bedring. Men det må være langsom 
variation. ”

Florence Nightingales erfaringer fra 
praksis er understøttet af helt friske 
forskningsresultater fra det danske forsk-
ningsprojekt ’Kunstens potentiale i ho-
spitalet’ fra 2017, der peger på, at form 
og farver i kunst har en sammenhæng 
med patientens kropslige og mentale 
velvære(Nielsen, Mullins, Fich, & Gade, 
2016).

Helt overordnet så ved vi, at uanset 
om mennesket er inde eller ude, er vi 
uadskillelige fra omgivelserne. De objek-
ter, der afgrænser rummet omkring os, 
er af betydning for, hvor langt vi kan gå, 
hvor varme eller kolde vi er, hvor meget 
vi kan se og høre og med hvem, vi kan 

interagere. Derfor har de fysiske rammer 
betydning for oplevelsen og udøvelsen 
af pleje-behandling. Med andre ord så 
organiserer og strukturerer arkitektur 
bygningens rum, så den varetager ste-
dets faglige vision og måde at organisere 
sig på. Hospitalets pleje og behandlings-
former afspejles i sygehusets layout. For 
eksempel er vi med de nye sygehusbyg-
gerier gået fra flersengsstuer, der støt-
tede rundepleje til ensengsstuer, hvor 
patienten er i centrum.

Arneill og Devlin undersøgte (Arneill 
& Devlin, 2002) hvordan 147 stude-
rende og 58 seniorborgere forbandt et 
venteværelses udseende med kvalite-
ten af plejen. Testpersonerne blev præ-
senteret for 35 fotografier af forskellige 
typer venteværelser. De blev bedt om at 
vurdere henholdsvis rum og behandling 
og fandt, at venteværelser med god be-
lysning, møbler af god kvalitet og kunst 
på væggene gav anledning til, at testper-
sonerne forventede en højere kvalitet af 
den pleje, der blev ydet det pågældende 
sted.

Hospitalets rum er bærer af kultur og 
afspejler måder at gøre ting på, hvorfor 
ændringer i organisation og pleje-be-
handlingstilbud med fordel kan under-
støttes af ændringer i det fysiske rum. 
F.eks. har Holbæk Sygehus udviklet 
Fælles medicinsk ambulatorium med det 
mål at højne kvaliteten i behandlingen af 
borgere med mere end en diagnose. Her 
indtænkes de fysiske rammer og gen-
nem anderledes indretning af opholds-
rum sætter de fysisk patienten i centrum 
og byder dem velkommen med flere 
hvilestole, arbejdsområde, mulighed 
for at spise samt en sygeplejerske med 
værtindefunktion. Rum, behandling og 
organisering ses i sammenhæng og der 
skues på alle parametre for at opnå bedst 
mulige resultat.

I helende arkitektur ser man hospita-
lets rum som værende mere end blot en 
passiv ramme. Ofte opdager vi ikke rum-
met omkring os, fordi vi er så optaget 
af den mellemmenneskelige relation og 
påvirkningen fra de fysiske rammer træ-
der dermed i baggrunden. I Psykiatrien 
er dette vigtigt at have for øje, fordi på-
virkning fra omgivelserne, der ikke ople-
ves logisk for et menneske med psykisk 
sygdom, kan skabe stress. Det kan være 

store spejlende vinduespartier eller små 
rum med fastmonterede møbler, hvor 
personlige grænser overtrædes.

Forskningsresultater understøtter, 
at omgivelserne aktivt kan bruges til 
fremme tryghed og forebygge aggressiv 
adfærd. Ulrich, Bogren og Lundin (Ul-
rich, Bogren, & Lundin, 2012) taler om 
at bundte tiltagene, sådan man skruer på 
mere end et rumligt element for at få en 
stress reducerende effekt. Michael Phiri 
(Phiri, 2006) har lavet en omfattende 
kortlægning af forskningsresultater på 
dette felt, der også peger på rumlige ele-
menter som støj, høj temperatur, farver, 
rummets beskaffenhed og møblering, 
crowding og tæthed i rummet.

Grundlæggende for Helende arkitek-
tur er, at vi bliver bevidste om de fysiske 
rammers betydning. At vi sammen flytter 
fokus fra mellemmenneskelige relationer 
til også at handle om relationen mellem 
rum og mennesker. På den måde bliver 
vores omgivelser synlige, så vi kan disku-
tere, udvikle og forbedre det. Det giver 
os mulighed for skabe merværdi gennem 
æstetik og meningsfuld udformning af 
hospitalets arkitektur.
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Kolding Sygehus 
– Det Helende Hospital

Det er en gammel erkendelse, at arkitek-
tur kan være stemningsskabende, un-
derstøtte enten menneskenes velbefin-
dende, eller det modsatte. Man kan vise 
magt, afstandtagen eller imødekommen-
hed overfor sine omgivelser. Man kan 
understrege et hospitals autoritet eller 
nedtone det i forhold til patienter, besø-
gende og måske lidt overset, i forhold til 
det personale, der arbejder her.

Healing architecture / Helende ar-
kitektur er kommet ind som et begreb, 
der har gjort arkitekter og brugere af ar-
kitekturen beviste om, at her ligger der 
kvaliteter, der giver værdi, uanset de 
er immaterielle og derfor vanskelige at 
prissætte.

I Dansk sammenhæng har tidligere kli-
nikchef på Rigshospitalet seniorforsker 
Lars Heslet og arkitekt Kim Dirckinck-
Holmfeld behandlet emnet i ”Sansernes 
Hospital” og på hospitalsområdet, er der 
skabt evidens for, at der opnås bedre 
behandlingsresultater, når virkemidlerne 
fra området indbygges i projekterne.

I projektkonkurrencen om ud- og 
ombygning af Kolding Sygehus, havde 
Region Syddanmark sat visionerne højt, 
både til optimering af funktionalitet, arki-
tektur og krav til et projekt, der på bløde 

parametre var i topklasse, alt naturligvis 
indenfor en økonomisk ramme, låst i det 
greb der er kvalitetsfondsprojekternes 
betingelser. Da CREO ARKITEKTER A/S 
sammen med Schmidt Hammer Lassen 
Architects blev indbudt til at deltage i 
projektkonkurrencen om ud- og ombyg-
ningen af Kolding Sygehus, var der der-
for nogle klare ledestjerner, der heldigvis 
matchede vores egne idealer også på de 
”bløde” områder.

Klarhed og overskuelighed betrag-
tede vi som et must. Wayfinding, de ind-
byggede signalværdier i bygningerne, 
er et af arkitekturens og den Helende 
Arkitekturs vigtige virkemidler. En klar 
fortælling om, hvor sygehuset er i lokal-
samfundet, hvor man skal komme ind i 
sygehuset, en klar fortælling om, hvor-
dan man kommer videre ind til den afde-
ling og behandler, man skal møde. Det er 
afgørende for, at patienterne ikke bliver 
unødigt forvirrede og er stressede, når 
de kommer frem og, at de i god ro kan 
koncentrere sig om dialogerne med læ-
ger og sygeplejersker på hospitalet.

Kolding Sygehus er ved transforma-
tionen blevet en landmark i byen. Det 
er det overordnede hierarki i wayfin-
dingsproblematikken, sigtepunktet i 

den bymæssige skala på linje med Kol-
ding Hus.

Hovedindgangen lå tidligere i den ene 
ende af sygehuset, et niveau under det 
lange offentlige nord- sydgående strøg. 
I arkitektteamet stod det os hurtigt klart, 
at det lå meget uhensigtsmæssigt for 
besøgende og patienter, så derfor be-
sluttede vi at flytte hovedindgangen én 
etage op, accentueret centralt i sygehus-
komplekset, synligt for byens borgere. 
Herved ledes man klart og entydigt ind, i 
en stor lys forhal, hvor valgmulighederne 
i det videre forløb imod målet er enkle 
og overskuelige: Til højre, til venstre el-
ler op. Intuitiv wayfinding uden et hav af 
forvirrende skilte.

Forhallen fremstår som en naturlig for-
længelse af byens gader og torve, hvor 
man kan mødes i et miljø, hvor det kli-
niske sygehuspræg er ikke eksisterende. 
Rummet er dobbelthøjt og er indrettet i 
en tidligere lysgård, der blev overdækket 
med et glastag. Herved optræder rum-
met lyst og venligt med ventegrupper, 
cafe, kunst og en synlig reception, hvor 
man kan få personlig rådgivning, hvis det 
er nødvendigt.

Det miljø og det førstehåndsindtryk 
man møder som bekymret patient eller 
pårørende har været et vigtigt element i 
strategien for at transformere sygehuset 
til Kolding Sygehus – Det helende hospi-
tal, men det slutter ikke her.

Overvejelserne om at optimere de 
funktionelle sammenhænge i sygehuset 
mundede ud i at lagdele sygehuset. Det 
offentlige strøg med ambulatorier, prø-
vetagningsfaciliteter og akutmodtagelse 
placeredes i ankomstniveau, samlet af et 
gennemgående hovedstrøg med ”side-
gader” og ”torve” med lyse ventearealer 
og receptioner til de enkelte afsnit i sy-
gehuset.

I niveauet oven over er den mere luk-
kede behandlingsetage med operations-
gang, intensiv m.v. placeret. Øverst en 
ny 5 etagers sengebygning bygget på 
langs af sygehuset, over dets hovedstrøg 
og fordelingsvej.

Enkeltheden og overskueligheden i 

AF CHEFARKITEKT FINN SØRENSEN, CREO ARKITEKTER A/S
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sygehusets struktur og den målrettede 
nedtoning af sygehuspræget er et vig-
tigt grundelement i tankesættet om det 
helende sygehus. Det har været en vi-
sion, at indretningen af de enkelte om-
råder bekræfter indtrykket af et sygehus, 
der virker tillidsvækkende og, om muligt, 
næsten hjemligt og ikke afskrækkende 
for patienterne.

Patientstuerne har haft et særligt fo-
kus. Det er en arbejdsplads for persona-
let, men skal samtidig være et behageligt 
opholdsrum for patienter og for pårø-
rende, to forhold der umiddelbart kan 
være modsatrettede. Dokumenterede 
undersøgelser viser, at medicinforbru-
get til patienterne påvirkes af, hvorledes 
sengestuerne placeres i forhold til ver-
denshjørnerne og at nordvendte stuer 
er mindre ideelle i den henseende end 
stuer, der vender imod de andre ver-
denshjørner.

Den overordnede logistik viste hurtigt 
store fordele i at placere en sengebyg-
ning over sygehusets nord / syd orien-
tererede hovedkorridor / rygrad. Hel-
digvis understøttede denne løsning de 
erfaringer, der er omkring ideel verdens-
hjørneorientering af sengestuerne, idet 
stuerne herved kunne fordeles ligeligt 
henholdsvis med mulighed for morgen-
sol eller for eftermiddagssol.

Placeringen af sengeafsnittene ovenpå 
”det gamle” sygehus indebærer tillige en 
af landets flotteste udsigter over Kol-
ding by, -fjord og naturen her omkring. 
Disse muligheder har været ledetråden 
i detailindretningerne af sengestuerne. 
Der er store vinduer fra loft til gulv, der 
giver uhindrede mulighed for, at få ud-
bytte af udsigten og af lyset, uanset om 
man er sengeliggende eller om man sid-
der i en stol ved vinduerne. Indretningen 
er i øvrigt planlagt på baggrund af mock 
ups, en god proces, der blev udført i tæt 
samarbejde med personalet. Bl.a. er de 
traditionelle sengestuepaneler erstattet 
af en diskret løsning, hvor sygehuslooket 
er stærkt nedtonet, uden det er gået ud 
over funktionen.

I sengeafsnittene er der lyse og ven-
lige opholds- og spisestuer, der ligeledes 
nyder godt af den høje beliggenhed, det 
gode dagslys og udsigt.

Målgruppen for Helende Arkitektur, 
er umiddelbart patienterne, og arkitektu-
rens positive betydning for disse. Der er 
imidlertid mere end arkitekturen, der har 
positiv betydning for patienternes, ikke 
mindst personalets velbefindende og et 
lavt stress niveau. Den tætte funktionelle 
sammenhæng og behandlingslogistik i 
sygehuset mindsker unødige skridt, og 
arbejdspladser og personalerum er ind-
rettet i venlige omgivelser, med dagslys 
og udsigt til omgivelserne. 

Som en naturlig del af projektet indgår 
kunstnerisk udsmykning. Region Syd-
danmark har en politik på området, der 
indebærer, at der afsættes et procentuelt 

beløb af anlægsrammen til kunstnerisk 
udsmykning. Sygehuset har ligeledes en 
tradition for og en erkendelse af, at kunst 
er betydende for patienter, besøgendes 
og personalets velbefindende. I denne 
del har sygehusets kunstforening spillet 
en aktiv og engageret rolle med et fint 
resultat til følge.

Generelt har alle kvalitetsfondspro-
jekterne i landet være berørt af en øko-
nomisk prioritering i større eller mindre 
grad. Det gælder også projektet på Kol-
ding Sygehus. Uanset dette, så har det 
været muligt at fastholde både de ratio-
nelle og irrationelle kvaliteter, der indgår 
som vigtige elementer i et Helende Ho-
spital. 

Sygehuset blev indviet af Hans Kon-
gelige Højhed Kronprins Frederik i no-
vember 2016 og daværende sundheds- 
og ældreminister Sophie Løhde.

I august måned 2017, på Arkitektu-
rens Dag, modtog sygehuset Kolding 
Kommunes Arkitekturpris.

FAKTA OM SYGEHUSET OG UDBYGNINGEN

•  Kolding Sygehus er Trekantområdets nye store akutsygehus med et optageom-
råde på 300.000 indbyggere. 

•  Kolding Sygehus er alt i alt blevet end tredjedel større – fra cirka 80.000 til 
110.000 kvadratmeter.

•  Budget 690 mio. kr.

•  Projektet er udført af NIRAS, Creo Arkitekter A/S, Schmidt Hammer Lassen 
Architects, GBL Landskab samt Balslev Rådgivende Ingeniører
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Kunst – helbredende 
eller spild af penge?
Hvis du vil sætte fut i diskussionen ved et kedeligt middagsselskab, så prøv at bringe emnet ’kunst på 
hospitaler’ på banen. Emnet er et sikkert hit. Og middagsgæsterne vil hurtigt dele sig i to lejre. De, der 
mener, at kunst er spild af penge, og at man hellere skulle ansætte nogle flere ’varme hænder’. Og de, der 
mener, at smukke omgivelser betyder noget, og at kunst måske ligefrem kan virke helbredende. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Vi vil gerne kvalificere dén debat, siger 
Lene Bøgh Rønberg, der er forsknings- 
og samlingschef for KØS Museum for 
kunst i det offentlige rum i Køge. Hun er 
samtidig kurator på museets aktuelle ud-
stilling, ’Hvad gør kunst på hospitaler?’. 
Udstillingen varer frem til 1. april.

Det handler ikke blot om at præsen-
tere dén kunst, der findes på vores ho-
spitaler, men i høj grad om at finde ud af, 
hvad kunsten gør ved os. Påvirker kun-
sten de patienter og de medarbejdere, 
der færdes på hospitalet? Påvirker den 
humør og velbefindende? Kan den må-
ske ligefrem virke helbredende? Eller det 
modsatte?

– Det er blandt andet alt dét, som vo-
res samarbejdspartner på udstillingen, 
sociolog, ph.d. Anette Stenslund fra Kø-
benhavns Universitet er med til at belyse 
i en stor undersøgelse, som også er en 
del af udstillingen. Undersøgelsens re-
sultater præsenteres for gæsterne ved 
hjælp af fem film, hvor de interviewede 
fortæller om mødet med kunsten på ho-
spitalerne, oplyser Lene Bøgh Rønberg.

Fra farver til liv og død

Tanken om, at smukke omgivelser ska-
ber trivsel, som kan sætte fart i helbre-
delsesprocessen, er ikke ny. I Danmark 
var billedkunstner Poul Gernes én af 
pionererne. Hans klare og stærke farver 
på Herlev Hospital skabte en del omtale, 
da hospitalet blev indviet for 42 år siden. 
Formålet med den legendariske ud-
smykning var helt klart: Patienterne skal 
”opmuntres” med de glade farver, der 
samtidigt er med til at orientere hospi-
talet efter verdenshjørnerne. Mod nord 

Hospitalskunst uden for hospitalet. Kirstine Roepstorffs ’GONG’ hænger på Aarhus’ Hoved-
bibliotek i DOKK1 og giver lyd fra sig, hver gang et barn bliver født på AUH i Skejby. 
Foto: Anders Sune Berg.
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dominerer de kølige blå og grønne nuancer, og mod syd var 
det varmt med rødt og gult.

Poul Gernes’ udsmykning er siden blevet offi ciel kulturarv, 
og mange institutioner har taget tankerne til sig. De har valgt 
klare farver til at skabe glæde hos beboere, patienter og per-
sonale og til at hjælpe med at orientere sig i huset. Men i dag 
er formålet bredere.

– På et hospital kommer man tæt på store spørgsmål om 
liv og død. Kunsten skal ikke bare udsmykke, men må også 
gerne stimulere refl eksion og fordybelse, hjælpe med at 
skabe positiv distraktion eller fremkalde minder, siger Lene 
Bøgh Rønberg.

Ventetid og fødsel

På The Royal London Hospital er noget af gangarealet ud-
smykket med gamle ure fra en nu nedlagt afdeling. Urene er 
behandlet med krystalliseret kobbersulfat og fremstår nær-
mest dybfrosset i en intens blå farve. Det er kunstneren Ro-
ger Hiorns’ kommentar til tidens og specielt ventetidens store 
betydning på et hospital. Det er netop ventetiden, der gør, at 
man har tid at gå rundt, nærstudere værkerne og refl ektere 
over sin egen situation og måske få en form for afklaring.

Udstillingen på KØS viser også kunst, som skal sætte tan-
ker i gang i den anden ende af livsforløbet. Og det er endda 
kunst, som slet ikke er placeret på selve hospitalet. Midt i 
Aarhus nye kulturhus, DOKK1, hænger ’Gong’, en 7,5 m høj 
rørklokke, der ind i mellem giver sig til kende med en dyb 
rungende lyd. Det sker, når et nyt barn er kommet til verden 
på fødselsafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby 
godt seks kilometer derfra.

Frossen tid. De blå ure hang i en nedlagt afdeling af The Royal 
London Hospital. De er behandlet med krystalliseret kobbersulfat, 
og minder om (vente)tidens betydning på et hospital. Kunstneren 
hedder Roger Hiorns. 
Foto: I DO ART Agency.

Kontekst betyder alt

Gong er ét af de fem værker, som indgår i sociolog Anette 
Stenslunds undersøgelse, og selv om værket ikke er placeret 
fysisk på selve hospitalet, har det en stor betydning for mange 
nybagte forældre. De kender Gong i forvejen og har måske 
endda hørt den ’gonge’ på hovedbibliotekets læsesal under 
graviditeten. Det er de nybagte forældre, der vælger, om de 
vil aktivere Gong. Og selv om det foregår ganske lavpraktisk 
via en tablet, en hjemmeside og en kode, er der mange, som 
glædes ved, at ”ritualerne er kommet med ind på hospitalet, 
så det hele ikke bare går op i effektivitet,” som en jordemoder 
fortæller til sociologen.

Anette Stenslund har ikke fundet studier, der peger på en 
direkte sammenhæng mellem kunst eller brug af bestemte far-
ver og helbredelse. Og kunst kan oven i købet have en negativ 
effekt, hvis resten ikke er i orden. ”Inden man forsøger at gøre 
det kunstnerisk, skulle man måske kigge på de skjolder og fugt-
skaber, der er rundt om rørene på afdelingen,” lyder det fx fra 
en patient i én af de fem fi lm.

– Kunst opleves altid i en bestemt sammenhæng, der både 
afhænger af den enkelte og af dén situation og sindsstemning, 
vedkommende befi nder sig i. Derfor kan man ikke lave en op-
skrift på, hvordan man generelt får kunst på hospitalerne til at 
virke lindrende eller helbredende. Men den aktuelle udstilling 
og de tilhørende interview-fi lm kan bruges som inspiration til 
at skabe de bedst mulige betingelser for at producere kunst, 
som kan gøre en positiv forskel for brugerne. Det kræver, at de, 
der indretter hospitalerne, tænker sig om og ikke bare placerer 
et kunstværk dér, hvor der tilfældigvis er plads, men tager den 
situation, som patienter, pårørende og personale befi nder sig 
i, med i overvejelserne, lyder kunstkuratorens råd til Hospital, 
Drift & Arkitekturs læsere.  
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Stil krav til leverandører om grundig 
rådgivning, og få løsninger, der gør 
arbejdsdagen enklere 
Bag de mest funktionelle og enkle løsninger har der ofte været tæt dialog og test inden det færdige resultat. 
Vælg leverandører, som rådgiver ud fra dit specifikke behov. Det er afgørende for at få en langsigtet, 
funktionel løsning.

En skuffe skal være indrettet til opgaven. Så er det nemt at fylde op og holde orden. Det giver overblik og forebygger fejl i en travl hverdag.

Selvom opgaverne i sundhedssektoren 
er ens, så er der forskellige rutiner, plads-
forhold og arbejdsgange, som udstyret 
skal passe til. Derfor er der sjældent to 
løsninger, som er ens.

Udstyr til hospitaler er en stor investe-
ring, og det er en dyr erfaring at opdage 
for sent, at det nyindkøbte inventar ikke 
lever op til de ergonomiske krav eller 
ikke passer sammen med det øvrige ud-
styr.

Rådgivningsfasen giver ofte 
bedre løsninger

Rådgivning i indkøbsfasen er altafgø-
rende, og det tager ikke nødvendigvis 
længere tid. Tværtimod sikrer det en en-
kel produktionsfase og hurtig levering, 
fordi der ikke er noget, som skal laves om 
i sidste øjeblik.

”Vores kunder vælger udstyr ud fra 
deres faglige viden og erfaring, og vi 
hjælper dem med at sikre, at løsningen 
passer præcis til opgaven. Ofte finder vi 

frem til nye og bedre løsninger i fælles-
skab,” siger Thomas Werdelin Philipsen, 
direktør i Standard Systemer, der produ-
cerer klinikvogne og patientlejer til sund-
hedssektoren.

Prototype forebygger fejl og 
ekstraudgifter

Skal et hospital fx indkøbe et større antal 
akutvogne, får de grundig rådgivning, 
en detaljeret skitsetegning og en eller to 
vogne til test inden ordren produceres. 
En testmodel, som personalet kan af-
prøve, er afgørende i forhold til at finde 
den rigtige løsning, forklarer Charlotte 
Brøchner fra Standard Systemer:

”Jeg spørger ind til selv den mindste 
detalje og er ofte i dialog med hospitalets 
arbejdsmiljørepræsentant, så vi sikrer, at 
udstyr og materialer lever op til kravene. 
Ofte bidrager vi til at forbedre ergonomi 
og arbejdsgange, og det har stor betyd-
ning i en travl hverdag på hospitalerne,” 
fortæller Charlotte, som er uddannet 

sygeplejerske og kender kravene og 
mulighederne, når det gælder udstyr til 
hospitaler.

Stil krav om en professionel 
rådgivningsproces

•  Grundig afdækning af behov, krav og 
arbejdsrutiner

•  Forslag til relevant tilbehør mv.
• 3D-tegninger af produktet
• En eller flere prototyper til test
•  Evt. justeringer inden produktion og 

levering

Længere levetid med en 
serviceaftale

Hospitalsudstyr skal holde i mange år, 
men daglig brug kan være hård kost for 
inventaret, som er udsat for skrammer og 
stød. Udstyr, som ikke fungerer optimalt 
er til daglig gene for personalet. Alligevel 
gør kun få hospitaler brug af muligheden 
for en serviceaftale, men overlader det til 
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hospitalets tekniske afdeling at reparere 
på udstyret.

”En serviceaftale giver større sikker-
hed for, at udstyret hele tiden er i orden. 
Dels fordi det bliver efterset og justeret 
på forhånd, og fordi reparationer sker 
med originale dele. Det sikrer markant 
længere levetid for udstyret, og det er 
samtidig mere bæredygtigt,” forklarer 
Thomas Werdelin Philipsen.

Med planlagte serviceeftersyn, kan 
hospitalerne sikre, at udstyret altid er i 
orden, så investeringen holder langt ind 
i fremtiden og personalet hele tiden kan 
arbejde med det bedste udstyr.

Stor akutvogn indrettet til flere situationer. Lille akutvogn med høje ben så 
skuffer og bordplade er i ergonomisk højde.

Standard Systemer ApS producerer 
klinikvogne og patientlejer til hospi-
taler i Danmark, Norden og Europa. 
Hovedkontoret i Brønshøj rummer 
2000 m2 produktion, lager, udviklings-
afdeling og showroom. 

www.standardsystem.dk
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Gulve øger velværet
Det er måske at tage munden for fuld at påstå at gulve kan helbrede, men bæredygtige gulve kan i hvert 
fald øge velværet og forhindre, at patienterne bliver mere syge. Forbo har opskriften. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Vi ved, at farver og hjemligt design, 
som gør hospitaler knap så institutio-
nelle, er med til at øge velværet hos pa-
tienter, pårørende og personale. Derfor 
har vi en række designs, som gør, at 
hospitalerne fremtræder mere venlige – 
men om det ligefrem virker helbredende 
er nok at tage munden for fuld, siger tek-
nisk chef Thomas Kjær fra Forbo Flooring 
A/S, da han bliver spurgt, om han mener, 
at gulve kan påvirke helbredelsen på et 
hospital.

Han tilføjer dog, at bogen ”Sansernes 
Hospital”, der handler om samspillet 
mellem hospitalsdesign og den syges 
helbredelse, nærmest er pligtlæsning 
for alle, der beskæftiger sig med indret-
ning og design på hospitaler – også for 
designere af gulvbelægninger. Bogen er 
skrevet af blandt andre professor Lars 
Heslet fra Rigshospitalet og arkitekt Kim 

Dircknick-Holmfeld og er et opgør mod, 
hvad forfatterne kalder den ”brutale og 
hårde hygiejne-arkitektur fra ’50-erne og 
’60-erne.”

– Hygiejne er selvfølgelig fortsat helt 
afgørende, men vi behøver ikke at vise, 
hvor hygiejniske hospitalerne er med 
gråmelerede, triste gulvbelægninger. Vi 
kan sagtens indbygge væsentlige egen-
skaber som skrid- og faldsikkerhed, 
støjdæmning, rengøringsvenlighed og 
meget andet i gulvbelægningerne uden 
at gå på kompromis med spændende 
designs og farver. Og derfor kan desig-
nerne have tankerne omkring ”Sanser-
nes Hospital” i baghovedet, når de laver 
designs eller drøfter indretning, uanset 
hvor på hospitalet gulvbelægningen skal 
anvendes.

Fra hygiejne til bæredygtighed

Mens hygiejne var det store issue for 40-
50 år siden, er det i dag en selvfølge. I 
stedet er ”bæredygtighed” blevet et pa-
rameter, som har afgørende betydning.

– Vi opfatter bæredygtighed meget 
bredt, fortæller Thomas Kjær.

– Det gælder fx også arbejdsmiljø og 
dét, at det er muligt at rengøre gulvene 
uden at bruge giftige rengøringsmidler. 
Gulvene skal være behagelige at færdes 
på. De må ikke afgive ubehagelige stof-
fer og skal ikke være glatte, så folk falder 
– og hvis de gør det alligevel, skal de ikke 
slå sig. Gulvene er med til at skabe et sik-
kert og behageligt indemiljø for alle, der 
færdes på hospitalet. Det gør måske ikke 
patienterne mere raske, men forhindrer 
dog, at de bliver mere syge eller kommer 
til skade, siger Thomas Kjær med et smil.

Bæredygtigt er mere end miljø

Hos Forbo, der har en ambition om at 
være ”førende på markedet inden for 
bæredygtige gulvløsninger”, som det er 
formuleret på virksomhedens hjemme-
side, er hele produktions- og forsynings-
kæden gennemsyret af bæredygtighed.

– Vi har omfattende krav til vores le-
verandører med tydelige specifikationer 
for både økonomi og kvalitet og etiske, 
miljømæssige og sociale spørgsmål. Og 
vi køber råvarer, varer og tjenester på 
en måde, hvor vi tager hensyn til social 
retfærdighed, økonomisk ansvarlighed 
og miljø, siger Thomas Kjær for at under-
strege, at bæredygtighed er meget mere 
end miljø.

Forbo arbejder meget bevidst med 
den sociale dimension. En international 
standard for menneskerettigheder og 
gode arbejdspladser, SA-8000 (Social 
Accountability-8000) er indarbejdet i alle 
leveringsbetingelser, og Forbo overvå-
ger konstant, at standarden overholdes. 
Det betyder, at kunderne kan være sikre 
på, at de medarbejdere, der har været 
involveret i produktionen, har haft gode 
arbejdsforhold – uanset, om det drejer 
sig om en bonde, som høster jute i Bang-
ladesh eller en medarbejder på en fabrik 
i Skotland.

Hvidovre Hospital
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Linoleum af naturlige råvarer

Også for produkterne er bæredygtighed 
i højsædet, og Forbo kalder selv sine li-
noleumsgulve for verdens mest bære-
dygtige gulvbelægning.

– Bæredygtig betyder ikke blot økolo-
gisk sund, men også at det er et produkt, 
der kan holde til tidens tand og som sli-
des mindre end det meste andet gulvbe-
lægning, fremhæver Thomas Kjær.

Forbos linoleumsgulve er fremstillet af 
97 pct. naturlige råvarer som linolie fra 
hør, jute, harpiks, træmel – et restpro-
dukt fra træindustrien – og kalksten, som 
fi ndes tilgængeligt i overfl od.

Energien leveres tilbage – med 
renter

Når linoleumsgulvet en gang med tiden 
er udtjent, er det biologisk nedbrydeligt. 
Hvis man da ikke vil bruge det til opvarm-
ning. Det skaber mere varmeenergi, end 
der oprindelig blev brugt til fremstillin-
gen.

Den lim, der bruges til gulvlægningen 
er stadig en miljømæssig faktor, men 
Forbo udvikler sammen med leverandø-
rerne nye teknikker og nye limtyper, som 
løbende forbedrer bæredygtigheden, så 
der nu og i fremtiden kommer en så lille 
miljøpåvirkning som overhovedet mu-
ligt.

– Forbo bruger livscyklusanalyser til 
vores EPD miljøvaredeklarationer, og i 
2009 satte vi os et mål om, at vores sam-
lede miljøindvirkning skulle være redu-
ceret med 25 procent inden 2015. Det 
mål har vi nået, og vi fortsætter ufortrø-
dent. Langt de fl este af vores produkter 
er nu EPD-certifi ceret efter standarderne 
EN 15804 og ISO 14025, så vores kun-
der ved præcis, hvilken miljøindvirkning 
de får, når de placerer vores gulve i en 
bygning, understreger Thomas Kjær.

Victoria Hospital, UK
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Baggrundsviden om medicinske 
IT systemer og anvendelsen

Prioriteten af patientsikkerheden

I den moderne hospitalssektor er pa-
tientsikkerheden højt prioriteret, ikke 
mindst mod elektrisk stød i såvel senge-
stuer som på operationsbordet. Udover 
sikkerhedsøgende foranstaltninger som 
patientkald og hjertekald, stiller de fleste 
hospitaler i dag store krav til sekundære 
forsyninger og/eller anden form for nød-
forsyning f.eks. et UPS anlæg. I alt bidra-
ger det til en større patientsikkerhed, når 
der via redundante foranstaltninger kan 
holdes gang i livsnødvendige elektrome-
dicinske apparater.

Idet der med stor sandsynlighed vil 
være fysisk svækkede patienter på et ho-
spital, er det ligeledes særdeles vigtigt, 
at have en god supplerende potentiale-
udligning der mindsker risikoen for indi-
rekte berøring med spændingsførende 
dele. Den gode potentialeudligning op-
nås ved systematisk potentialeudligning 
af alle potentielle spændingsførende 
dele, eksempelvis en stål dørkarm, rør-
systemer m.m., som efterfølgende for-
bindes til en god fundamentsjord eller 
en tilsvarende effektiv jordingsløsning.

Standarden der kan redde liv

I 2008 ophævede sikkerhedsstyrelsen 
kapitel 710 Medicinske områder som 
en del af Stærkstrømsbekendtgørelsen 
afsnit 6A. Kapitel 710 fik herefter status 
som en standard bedre kendt som DS 
60364-7-710, som frivilligt kan følges. 

Det er standardens formål, at varetage 
sikkerheden for patienter som med 
sandsynlighed kommer i forbindelse 
med elektromedicinsk udstyr.

Såfremt man ikke ønsker at følge ka-
pitel 710, som er særligt udviklet til for-
øgelse af patientsikkerheden, følges den 
almene elsikkerhedslov som ikke tager 
udgangspunkt i patientsikkerhed.

Standarden opdeler rumfunktioner i 
tre medicinske område grupper.

Gruppe 0 – områder hvor patienter ikke 
er i kontakt med elektromedicinsk ud-
styr.
Gruppe 1 – områder hvor patienter kan 
være i kontakt med elektromedicinsk ud-
styr hvor strømsvigt ikke er en trussel for 
patientsikkerheden.
Gruppe 2 – områder hvor der udføres 
livsvigtige behandlinger eller kirurgiske 
operationer, hvor strømsvigt eller fejl på 
anlægget er en trussel mod patientsik-
kerheden.

Gruppe 0 rum skal som udgangspunkt 
opfattes som fælles- og kontorarealer, 
hvor der ikke påregnes at være patienter 
i behandling. I disse rum stiller standar-
den ikke krav udover de almene normer 
for EL sikkerhed.

Gruppe 1 rum er rum hvor patienter 
primært opholder sig eller skal til under-
søgelse, derfor er rum som eksempelvis 
sengestuer og undersøgelsesrum indbe-
fattet af gruppe 1 rum.

I gruppe 1 rum skal alle potentielle 
strømførende dele potentialeudlignes, 
således risikoen for elektrisk stød ved 
indirekte berøring mindskes. Dels fordi 
det påregnes at patienter primært vil op-
holde sig i disse rum, men også fordi der 
potentielt kan være patienter som er i be-
handling med elektromedicinsk udstyr. 

Gruppe 2 rum kan karakteriseres som 
rum, hvor patienter er i intensiv pleje el-
ler er under operation, derfor vil intensiv- 
og operationsstuer høre under denne 
kategori.

Udover kravene til gruppe 1 rum, skal 
gruppe 2 rum jf. DS 60364-7-710 ud-
føres med Elinstallationer der er udført 

som et Medicinsk IT-system. I daglig tale 
omtales Medicinsk IT-systemer som MIT, 
typisk fordi der refereres til en MIT-tavle 
som forsyner et gruppe 2 rum.

Medicinsk IT-system

Når man laver et Medicinsk IT-system på 
en operationsstue, betyder det i praksis 
at man adskiller forsyningen til operati-
onsstuen fra bygningens normalforsy-
ning ved hjælp af en skilletransformer. 
Fordelen ved dette er, at man etabler en 
forsyning til operationsstuen som ikke er 
afhængig af andre installationer. Skille-
transformeren laves i en MIT-tavle, som 
placeres så tæt på operationsstuen som 
muligt, således at risikoen for fejl på kab-
ler mindskes, men også så MIT-tavlen er 
inden for overskuelig rækkevidde så det 
er hurtig og nemt at fejlfinde på anlægget 
ved en fejl.

MIT-tavlen er opbygget med en sty-
ring således den kan håndtere 1 fejl i 
installationen, ved anden fejl lukker for-
syningen ned. Dvs. at hvis der under 
operation opstår isolationsfejl på MIT-an-
lægget, vil der forsat være spænding på. 
Fejlen indikeres på et overvågningspanel 
i operationsrummet, således personalet 

AF MASKINMESTER KASPER WITTENDORFF 

LORENTSEN, MIDTCONSULT OG 

DRIFTSKONSULENT JESPER TANGGAARD, SWECO

MIT tavler placeret tæt ved operations-
stuen.
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er bevidst om der er fejl på anlægget. 
Dette giver personalet en mulighed for 
at vurdere om en eventuel operation skal 
forsættes, stoppes eller udsættes.

Jf. standarden er det kun en randzone 
på 1,5 meter rundt om sengelejet der 
skal udføres med MIT-forsyning, men i 
praksis udfører man typisk hele operati-
onsstuen med MIT-forsyning, da dette 
mindsker forvirring blandt personale om 
hvilke stikkontakter de må bruge under 
en operation.

Det er ifølge standarden et krav, at 
gruppe 2 rum har redundant forsyning. 
Dette kan opnås med to uafhængige for-
syningslinjer eller en supplerende forsy-
ningsenhed.

I praksis har hospitalet ofte i forvejen 
stillet krav til en redundant forsyning på 
bygningen, derfor vil kriteriet være op-
fyldt herigennem. Typisk vil man dog 
supplere med en UPS enhed, der kan 
forsyne MIT-tavlerne mens forsyningen 
omstilles ved overgangen til nøddrift i 
den redundante forsyning.

Dokumentationskrav kan forvirre

Ifølge DS 60364-7-710 skal der findes 
en logbog som er til rådighed for bru-
geren. Denne logbog skal indeholde 
normal tavledokumentation, men også 
bygningstegninger, liste over perma-
nent forbundne belastninger og funk-
tionsbeskrivelser for nødforsyning og 
selve isolationsovervågningen. Der skal 
også forefindes verificeringer af tavle 
og potentialeudligning, lige som funk-
tionsafprøvninger skal dokumenteres i 
logbogen. Dette er formuleret som ”en 
logbog, der indeholder en registrering 
af alle prøver og visuelle eftersyn, som 
kræves gennemført før overdragelse”. 
Det er entreprenøren eller producen-
ten, som skal give den driftsansvarlige 
besked om den nødvendige periodiske 

verifikation, og der skal udarbejdes pro-
cedurer for det i ”tæt samarbejde med 
det medicinske personale”.

Kravene til Logbog findes i 710.61, og 
de periodiske afprøvninger beskrives i 
710.62.

Der er en del praktiske spørgsmål for-
bundet med håndtering af kravene, da 
man jo ikke vil overfylde en tavle med 
dokumentation, og heller ikke risikere at 
det eneste eksemplar går tabt ved ikke 
at blive opbevaret centralt. På samme 
måde risikerer man at dokumentation 
for den periodiske funktionsafprøvning 
ikke bliver opdateret, hvis man opbeva-
rer den både lokalt og centralt. Endelig 
er det en god idet at have funktionsbe-
skrivelsen i nærheden af brugsstedet, så 
det medicinske personale jævnligt kan få 
opfrisket deres viden. Dette dokument 
skal man også have centralt, så det er 
hurtigt at erstatte bortkommet lokal do-
kumentation.

Det følgende skal derfor ses som et 
forslag til hvordan man i praksis overhol-
der reglerne, men samtidig får optimal 
anvendelse af den dokumentation som 
entreprenøren skal levere. Det er vigtigt 
at man på et tidligt tidspunkt laver en af-
tale med denne om hvad der skal leve-
res, og i hvilken form det leveres.

Opdeling i tre kategorier

Hvis man opdeler dokumentationen i tre 
kategorier, bliver det lettere at håndtere 
opbevaringen og tilgængeligheden. Det 
vi kan kalde Initial dokumentation, om-
fatter den almindelige tavledokumen-
tation, bygningstegninger hvor forsy-
ningsområdet for den enkelte MIT tavle 
er markeret og funktionsbeskrivelserne 
for nødforsyning og isolationsovervåg-
ningen. Desuden målerapporterne for 
udligningsforbindelser og lækstrømsmå-
linger, så man altid har det oprindelige 

resultat at sammenligne med. Disse do-
kumenter lægges i tavlen, og opbevares 
desuden centralt i et digitalt dokument-
håndteringssystem, eller et papirarkiv 
efter eget valg. Men det er vigtigt at 
man har denne information til rådighed 
begge steder.

Den næste kategori er Initial verifi-
cering, som indeholder alle overens-
stemmelseserklæringer, matematiske 
verifikationer (selektivitet, kortslutnings-
niveauer og transientbeskyttelse). Der 
skal også udføres funktionsprøve af 
overvågningsalarm, og denne skal doku-
menteres. Lækstrøm måles mellem skil-
letransformerens udgangskreds og kaps-
lingen i ubelastet tilstand. Endelig måles 
alle supplerende udligningsforbindelser, 
og deres mekaniske integritet skal også 
verificeres. Disse verificeringer opbeva-
res kun centralt.

Sidste type er periodiske verificerin-
ger, som omhandler funktionsafprøv-
ning af nødforsyning, omkoblingsudstyr 
og isolationsovervågning. Desuden skal 
supplerende udligningsforbindelser 
kontrolmåles og der laves et visuelt ef-
tersyn af den mekaniske integritet. Disse 
periodiske afprøvninger og målinger skal 
man have indarbejdet i vedligeholdssy-
stemet, hvad enten det er digitalt eller 
analogt. Der skal desuden lægges en 
kopi af målerapporten for de supple-
rende udligningsforbindelser. En god ide 
vil være at lægge vejledninger med foto, 
som viser hvordan målinger og funkti-
onsafprøvninger foretages på præcist 
denne tavle.

Denne opskrift skulle gerne give mu-
lighed for at flere kan levere den i stan-
darden krævede dokumentation på en 
overskuelig og anvendelig måde, såle-
des at man ikke dokumenterer fordi det 
står i standarden, men fordi det skal an-
vendes i den daglige drift.

Tavlen er bestykket med almindelige grup-
per, men også en visning af isolationsmod-
standen

Kabeltilslutninger fra både net og UPS, 
samt afgange i toppen.

Panel på operationsstuen i hhv. normal og 
fejltilstand.
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Validering af tanke samt 
servicering af CE-mærket udstyr

Som noget unikt på det danske marked, 
indgår tankinstallationer hos Strandmøl-
lens kunder som en del af valideringen 
af vores distribution. Dette gør vi fordi, 
tankene som står ved hospitalerne inde-
holdende flydende medicinsk oxygen, 
er ejet af Strandmøllen og blot lejet ud 
til vores kunder. Det betyder, at ansvaret 

for produktet først overgår til hospitalet, 
ved den første ventil efter fordamperen.

Strandmøllen A/S har desuden valgt, 
at vores tanke med medicinske gasser 
indgår i vores markeds-autorisation.

Service og vedligehold

Tankene indgår derfor på lige fod med 
andet valideret udstyr på vores egen 
fabrik, og er underlagt samme krav om 
service og vedligehold, som alt andet 
udstyr i vores medicinske produktion. 
Det betyder blandt andet, at vi stiller 
krav til, at service og vedligeholdelse 
udføres og dokumenteres i henhold til 
vores valideringsmasterplan. Udførs-
len og dokumentationen jf. validerings-
masterplanen, indgår i inspektioner fra 
Lægemiddelstyrelsen, og foretages hos 
Strandmøllen, som lægemiddelprodu-
cent og ejer af tankene.

I diagrammet fra vores medicinske 
håndbog indgår VP Kunder (Validerings-
plan hos kunder) på samme måde som 

vores valideringsplaner for øvrige medi-
cinske områder.

Servicering af CE-mærket af 
udstyr

Medical Device Directive 93/42 EEC 
stiller krav til, at kritisk udstyr fortsat er 
funktionelt og sikkert at bruge. Alt ud-
styr, som indgår i det medicinske central-
gassystem på et hospital, skal være CE-
mærket i henhold til medicinsk udstyr 
direktivet. Dette stiller krav til, at service 
og vedligeholdelse af centralgasanlæg-
get regelmæssigt bliver udført og doku-
menteret.

Service Management system 
skaber overblik

Ovennævnte direktivkrav, samt de natur-
lige krav om driftssikker forsyning af livs-
vigtige gasser på hospitaler, kræver over-
blik over udstyr, samt udført og planlagt 
service. 

AF INGENIØR, QP/QPPV, TEKNISK KVALITET 

OG REGULATORISK CHEF LONE HOGERVORST 

JENSEN, OG MASKINMESTER, SERVICECHEF ALLAN 

ROSENBERG RASMUSSEN, STRANDMØLLEN A/S
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Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk
www.silentia.dk

Skabt til særlige behov  
– dine og dine patienters

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia Skærmsystem er en patenteret 
skærmløsning, som bidrager til optimal 
hygiejne, fleksibilitet og praktisk 
håndtering.

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Vi bygger den rigtige 
vogn til jeres behov

■  anæstesivogne
■  isolationsvogne 
■  hjertestopvogne 
■  akut- & dropvogne  
■  behandlingsvogne 
■  flexvans
■  tilbehør

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

 
Exigos innovative metode til pro-
jekt- og risikostyring, sikrer dig: 

• Overblik over tidsplanen
• Mængder der stemmer
• Kollisionsfrie 3D-modeller 
• Bedre IKT-aftaler

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk

Ann_exigo_ann_2.indd   1 21/01/16   12.30
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Strandmøllen har på den baggrund 
implementeret et avanceret Service 
Management System, som er med til at 
sikre, at alt udstyr som vi har installeret 
hos kunderne vedligeholdes korrekt og 
til tiden. Derudover er systemet med til 
at øge effektivitet og dokumentationsni-
veau hos Strandmøllen.

Det serviceret udstyr, bliver mærket 
med en unik QR kode som scannes ved 
servicebesøg. Derved sikres, at det altid 
er det korrekte udstyr der serviceres og 
at dokumentation af udført service bliver 
korrekt opdateret.

Systemet er papirløst og alt rapporte-
ring foregår via en app. på servicetekni-
kerens telefon, eller fra hans PC i bilen. 
Dette sikrer, at alle vedligehold bliver 
dokumenteret med de rette protokoller, 
og altid nemt og hurtigt kan findes frem 
igen. Systemet har også en kundeportal, 
hvor kunderne selv kan finde alt historik 
og servicedokumenter. Dette betyder, at 
det let kan indgå i hospitalernes egne sy-
stemer for vedligehold.
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Hvorfor skal vi det –  
hvor står det?
Anbefalinger, standarder og rekommandationer – fra 1980 til 2016
DSI rapporter – DS/EN-normer, ISO Standarder og FSTA’s rekommandationer

I forbindelse med vores rådgivningsar-
bejde, som er en naturlig del af gasselska-
bers dagligdag hos vore kunder, bliver vi 
ofte spurgt: Hvor står det, er det lov, kan 
du henvise til gældende lov/standard el-
ler rekommandation? I Strandmøllen ser 
vi det som vores pligt, at kunne svare på 
alle relevante spørgsmål fra både kunder 
og rådgivere, hvorfor vi til stadighed sø-
ger information på tværs for at være op-
daterede.

FSTA netværksgruppe

I langt de fleste tilfælde er det ikke noget 
problem at finde svar og henvise til en 
anbefaling, men alligevel står vi af og til 
i en situation, hvor vi ved at det vi siger 
er gældende, selvom vi ikke umiddelbart 
kan henvise til skreven tekst. I den for-
bindelse bruger vi ofte vores netværk i 
FSTA’s fagnetværk for medicinske gasser, 
både med ønsket om dialog, men også 
ønske om hjælp til den korrekte/kon-
krete henvisning. Et eksempel på dette er 
ansvarsforholdet omkring de medicinske 
gasinstallationer. Mange forhold omkring 
ansvar er godt beskrevet i standarderne, 
f.eks produktansvar (leverandør) og 
drifts ansvar (teknisk afdeling), hvorimod 
det kliniske ansvar desværre ikke er sær-
ligt vel beskrevet. Vi bliver derfor ofte 
spurgt til råds på dette specielle område 

og har derfor søgt efter, både det kliniske 
ansvar (for hvilke gasser der kommer ud 
af centralgas-systemet), og ansvaret på 
afdelings niveau (hvem har ansvaret for 
både opbevaring og nødforsyning af læ-
gemiddelgasser?), hvor det beskrives og 
særligt om der henvises til en ansvarlig 
person, men desværre lige tit også uden 
at kunne finde svaret.

Området er desværre dårligt be-
skrevet i både ISO 7396-1 og i FSTA’s 
rekommandationer, hvorfor der tit har 
været dialog om dette område. Efter 
vores sidste møde i gruppen (som blev 
holdt på OUH), tog daværende tekniske 
driftschef på Aalborg Universitetshospi-
tal, Lars Sloth, (nu ansat på projektaf-
delingen for Nyt Aalborg Universitets-
hospital), fat om nældens rod, kan man 
næsten sige, for han gik i arkiverne og 
søgte. På Aalborg Universitetssygehus 
har man stadigvæk de gamle DSI rap-
porter (Dansk Sygehus Institut) liggende 
– og netop ansvarsfordelingen er i disse 
rapporter meget tydeligt beskrevet. (No-
tat 006 september 1980 afsnit 10.3.4.)

Da Lars Sloth samtidig er moderator/
ansvarlig for netværksgruppens arbejde, 

var det helt naturligt for ham, at han 
valgte at dele sit fund fra arkiverne, idet 
han umiddelbart efter mødet i slutningen 
af august, informerede deltagerne om 
indholdet i disse rapporter fra DSI.

Ansvarsfordeling omkring 
lægemiddelgasser/DSI rapport

I ovenstående rapport fremgår det helt 
klart, at det er den kliniske chef (i dette 
tilfælde den administrerende overlæge 
på anæstesiafdelingen), der har ansvaret 
for at ibrugtagningsprocedurer overhol-
des, herunder at identificere at gasserne 
ved udtagspost, er i overensstemmelse 
med mærkning på udtaget (lægemidd-
elansvar).

Ligeledes fremgår det, (afsnit 9.7.1) 
at det er den klinisk ansvarlige på den 
enkelte afdeling, der har ansvaret for de 
medicinske gasser på afdelingen, herun-
der opbevaring, indkobling af nødforsy-
ning, samt en tilgængelig reservebehold-
ning tilpasset afdelingens behov.

Men ikke kun disse afsnit var interes-
sante i ovenstående notat. Som gammel 
medarbejder, med næsten 20 års erfa-
ring indenfor medicinske gasanlæg, læ-
ste jeg flere afsnit med stor fornøjelse. 
Særligt de afsnit, som desværre ikke er 
særligt godt beskrevet i de nuværende 
standarder og rekommandationer, fan-
gede min interesse. Blandt andet flere 
steder hvor der henvises til logbog/
driftskontrol, samt de lokale arbejds-
grupper, bestående af sygehusets lokale 
rådgiver, gasleverandør, teknisk ansvar-
lig, sygehusets apoteker (hvor en sådan 
forefindes), repræsentant fra sygehusets 
ledelse, samt de lægefagligt ansvarlige 
på sygehuset, hvor man årligt gennem-
gik disse rapporter. Med et sådan system 
ville det nok være lettere at holde fokus, 
både i dagligdagen, men også i fremti-
den omkring håndtering af lægemiddel-
gasser på et hospital.

AF SALGSKONSULENT EDMUND CHRISTIANSEN, 

STRANDMØLLEN A/S
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Som et kuriosum til DSI rapporten kan 
jeg oplyse, at jeg fortsat, og desværre gan-
ske tit, støder på henvisninger til rappor-
ten, både inden for tekniske standarder 
– (BIPS)- fra forskellige hospitaler, men 
også fra rådgivere, der i forbindelse med 
nye projekter fortsat henviser til denne 
gamle rapport, som ikke længere er gæl-
dende og som er meget svær tilgængelig.

Bør og skal – DSI Notat 006 
september 1980 kontra ISO 
standard 7396-1: 2016

Den store forskel på den daværende 
standard og de nuværende, er brugen af 
ordet bør i stedet for skal – man var nok 
lidt venligere i 1980, og ønskede at give 
den enkelte lidt bredere muligheder. 
Alle steder anvendtes bør, men samtidigt 
bekrives det klart i afsnit 10.2.6:

”En af de forholdsregler, man som an-
svarlig for hospitalsinstallationer og –ap-
parater bør træffe, er at overholde alle 
normer og forskrifter for installation og 
vedligeholdelse. Dette gælder ikke alene 
de obligatoriske normer, men også de 
normer, der blot er anbefalede”. Disse 
normer er jo i vidt omfang et resultat af 
betydelige erfaringer på sikkerhedsom-
rådet.

I ISO 7396-1 ”oversætter” vi i dag 
dette engelske ”must” til skal, idet vi si-
den DS/EN 737-3 fra 1997 løbende har 
haft denne diskussion. Da ISO standar-
den fortsat kun foreligger på engelsk, 
er der fortsat mange som prøver at 
oversætte med bør, for på den måde at 
undgå at følge gældende standard (ofte 
af prishensyn), men ofte også for ikke at 
ændre i et udbudsmateriale, med henvis-
ning til det jo ikke er et skal krav.

Jeg vil dog ej heller undlade at gøre 
opmærksom på, at i Maskindirektivet 
som er oversat til dansk, har man konse-
kvent valgt at bruge skal i stedet for bør.

Service

Afsnittet omkring service er særligt in-
teressant, idet der her beskrives de for-
skellige former for service, samt hvor 
ofte det skal udføres. Beskrivelsen er 
delt op i årlig kontrol (primært gascen-
tral med 26 underpunkter), rørsyste-
met (ventiler og udtag 9 underpunkter) 
og i daglig kontrol omkring tank, men 
også det daglige tilsyn i centralgasrum-
met beskrives på en let og overskuelig 
måde. Installationen beskrives og der er 
også forslag til både kontrol og aktivitet 
på de enkelte komponenter – inden for 
både oxygen-, medicinsk luft- samt va-
kuum anlægget. Og igen underbygges 
dette med indførelsen af Medical De-
vice Directive 93/42/EEC fra 1993 hvori 
det fremgår, at der skal foretages årligt 
eftersyn på kritiske dele af den medicin-
ske gasinstallation, i henhold til produ-
centens forskrifter.

Så generelt kan man jo sige at dansk 
sygehusvæsen i 1980 var på forkant med 
udviklingen både med hensyn til ISO 
Standard, men også til medicinsk udstyrs 
direktivet.

Lidt fremtid

Selvom DSI rapporten ikke længere er 
gældende, og her må jeg stærkt under-
strege at det er ISO 7396-1 (og dermed 
også FSTA’s rekommandationer) der er 
gældende, og som skal følges, så håber 
jeg at FSTA’s faglige netværksgruppe 

vil foranledige, at rapporterne omhand-
lende de medicinske gasser, vil blive 
gjort tilgængelige i elektronisk form. 
Rapporten vil i dagligdagen være til god 
inspiration, specielt for jer der har det 
daglige ansvar for de medicinske gas-
installationer på hospitalerne, da rap-
porterne foreligger på dansk og er mere 
overskuelige, end ISO standarderne som 
kun foreligger på engelsk.

Netop ansvarsfordelingen, som jo var 
godt beskrevet i det gamle materiale, 
men som tilsyneladende nu er faldet 
mellem 2 stole, (hvilket jo ikke ensbety-
dende med at det ikke skal beskrives/
arbejdes med), opfordrer jeg Jer hermed 
til at arbejde med i fremtiden. Og af hen-
syn til at styrke patientsikkerheden yder-
ligere, opfordrer jeg ligeledes til, at der 
oprettes en arbejdsgruppe/gasgruppe, 
på hvert hospital, som beskrevet i denne 
gamle rapport og som i dag er standard 
på alle svenske sygehuse.

DSI NOTAT 006 September 1980

DSI – DANSK SYGEHUS INSTITUT

Dansk Sygehus Institut blev i 1975 oprettet som en selv-
ejende institution af Staten, Amtsrådsforeningen i Danmark 
og København og Frederiksberg kommuner i forening.

Instituttets formål var at indsamle, bearbejde og formidle 
information, samt at udføre forskning og udviklingsarbejde 
vedrørende sygehus- og sundhedsvæsenets planlægning, 
rationalisering og drift med henblik på at tilvejebringe et 
forbedret grundlag for løsningen af opgaver, som påhviler de 
planlæggende og styrende myndigheder inde for sundheds-
væsenet.



34   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 1

ARBEJDSMILJØ

TENTEs transporthjul styrker 
arbejdsmiljøet og hygiejnen
Umiddelbart synes hjul at være et lavteknologisk produkt, men hos den store hjulproducent foregår der en 
løbende teknisk udvikling af såvel materialer som teknik som forbedrer både hygiejne, ergonomi, akustik 
og sikkerhed

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, CYPRESS 

KOMMUNIKATION

Hjulene er nærmest usynlige, men de har 
alligevel en stor indflydelse på arbejds-
dagen på hospitalerne. Hjul i nye mate-
rialer, designs og teknologi kan skabe en 
væsentlig lettere og sikrere arbejdsdag 
for både personale og patienter på lan-
dets hospitaler.

Verdens største producent af hjul til 
hospitalssenge, den tyske industri Tente-
Rollen GmbH sikrer en let, gnidningsfri, 
støjsvag og hygiejnisk transport af stort 
set alt rullende materiel på hospitalsafde-
linger. Datterselskabet Tente A/S i Has-
selager skræddersyr sådanne transport-
løsninger.

Virksomheden kan levere alle typer 
transporthjul der præcis passer til det, 
der skal transporteres, er lydløse og let-
løbende, passer til gulvbelægningen og 
til kravene om stor rengøringsvenlighed 
der gør det muligt at opretholde en høj 
hygiejne.

– Mange hospitaler kender os, vi le-
verer et stort antal transporthjul både 
direkte og indirekte for at reducere støj, 
opretholde en høj hygiejne, sikre de an-
sattes arbejdsmiljø og øge sikkerheden 

for patienterne, siger Bo Christensen fra 
salg og marketing.

Virksomheden er et datterselskab af 
Europas største hjulproducent, Tente 
med domicil i Wermelskirchen med af-
delinger, produktion, agenter og impor-
tører i alle europæiske lande og de fleste 
steder i verden. Der er 1500 ansatte og 
en omsætning på et par milliarder kr.

Tente er en sværvægter og leverer 
70-80 pct. af samtlige hjul monteret på 
hospitalssenge overalt i verden. I Has-
selager råder virksomheden over både 
kontor og lager.

Reducerer støj op til 90 pct.

– Der er muligheder for at vælge hjul 
med en belægning der passer til under-
laget og giver en tilpas blødhed, så de 
kører nærmest lydløst. Vi har haft vores 
konsulenter ude på hospitalerne med 
vores egne og andre hjul og målt forskel-
len i støjniveauet, siger han.

– Der er på visse hjul en kæmpestor for-
skel. En madvogn skramler som bare pok-
ker med de ”forkerte” hjul, så hjulene gør 
en meget stor forskel. De kan nedsætte 
støjen med 70-90 pct. i opfattet lydstyrke, 
hvilket opleves som en stor forskel.

Vi tænker i den forbindelse både på at 
optimere medarbejdernes arbejdsmiljø 
og på hensynet til alle patienterne, der 
ikke længere behøver at blive udsat for 
generende støj ude på gangene.

Hygiejnen forbedres

Ifølge Bo Christensen tilbyder Tente hjul 
helt i kunststof som er meget lette at gøre 
rene. Et beskidt metalhjul samler fibre og 
snavs op fra gulvet og kører det ind på 
rengjorte stuer. Metalhjulene på mange 
vogne er derfor uhygiejniske.

De fleste hospitaler foretrækker kunst-
stofhjul med glatte overflader til udstyr 

som borde, dropstativer og skærme, der 
hele tiden rengøres. Der er stor efter-
spørgsel på disse egenskaber og mange 
hospitaler specificerer direkte, at udstyr 
skal leveres påmonteret kunststofhjul.

Tente kan levere hjul fra 5 kg op til 12 
tons i bæreevne. Hospitalernes senge, 
vogne, robotter, specielle AGV hjul og 
trækkere kan udstyres med rustfrie hjul 
i slankt design, der kan køre direkte ind 
i vaskere.

Motoriserede hjul sikrer 
ergonomien

For at fremme arbejdsmiljøet har Tente 
udviklet hjælpemidler til portører der 
kører med store vogne og tunge senge. 
Virksomheden tilbyder et elektrisk hjul, 
”E-drive”, som kan monteres under alle 
typer vogne og sikre fremdriften, så 
portøren slipper for belastningen ved at 
skubbe.

Det kan også monteres på hospitals-
senge. Den almindelige udgave trækker 
400 kg, men Tente har også udviklet et 
hjul der kan bære 1 ton og kan kobles 
sammen parvis ved siden af hinanden. 
Montagen er hurtig og enkel med bolte, 
et håndtag plus et batteri.

Virksomheden er ved at markedsføre 
denne løsning, der er relativ billig sam-
menlignet med udgiften til at købe nye 
trækvogne. Eldrevne vogne aflaster 
personalet og giver færre sygedage fra 
overbelastede medarbejdere, anfører Bo 
Christensen.

Sikkerhedshjul hindrer fald

– Vi har også sikkerhedshjul udrustet 
med en elektrisk bremse som ligner 
almindelige hjul, så slipper man for at 
skulle træde på hjulet for at låse det fast 
i en position. Ved denne løsning monte-
res en kontakt på håndtaget i stedet for.
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Fordelen er at hjulet altid er bremset 
indtil det øjeblik, hvor man aktivt tager fat 
i håndtaget og kontakten for at køre med 
hjulene. Disse hjul kører ingen steder før 
håndtaget aktiveres. Løsningen hedder 
LINEA Safety, og anvendes blandt andet 
i nogle indkøbsvogne i lufthavne.

Det har stor betydning at tingene står 
fast, så personalet og patienter ikke risi-
kerer at falde, når de støtter sig til bordet 
eller stativet. Kan vi optimere uden at 
støje og sprede smitte og samtidig for-
bedre ergonomien og øge sikkerheden 
på hospitalerne vil det være fantastisk, 
siger Bo Christensen.

Komplette løsninger i centrum

– Kvaliteten af hjulene er høj, vi er kendte 
ude på markedet og har et godt forhold 
til hospitalerne. Ergonomi, arbejdssik-
kerhed og mobilitet er højt prioriteret, 
så vi arbejder nu på at øge mobiliteten 
på de rullende enheder, supplerer salgs-
konsulent Jan Didriksen.

– Det er et kvalitetstegn når de store 
sengeproducenter foretrækker Tentes 
hjul. Vi arbejder nu på specialløsninger, 
som jeg håber vi kan komme med en god 
nyhed om i nærmeste fremtid. Det er et 
nyt produkt vi selv har udviklet.

For mig er det imidlertid ikke kun et 
spørgsmål at komme ud og sælge mange 
hjul, men om udvikle løsninger og prøve 
at ændre arbejdsgangene. Tente har de 
bedste hjul og kapacitet til at udvikle spe-
cialløsninger der sikrer, at hverdagen bli-

ver lettere for personale og patienter in-
denfor alt, der hedder mobilitet internt, 
siger han.
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En dør der kan det hele
Sikkerhed, hygiejne, robusthed og design er nogle af de vigtigste parametre, hospitaler kigger på, når de 
på udgik efter døre. I KONE har de lyttet til hospitalernes behov og slået alle kravene sammen i en enkelt 
dør, der passer perfekt til operations-, røntgen- og skannerum.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Levering af de mest unikke døre der no-
gensinde er set til et dansk hospitalsbyg-
geri er kommet i stand efter at tømrerfir-
maet Thomas Andersen A/S fra Skive i 
en udbudsrunde vandt apteringsentre-
prisen til akutcentret på det store, nye 
Regionshospitalet Viborg.

Tømrervirksomheden kontaktede dør-
specialisten KONE, der designer og pro-
ducerer specielle, hermetisk lukkende 
døre, udviklet til brug i forbindelse med 
operationsrum og andre rene lokaler med 
særligt høje hygiejnekrav herunder et hø-
jere lufttryk end omgivelserne. 

I samarbejde med Thomas Andersen, 
AART architects i Århus og hospitalets 
projektleder fra Viborg tilbød KONE spe-
cialdøre der har en usædvanlig bred an-
vendelse, fortæller Key Account Mana-
ger Frank Uffe Jensen, som er ansvarlig 
for dørene hos KONE:

– Vi har udviklet højt specialiserede 
og unikke døre for at supportere de me-
get forskellige og krævende opgaver der 
kan styrke sikkerheden på hospitalerne. 
Det er automatiske døre, der både er 
hermetisk tætte, brandsikrede og strå-
lingsbeskyttede i én og samme dør.

KONE har en dør der kan det hele. 
Præcis denne kombination af egenska-
ber er der ingen andre leverandører på 
markedet som kan matche. Det var der-
for nærliggende at studere kravene til 
dørene i projektet til operations-, rønt-
gen- og skannerum eller som vender ud 
mod gangene.

Resultatet efter mange vurderinger af 
farver, udformning etc. blev, at KONE fik 
en stor ordre på at levere specialdørene 
KONE M5 til Regionshospitalet Viborg, 
fortæller Frank Uffe Jensen.

En god og unik løsning

– Det er blevet til en virkelig god og me-
get optimal løsning at slå alle kravene 

sammen i en enkelt dør. For os er der 
tale om en entreprise på totalt set 28 
specialdøre ind til hospitalets skanner- 
og operationsrum. Dørene skal leveres i 
maj, når byggeriet står klar. Og allerede 
inden den første dør er lukket, åbner der 
sig nye dørprojekter for KONE, der ople-
ver en stor efterspørgsel på deres auto-
matiske døre og porte. Blandt andet skal 
KONE installere 21 elevatorer på Herlev 
Hospital og 12 elevatorer på Hvidovre 
Hospital.

Døre med berøringsfrie ”tryk”

KONEs automatiske døre kan aktiveres 
med censorer og tryk, men også med be-
røringsfri smart dør-teknologi, hvor man 
fører hånden forbi en sensor og undgår 
kontaktflader og overførsel af bakterier.

KONE leverer som eneste producent 
døre med blybeskyttelse i karm og dør-
blad, der er forsynet med et op til 10 mm 
blyindlæg til røntgen- og OP-stuer. Dø-
rene er af robust højtrykslaminat, mens 
dørrammen er udført i aluminium eller 
rustfrit stål.

Hermetiske døre leveres med vinduer 
i varierende størrelse eller helt i glas med 
en smal ramme for at sikre udsyn og 
lysindfald, men hospitalerne kan også 
vælge døre uden glas. Dørene kan le-
veres med 30 min. brandbeskyttelse og 
opfylder EN 1634-standarden, EU-stan-
darderne og ISO 9001:2000 og er TÜV-
godkendte.

Skydedørene er op til 2,4 meter brede 
og 2,5 m høje og glider parallelt med 
væggen, hvor de optager minimalt plads 
og er en oplagt løsning, når patienter an-
kommer i senge, kørestole etc.

Døgnberedskab mod havarier

Det er afgørende, at dørene løbende 
bliver efterset, så de fungerer optimalt 
uden svigt. For at sikre hospitalerne 
mod stærkt generende havarier, tilbyder 
KONE en samlet plan for service og ved-
ligehold i samarbejde med det enkelte 

hospital. KONEs serviceplan kan omfatte 
alle døre, men også porte og elevatorer 
uanset mærke og fabrikat. KONE har en 
stor bemanding og ekspertise inden for 
alle typer af anlæg. Derudover har KONE 
et stort reservedelslager i Tyskland til 
stort set alle fabrikater på hospitalerne 
og kan levere reservedele fra dag til dag.

Sikkerheden er i fokus og skal fungere 
perfekt, når man passerer den. KONE 
har deres eget døgnberedskab og kan 
rykke hurtigt ud ved tilkald. For at sikre 
tryghed og overblik over vedligeholdel-
sen, har KONE udviklet brugerportalen 
”KONE Online”.

Her kan hospitalerne se alle udførte 
og planlagte serviceeftersyn og tilkald 
samt omkostninger for den enkelte dør 
eller elevator. Det er overskueligt og let 
at trække al relevant information ud om 
døre og elevatorer og systemet kan bru-
ges på både smartphone, ipad og com-
puter.

KONE tilbyder også hospitalerne at 
lægge en investeringsplan for hvornår, 
der bør udskiftes nedslidte døre eller 
moderniseres elevatorer, så hospitalerne 
kan sikre udskiftningen ved at få dem ind 
i budgetterne, hvilket ifølge Frank Uffe 
Jensen har været en succes.

Lovpligtige serviceeftersyn for 
døre

Automatiske døre kræver jævnlige efter-
syn. For alle døre og porte gælder, at de 
ifølge loven skal efterses mindst én og 
gerne to gange om året som standard, 
men døre med stærk intern trafikbelast-
ning bør efterses en gang i kvartalet, vur-
derer Frank Uffe Jensen.

KONE udarbejder sammen med kun-
den en skræddersyet serviceplan der 
tager højde for, hvor vigtig og hyppig 
adgangen er. Det er en service, virksom-
heden blandt andet leverer til hospita-
lerne i Hillerød, Kolding, Vejle Aalborg, 
Holbæk, Nykøbing F.

KONEs servicesystem er integreret 
med hospitalets døre. Der er påsat en 
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QR-kode, så hver dør tildeles et unikt 
nummer, så strejker en dør, kan sygehus-
maskinmesteren tage et billede med mo-
bilens QR-skanner via KONEs app.

Umiddelbart derefter kan han bestille 
service med et par enkle klik uden at 
skrive noget. KONEs teknikere får be-
sked på deres mobiler og kan straks rea-
gere. Servicetilkaldene kan opdeles i ni-
veauer alt efter, hvor akut en reparation 
anses for at være.

Responstid er normalt en til to timer. 
For hermetiske døre til operationsstuer 
er udbedring af fejl altid akut og vigtigt, 
men i mindre belastede områder, kan der 
aftales en længere responstid. Fordelen 
ved KONEs service er, at den gælder alle 
dørfabrikater og er en one-stop-shop. 
Ifølge Frank Uffe Jensen er KONE den 
eneste, der kan yde total service af døre, 
porte og elevatorer takket være deres 
store bemanding af fagudlærte service-
teknikere, gode organisering og store 
reservedelslager i Tyskland.

Optimering af afløbssystemerne 
sparer vand og beskytter miljøet
Ved at optimere hospitalernes afløbssystemer kan vi sammen sætte et positivt miljøaftryk. Dels ved at 
undgå udledning af lægemiddelrester til vandmiljøet. Dels ved at genbruge vandet på hospitalet og i 
nærområdet.

Der stilles særlige krav til afledning af 
spildevand på hospitalerne for at undgå 
lægemiddelrester i vandmiljøet. Når det 
gælder nybyggeri, tænker man typisk 
effektive afløbssystemer ind i projek-
teringen. Men når det gælder de eksi-
sterende hospitaler, er historien ofte en 
ganske anden. Her er der mange udfor-
dringer, der skal tages hånd om, inden 
afløbssystemer og renseteknologi kan 
optimeres.

Løbende udbygning kan give 
driftsmæssige udfordringer

Mange af de danske hospitaler har ek-
sisteret i mange årtier. Flere af hospita-
lerne er udvidet løbende. Og på mange 
hospitaler er afdelingerne flyttet fra et 
område til et andet.

På grund af udvidelser kan afløbssy-
stemerne bestå af flere forskellige en-
heder. Ligesom flytninger af afdelinger 
fra et område til et andet kan betyde, at 

afløbssystemerne ikke fungerer optimalt 
til den nye funktion.

På knopskudte hospitaler kan det 
være vanskeligt at gennemskue afløbs-
systemets præcise opbygning og funk-
tion. Data er komplekse, og dokumenta-
tion for udvidelser dækker ofte kun selve 
nybygningen. Ikke helheden.

I daglig drift og planlægning af afløbs-
relaterede spørgsmål kan tegningsmate-
rialets værdi derfor være begrænset. Det 
kan være en stor udfordring ved uforud-

SPILDEVAND
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sete hændelser. Og det kan være en begrænsning, når eventu-
elle fornyelser skal vurderes.

Opgaven kan dreje sig om:
• forbedret rensning
• tidlig opdeling af spildevandstyper
• krav om fra-separering af regnvand
• sanering af kloakken

Ved alle typer af opgaver er det nødvendigt med et nuanceret 
kendskab til kloaksystemet.

Screening af data skaber grundlag for optimering  
af driften

Krüger har mange års erfaring med at screene og vurdere det 
eksisterende datagrundlag ud fra en række kilder; fx digitale 
tegninger, ældre papirtegninger, TV-inspektioner og besigti-
gelser på selve lokationen.

Krüger sammenholder alle input for at skabe overblik og vur-
dere, hvilke områder der skal sættes fokus på. Fx kan det være, 
at der er en uklar sammenhæng mellem afløbssystemerne. Eller 
at der er udfordringer med driften i nogle enheder, som er til 
gene i hverdagen eller skidt for miljøet.

Hvis Krüger konstaterer mangler i afløbssystemerne, under-
søges lokaliteterne nærmere. Hvis der generelt er tale om et 
utilstrækkeligt tegningsmateriale, kan Krüger tilbyde en fuld-
stændig kortlægning af kloakforholdene.
– I forbindelse med en screening eller en egentlig kortlæg-

ning vil vi typisk optegne kloakken digitalt, forklarer seniortek-
niker Stig Pepke Andersen. Med kloakplanen får vi et samlet 
overblik over samtlige afløbssystemer. Derfor er den et vigtigt 
værktøj i den fremtidige drift, planlægning og optimering af sy-
stemerne. Særligt når der skal planlægges individuelle driftsin-
tervaller for de enkelte lokaliteter.

Renseteknologier tilpasses lokal eller central rensning

Det er muligt at rense en stor del af de uønskede stoffer fra 
fx lægemiddelrester væk, før de ender i vandmiljøet. Det viser 
det forskningsbaserede MERMISS-projekt på Skejby Sygehus 
– og det afledte projekt på Herning Vands renseanlæg. MER-
MISS-projektet (Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemid-
delstoffer i hospitals spildevand) havde som mål at etablere et 
rensekoncept for miljøfremmede stoffer, hvor der blev opnået 
høj miljøeffektivitet, samtidig med at løsningen var omkost-
nings- og energieffektiv. Og det lykkedes at udvikle en robust 
og effektiv renseteknologi, der kan benyttes både på hospita-
lernes egne renseanlæg og på de kommunale renseanlæg, hvor 
størstedelen af lægemidlerne havner.

Hvis hospitaler og renseanlæg skal optimere deres rensetek-
nologier i forhold til miljøkritiske stoffer, er det nødvendigt med 
en lægemiddel- og kemikaliekortlægning. Kortlægningen skal 
udføres, så lokaliteten – hvor lægemidlerne anvendes – kan 
kobles til et eksakt tilslutningspunkt på afløbssystemet.

Hvilket omfang kortlægningsarbejdet og databehovet skal 
have afhænger af opgavens karakter.

De nødvendige kloakplaner er et effektivt redskab

Uanset om hospitalernes udfordring drejer sig om forbedret 
rensning, tidlig opdeling af spildevandstyper, krav om fra-se-

parering af regnvand eller behov for sanering af kloakken, er 
det nødvendigt med et nuanceret kendskab til kloaksystemet.
– Ved at gennemgå afløbssystemerne kan vi afdække kloak-

kens fysiske tilstand og synliggøre eventuelle funktionsproble-
mer, fortæller Stig Pepke Andersen. Hvis vi opdager mangler, 
kan de med fordel punktsaneres løbende, så vi skaber mindst 
mulige gener i forhold til hospitalets dagligdag.
– En kloakplan, der dækker hele hos pi talet, giver et samlet 

overblik, fortsætter han. Den er derfor et effektivt redskab i den 
daglige drift. Og ikke mindst i planlægningen af driftsintervaller 
for de enkelte enheder i systemet.

Til gavn for miljø og samfund

Ved at skabe overblik over de eksisterende afløbssystemer med 
et solidt datagrundlag kan hospitalerne optimere håndteringen 
og anvendelsen af overfladevand til gavn for miljø og samfund. 
Fx har separering af spildevand og regnvand en positiv indfly-
delse på vandmiljøet, fordi det reducerer behovet for overløb 
og aflastninger til vandløb under regn. Hvis vi genanvender 
regnvand til procesbrug, kan vi spare på grundvandet. Og ved 
at forbedre rensningen af miljøfremmede stoffer tager vi et 
stort skridt i den rigtige retning, når det gælder om at beskytte 
mennesker, natur og miljø. Regnvand kan også anvendes til re-
kreative formål, så vi gør vandet til en integreret og positiv del 
af det omkringliggende miljø.
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Handy Transportvogne indgår 
innovationssamarbejde med 
Syddansk Universitet
For at få nye øjne på produktudviklingen har den koldingensiske produktionsvirksomhed Handy 
Transportvogne indledt et samarbejde med ingeniøruddannelsernes innovationsundervisning på SDU.

Somme tider er det sundt at få rusket 
op i vante arbejdsgange og rutiner. Med 
det for øje indgik virksomheden Handy 
Transportvogne et samarbejde med 
Syddansk Universitet, hvor 30 ingeniør-
studerende fordelt i seks grupper vur-
derede virksomhedens egenudviklede 
produkter og efterfølgende nytænkte de 
eksisterende løsninger. De studerende 
blev bedt om at fokusere på nye mate-
rialer og design, men havde i bund og 
grund helt frie rammer.

– Vi arbejder i produktionen til dagligt 
og leverer ofte nogle ensartede løsnin-
ger, fordi vi ved, hvad der fungerer rigtig 
godt. Men måske er der en helt anden 
måde at gøre tingene på, som funge-
rer endnu bedre? Vi vil jo gerne tænke 
fremad, og derfor er det spændende 
at involvere morgendagens ingeniører 
og ideer, mener Henrik Sig, direktør i 
Handy transportvogne.

Virksomheden specialudvikler kunde-
tilpassede transportvogne og interiør pri-
mært til industrien, fødevarefremstilling 
og hospitaler. Handy producerer både 
motoriserede og almindelige transport-
vogne.

Kræver omstillingsparathed

Også de studerendes dagligdag bliver 
vendt på hovedet i innovationsprogram-
met Experts in Teams. De 430 stude-
rende sættes sammen på tværs af for-

skellige ingeniøruddannelser, og tunge 
teorier og forelæsninger skiftes ud med 
nytænkning og samarbejde Alt sammen 
for at give indsigt i, hvordan innovation 
foregår i erhvervslivet.

– Kurset er givtigt for de studerende, 
fordi de nu skal nyttiggøre deres indi-
viduelle faglighed og ingeniørkompe-
tencer. Samtidig skal de indse, at de 
sammen kan komme længere – at tvær-
fagligheden skaber værdi. Men kon-
ceptet kan kun fungere med deltagelse 
fra nogle gode virksomheder, og her er 
Handy Transportvogne velegnet, fordi 
virksomheden er omstillingsparat og 
dermed modtagelig over for nyt input fra 
de studerende, forklarer Steffen Kjær Jo-
hansen, leder på Experts in Teams, der er 
universitetets største kursus.

50 af de unge er udvekslingsstude-
rende, hvilket bidrager med internatio-
nale ideer til det danske erhvervsliv. 

Inspiration til fremtiden

Efter at have hørt de fem gruppers ende-
lige fremlæggelser er direktør Henrik Sig 
imponeret over de mange alternative ret-
ninger, de studerende er gået i. Samtidig 
har han også fået bekræftet, at Handy 
selv er på rette vej.

– Der er helt sikkert mange ideer, vi 
kan arbejde videre på og senere inte-
grere i vores produkter. De unges bud 
på fremtiden har inspireret mig og givet 

mig lyst til at komme i gang med nye 
produkter. Også selvom ingen af løsnin-
gerne kan tages direkte i produktion. De 
fleste løsninger, der blev fremlagt tog 
udgangspunkt i vores eksisterende pro-
dukter, hvilke jeg ser som et tegn på, at vi 
i forvejen gør meget rigtigt, siger Henrik 
Sig.

Handy Transportvogne A/S har siden 1949 udviklet og produceret udstyr til intern transport, opbevaring og håndtering i 
blandt andet industrien, sundhedssektoren og fødevarebranchen. Virksomheden er specialiseret i kundetilpassede løsninger, 
der understøtter effektive arbejdsgange, og tilbyder desuden et stort program 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

I produktionshallerne i Kolding konstruerer 
Handy Transportvogne kundetilpassede 
vogne, bure og interiør til industrien. Med 
nye input fra Syddansk Universitet håber 
direktør Henrik Sig at få ideer til anderledes 
materialer og designs. Foto: PR.
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Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

DIGITALISERING

Digital projektering af 
brandsikkerhed bliver lettere
Den nye certificeringsordning for teknisk byggesagsbehandling lægger op til præaccepterede løsninger, 
som på forhånd er godkendte, hvis bare de ikke afviger i forhold til ny vejledning om brandteknisk 
dokumentation. Dermed bliver digital projektering af brandsikkerhed nemmere.

I forbindelse med den nye certificerings-
ordning for teknisk byggesagsbehand-
ling, som trådte i kraft 1. januar 2018, 
er der indført nye brand- og risikoklas-
ser, som afgør, hvilke præaccepterede 
brandtekniske løsninger der skal an-
vendes ved byggeri. Da automatisering 
rimer på digitalisering, går det godt i 
spænd med det digitale projekt ’Beslut-
ningsstøtte til nem digital projektering 
af brandsikkerhed’, som DBI (Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Institut) ind-
ledte i 2016 (støttet af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet).

– Med projektet ønsker vi bl.a. at 
udvikle teknologiske serviceydelser og 
projekteringsværktøjer, som baserer sig 
på de muligheder, den digitale teknologi 
giver. Det skal gøre det nemmere for ar-
kitekter og rådgivende ingeniører at pro-
jektere brandsikkerhed og indarbejde 
brandsikkerhedskrav i de digitale 3D-
modeller, som i dag er mere reglen end 
undtagelsen på tegnestuerne, fortæller 
Claus Langhoff, der er projektleder på 
projektet. 

Projektet består af de tre faser: ’Digi-
talisering af Eksempelsamling’, ’Interak-
tivt BIM’ og ’Automatisk BIM’ (Building 
Information Modelling).

Digitalisering af Eksempelsamling

I første omgang er Eksempelsamlingen 
blevet gjort digital og skal senere evt. 
suppleres med rådgivernes erfaringer 
og løsningsforslag på områder, der fal-
der uden for Eksempelsamlingen og det 
præskriptive system.

– Vi letter arbejdet for mange faggrup-
per ved at digitalisere lovgrundlag og di-
verse vejledninger og kan samtidig gøre 
vores kunder mere selvhjulpne i forhold 
til simple problemstillinger, siger Claus 
Langhoff og fastslår, at mulighederne sy-
nes ubegrænsede.

For ude i horisonten ligger også mange 
andre potentielle services og venter, 
bl.a. til håndværkere, som med iPad’en 
nu kan søge informationer og guidelines 
inden for de områder, de arbejder med.

Interaktivt BIM

Før i tiden sad hver faggruppe med de-
res egne tegninger, når der skulle tegnes 
nye bygninger. I dag foregår det hele di-
gitalt som 3D-tegninger, hvor alle tegner 
deres del ind i den samme tegning i en 
altid opdateret version.

– Det gør det muligt at lave kollisions-

tjek og opdage problemer tidligt i pro-
cessen – f.eks. en ledning, et rør eller 
et dæk, der pludselig er i vejen. På den 
måde spares både tid og penge, siger 
Claus Langhoff.

Til 3D-modellerne kan man tilkøbe 
eller downloade plug-ins, der støtter 
projekteringen inden for fagspecifikke 
områder som bl.a. isolering, ventilation 
og belysning. Men der findes ikke noget 
modul inden for brand, hvilket er det, 
DBI ønsker at udvikle i anden fase af det 
digitale projekt.

Automatisk BIM

Sidste fase af projektet skal afdække po-
tentialet i forhold til machine learning. I 
denne sammenhæng betyder det, at en 
computer på baggrund af den viden og 
de erfaringer, der samles i systemet, på 
et tidspunkt selv skal blive i stand til at 
komme med brandtekniske løsningsfor-
slag, når man bevæger sig uden for det 
præskriptive system.

– Der er ingen tvivl om, at det her er 
fremtiden. Den hastige teknologiske ud-
vikling inden for IKT baner vejen – så der 
er sådan set ikke noget hokus-pokus i 
det, siger Claus Langhoff.
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RENGØRING
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bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring
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PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

e-mail: lene@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk
Tlf: 7025 9535 · Mobil: 2129 7090
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Fleksible løsninger
Steelco Denmark tilbyder produkter og 
service, maskiner og anlæg inden for området 
rengøring, desinfektion og sterilisation, 
testprodukter samt management og 
traceability system.

Steelco Denmark A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com

www.steelcospa.com
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MEDICO NETVÆRK

Igennem de sidste 15 år har JB-Medico 
produceret og leveret hygiejniske danske 
kvalitetsprodukter for Sundhedsvæsenet

Ergonomiske svingarme • Kanyleboksholdere • 
Kulisseklør/kulissestyr • Kulisseskinner • Sprit- og 
sæbedispensere • Medicinhåndtering eks. pilleknuser 
• Dropstativer • Handskeholdere • Rustfast stålbord 
+ meget mere.

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

Landsdækkende service:
n  Belimed
n  Matachana
n  Steelco
n  Medisafe
n  og mange andre 

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

Besøg

www.cotedor.dk



SKYLLERUMSUDSTYR

AUTOKLAVER

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

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

 

 
 
Inden for Infection Control tilbyder vi følgende løsninger: 
 
 
 
 

 Skylledekontiminatorer 
 Vaskedekontiminatorer 
 Vaskedekontiminatorer til fleksible skoper 
 Autoklaver 
 Isolatorer til cytostatika  
 Tilbehør 
 ISO 9001 & ISO 13485 certificeret 

 
 
 
 
 

 Operationslamper 
 Undersøgelseslamper 
 Operationslejer 
 Lofthængte forsyningssøjler 

 
 
 
 
 

 

 Anæstesiapparater / Respiratorer 
 Cardio Vascular produkter 
 Cardio Pulmonary produkter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 T-DOC Instrumentlogistik og sporbarhedssystem 
 Tegris Klinisk Logistik 
 Insight OR Integration 

 
 

 

 
Getinge 

Tlf: +45 45 93 27 27 
Email: getinge.danmark@geting.com 

www.getinge.com 

Inden for Infection Control tilbyder vi følgende: 

 

Inden for Surgical Workplaces tilbyder vi følgende: 

Inden for Acute Care Therapy tilbyder vi følgende: 
: 

 

Inden for Integrated Workflow Solutions tilbyder 
vi følgende løsninger: 

 

Vi kan endvidere tilbyde Service samt 
Validering/Kvalificering i.h.t gældende standarder 

 



TrygFonden uddeler bløde krammebamser på danske hospitaler og specialklinikker  
for at trøste og berolige børn, der har brug for et ekstra kram, fx når de skal bedøves, 
scannes, udredes eller i behandling for alvorlig sygdom. Bamsen gør mødet med 
sundhedsvæsenet mere trygt, og den starter samtaler og spreder glæde midt i  
det ukendte. En række afdelinger oplever, at der er mindre behov for beroligende  
medicin, når børnene får en bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt over  
500.000 bamser, der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

Til børn der har brug for 
et ekstra kram
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