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STUDIETUR

En FSTA-studietur til 
Færøerne
En gruppe af medlemmer fra FSTA’s fagnetværk for medicinske gasser var den 20.-22. november 2019 på 
en studietur til Færøerne, hvor der var fokus på systemer for medicinske gasser.

Studieturen var arrangeret i samarbejde 
med nogle af netværksgruppens aktive 
leverandører og havde en ganske alsidig 
sammensætning. Blandt deltagerne var 
der ansvarlige for teknisk drift på hospi-
taler; bygherrer og projektansvarlige for 
medicinske gasinstallationer; en rådgiver 
med speciale i medicinske gasinstallatio-
ner; entreprenører med ansvar for udfø-
relse af medicinske gasinstallationer; en 
leverandør af udstyr til medicinske gas-
ser og en gasleverandør.

På studieturen besøgte vi Landssyge-
huset i Thorshavn, der var vært for mø-
deaktiviteterne i de to dage. Landssyge-

huset opfører i øjeblikket en selvstændig 
tilbygning på 14.500 kvadratmeter, der 
er lokalt projekteret og udføres af lokale 
virksomheder.

Projektets bygherre og rådgivere er 
faste deltagere ved FSTA’s Årskonferen-
cer og har også været på mange besøg 
på danske hospitaler for at indhente er-
faringer og inspiration til deres projekt, 
der i enhver henseende fremstod meget 
gennemarbejdet. I udførelsessammen-
hæng er man for nuværende i gang med 
aptering og installation af tekniske instal-
lationer, hvilket gjorde besøget særdeles 
interessant for studieturens deltagerne.

Studieturens forløb

Dag 1: Formiddag
Vi startede med en introduktion til det 
færøske sygehusvæsen såvel overordnet 
som med driftstekniske øjne. Her fortalte 
Joun Simun Salta, der er driftschef for 
Landssygehuset, om de særlige udfor-
dringer, der er i at drive et sygehus un-
der vilkår, hvor voldsomme vejrforhold 
kan få forsyningerne til at falde ud i da-
gevis. Han forklarede også om den store 
spændvidde i den tekniske afdelings 

ansvarsområder, der dækker traditionel 
teknisk sygehusdrift, drift af vaskeri, drift 
af ambulancetjeneste og drift af et pa-
tienthotel med 100 sengepladser belig-
gende på Østerbro i København.

Herefter gennemgik Landssygehusets 
lokale rådgiver, Anton Arge fra ingeni-
ørfirmaet SMJ, den nye, kobberfarvede 
tilbygning med psykiatri, fødestuer og 
isoleringsstuer. Han lagde vægt på de 
medicinske gasser og især valget af løs-
ning til anæstesi-sug (AGS), der bestemt 
ikke er dilemmafrit.

Blandt de banebrydende tiltag i den 
nye tilbygning er der desuden et eleva-
tortårn til opbevaring af senge, hvor sen-
gene står klar til at blive hentet frem til af-
delingerne. Det er der ifølge Joun Simon 
Salta flere fordele ved.

”Det bliver langt enklere at bytte 
senge, vedligeholdelsen bliver mere ef-
fektiv, og rengøringen bliver også mere 
enkel. Man har ikke prøvet noget lig-
nende andre steder, så det er vi meget 
spændte på,” siger han og pointerer, at 
den største fordel med et elevatortårn er, 
at man sparer gulvplads.

Dag 1: Eftermiddag
Formiddagen blev efterfulgt af en efter-
middag, som startede med stærke fag-
lige indlæg og efterfølgende diskussion 
efter oplæg fra Svend Gram (NIRAS), 
Sune Rørbæk (Busch Vakuum Teknik), 
Michael Korsager Mud (Rigshospitalet), 
Lars Gustavsen (Bøgelund VVS) og Ed-
mund Christiansen (Strandmøllen).

Oplæggene dannede ligeledes grund-
lag for de efterfølgende diskussioner da-
gen efter og kan findes på FSTA’s hjem-
meside.

AF NÆSTFORMAND MOGENS THRANE,  

FSTA

Figur 1: Første slide i driftschef Joun Simun Saltas introduktion til det 
færøske sundhedsvæsen med en udsigt over Thorshavn og med Lands-
sygehuset i centrum.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

STUDIETUR

Figur 2: Deltagerne på studieturen lytter intenst til Bjarne Hansen fra Demich, som netop 
har vist rundt bygningen, hvor man pumper havvand ind til varmepumperne. Herefter vises 
vi rundt i den nye, kobberfarvede tilbygning.

Dag 2: Formiddag
Dagen startede, hvor første dag sluttede 
– nemlig med en lang række faglige dis-
kussioner vedrørende anlæg for medi-
cinske gasser og særligt de forhold, der 
giver anledning til vurdering; indeholder 
dilemmaer og valg; samt den stående 
diskussion af, hvad ”det rette niveau” er. 
Det var inspirerende og givtige diskus-
sioner for alle.

Herefter blev vi iklædt passende byg-
gepladsoutfi t og var på en spændende 
rundvisning i den nye tilbygning til 
Landssygehuset, hvor der i gennem-
gangen var særlig vægt på de teknsike 
installationer. Der blev blandt andet talt 
om valget af varmepumper, hvor der 
anvendes havvand, der har en konstant 
temperaur på 7-8 grader celsius.

Fra alle deltagerne på turen skal der 
lyde en stor tak til de færøske værter.
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HOSPITALSVENTILATION

Europæisk standard for 
Hospitalsventilation

Når man skal have en fælles Europæ-
isk standard udformet, går det gennem 
CEN, der nedsætter underudvalg for alle 
fagområder, kaldet TC (Technical Com-
mitee). Den danske stemme i CEN er 
DS, og man skal være medlem af Dansk 
Standard for at få lov at blive en del af det 
internationale arbejde. Dansk Standard 
har et udvalg S-313, som arbejder med 
ventilation i bygninger, og dette udvalgs 
formand har sæde i TC 156. Når nogen 
foreslår en ny standard, bliver dette 
sendt til medlemslandene til afstemning, 
for at vejre stemningen for at få en fælles 
europæisk standard på området. Stem-
mer et land ja, skal/kan det også udpege 
en ekspert til at deltage i arbejdsgruppen 
(WG). På den måde kan man altså præge 
fremtidens standard for et bestemt om-
råde. Men det kræver tålmodighed.

Da jeg trådte ind i arbejdet med 
at standardisere hospitalsventilation 
(WG18), var der næsten udfærdiget 2 
standarder på området, og vi nåede lige 
at levere høringssvar til dem. De blev 
sendt til afstemning hen over sommerfe-
rien 2018, og blev nedstemt af Tyskland 

og Frankrig. Afstemningsproceduren er 
at hvert land har en stemme vægtet efter 
befolkningstal. Det gør at disse to lande 
skal opvejes af eks. Spanien, Italien og 
Polen. Men der holdt de sommerferie. 
Tyskerne har igennem hele arbejdet væ-
ret meget i mod at få en Europæisk stan-
dard, fordi der internt er våbenstilstand 
mellem modstridende interesser, og lige 
nu balanceres de i den tyske standard. 
Det samme forhold gør sig gældende i 
Frankrig. De tyske deltagere i arbejds-
gruppen har hele tiden haft den hold-
ning at Europa var velkommen til at an-
vende deres standard.

Forskellige løsninger

Arbejdsgruppen havde vedtaget at alle 
argumenter for eller imod forskellige 
tekniske løsninger, og ventilationsprin-
cipper skulle være understøttet i solide 
videnskabelige undersøgelser, som var 
publiceret i reviewede publikationer. 
Dette er begrundet i at man har både 
forskere, producenter, klinikere og tek-
nikere i gruppen. Diskussioner for og 
imod eks. LAF-TAF og andre principielt 
forskellige løsninger, må ikke blive til re-
ligiøse skyttegravskrige. Derfor er der 
startet helt fra bunden med at definere 
begreberne inden for ventilation på ho-
spitaler, så LAF er blevet til UDF (Uni Di-
rectional Flow), og TAF er blevet til Non-
UDF, da man ikke kan påvise at denne 
ventilation er turbulent strømmende i 
hele det ventilerede område. På vores 
del af serveren ligger et omfattende bag-
grundsmateriale som skal understøtte 
den videnskabelige tilgang til at skrive 
standarden.

Alle testmetoderne som anvises, er 
blevet prøvet af i laboratorier med delta-
gelse af flere arbejdsgruppemedlemmer, 
og der er udført adskillige forsøg for at 
fastslå hvilke testmetoder der kan give et 
retvisende resultat.

Standarden var i den oprindelige ud-
formning nummer 1 i en serie planlagt til 
5 standarder. Tyskerne argumenterede 
kraftigt for at man ikke kunne gøre så-
dan, fordi man så ikke kan læse standar-
derne uafhængigt af hinanden. Og dette 
var deres hovedargument for at stemme 
imod.

For at imødekomme dette argument 
blev standarderne skrevet sammen til en 
publikation, og der blev tilføjet et afsnit, 
så der nu både er Definitioner, Opera-
tionsstuer og Isolationsstuer. Dette ar-
bejde er blevet udført hen over 2019, og 
var således klar til at blive udsendt igen 
i efteråret. De to arbejdsmøder i 2019 
blev holdt i strategisk valgte lande (Italien 
og Frankrig), så man kunne få disse lande 
overbevist om vigtigheden af at stemme 
for den kommende standard. Eller i det 
mindste om at afstå fra at stemme imod.

Stort arbejde

Arbejdsgruppen blev rådet til at udsende 
skrifterne som TS, en Teknisk Specifika-
tion, der ikke nødvendiggør at nationale 
standarder udgår. Argumentationen for 
at gøre det var, at der så ville være flere 
som stemte for, eller i det mindste ikke 
stemte imod. Det diskuterede vi ind-
gående, for hvad er perspektiverne i at 
lave et stort arbejde, som så ikke bliver 
anvendt til det ønskede formål. En TS er 
skrevet i ”Standardiseringssprog” og har 

AF EKSPERT I HOSPITALSVENTILATION (DS), 

JESPER TANGGAARD, SWECO A/S

Nationale standardiseringsorganer som Dansk Standard, og de tilsvarende organisationer i øvrige lande, har stemmeret ved 
de internationale organisationer ISO og CEN. De har også ret til at udpege eksperter til at deltage i de arbejdsgrupper som 
i praksis udformer teksten til standarder og tekniske specifikationer. Jesper Tanggaard er udpeget af DS som den ekspert der 
deltager i WG 18 under TC 156, som skal udarbejde en teknisk specifikation om Hospitalsventilation.
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Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

www.hospitaldrift.dk

HOSPITALSVENTILATION

et format der gør at en national standardiseringsorganisation 
kan udgive den som national standard, uanset om de har en 
standard i forvejen eller ej.

Det blev en TS, og nu er den vedtaget som arbejdsforslag (Ty-
skerne stemte stadig imod Franskmændene undlod at stemme 
og Italien stemte for). Nu skal den færdigskrives og sendes i hø-
ring hos de nationale standardiseringsorganer, høringssvarene 
bliver indarbejdet, og der bliver en endelig afstemningsrunde, 
som måske kan nås i år. Derefter skal Dansk Standard vedtage 
at udsende den, og så har vi endelig en Dansk Standard for Ho-
spitalsventilation.

HYGIEJNE

Sengeafskærmning
Top hygiejniske foldbare afskærmninger, gør hverdagen renere og nemmere.

Handys nye udvalg af sengeafskærm-
ninger med stel udført i anodiseret alu-
minium er designet med ergonomi for 
øje.

De solide paneler er udført i lydisole-
ret materiale og dækket med laminat, der 
nemt rengøres.

De fås både væghængt og mobile på 
hjul med bremse.

De bygges i moduler med mange 
kombinationsmuligheder i længde og 
højde, samt fås i et stort farveudvalg.

Handy Transportvogne A/S
handy@handy.dk
www.handy.dk
Tlf. 7556 7077

http://www.cotedor.dk
http://www.hospitaldrift.dk
mailto:handy@handy.dk
http://www.handy.dk
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HYGIEJNE

Skræddersyet patient-
oplevelse
På privathospitalets klinik, Aleris-Hamlet 
Fertility i Søborg, har man en ambition 
om, at kunne tilbyde både sine patienter 
og sine ansatte ekstra nydelse i hverda-
gen. Derfor har hospitalet fået installeret 
et GROHE Blue Professional vandsy-
stem, som tilbyder patienter og ansatte 
fi ltreret og afkølet vand med eller uden 
brus direkte fra vandhanen. Og selvom 
GROHE Blue-vandhanen fortsat er en re-
lativ ny investering, er den allerede ble-
vet en succes. ”Vi er vilde med vandet, 
det smager meget mere blødt. Og det at 
man kan få det i tre varianter er med til, 
at vi kan skræddersy patientoplevelsen”,
forklarer Helle Bendtsen, laboratoriechef 
på Aleris-Hamlet i Søborg.

Foruden at kunne tilbyde en sublim 
patientoplevelse er det også vigtigt for 
Aleris-Hamlet Fertility at agere bæredyg-
tigt og dermed naturligt for klinikken, at 
skære ned på brugen af plastik, ”Vi vil 
gerne tage ansvar og gøre noget godt for 
klimaet ved fx, at skære ned på plastfl a-
sker og plastikkrus og vise overfor kun-
derne, at vi også tager bæredygtighed 
seriøst”, siger Helle Bendtsen.

At valget faldt på GROHE Blue Pro-
fessional skyldes fl ere ting, ifølge la-
boratoriechefen: ”Vi har bevidst valgt 
nogle kvalitetsprodukter der udstråler 
det brand og den identitet vi har, samti-
digt med, at det opfylder de krav der er 
på et hospital, som for eksempel rengø-
ringskrav. Med GROHE Blue-løsningen 
har vi fået nogle armaturer, som både 
er professionelle og som har et velegnet 
design”.

Helle Bendtsen har før set armaturet 
på konferencesteder, men kender ikke til 
andre hospitaler, der har det. Hun mener 
dog klart, at det er anbefalelsesværdigt, 
”Jeg synes, det er sympatisk, at man selv 
kan ”lave” sit vand og udnytte det gode 
danske vand, i stedet for at købe det i 
dyre domme”, siger hun.

Aleris-Hamlet og Helle Bendtsen, vil 
gerne mindske forbruget af plastik, og 
laboratoriechefen selv har opfordret 
hendes egne tre sønner til ikke at drikke 

vand af plastikfl asker. ”Vi udsættes alle 
for miljøstoffer der kan have konsekven-
ser for vores sundhed. I den forbindelse 
har det har været diskuteret hvorvidt 
danske mænds faldende sædkvalitet og 
dermed hvor lang tid der går inden gra-
viditet opnås, kan skyldes miljømæssige 
påvirkninger, som eksempelvis plastik i 
vandet. Det man kan gøre er for eksem-
pel, at undgå at drikke vand af plastikfl a-
sker da de indeholder phthalater, der er 
hormonforstyrrende.

Det GROHE Blue Professional armatur 
vi har, bidrager dermed til miljøvenlighed 
og sundhed”, siger laboratoriechef Helle 
Bendtsen. Læs mere om GROHE Blue 
Professional der hjælper Aleris-Hamlet 
med, at skræddersy patientoplevelsen 
på https://www.grohe.dk/da_dk/for-
your-kitchen/collections/grohe-blue-
professional/grohe-blue-professional.
html

Vil du læse mere om Aleris-Hamlet Fer-
tility? Så læs mere på privathospitalets 
hjemmeside https://aleris-hamlet-ferti-
lity.dk/da/

Ønsker du at vide mere om produkterne 
på Aleris-Hamlet Fertility, så kontakt 
GROHEs projektchef:
Henning Lien
henning.lien@grohe.com

https://www.grohe.dk/da_dk/for-your-kitchen/collections/grohe-blue-professional/grohe-blue-professional
https://www.grohe.dk/da_dk/for-your-kitchen/collections/grohe-blue-professional/grohe-blue-professional
https://www.grohe.dk/da_dk/for-your-kitchen/collections/grohe-blue-professional/grohe-blue-professional
https://www.grohe.dk/da_dk/for-your-kitchen/collections/grohe-blue-professional/grohe-blue-professional
https://www.grohe.dk/da_dk/for-your-kitchen/collections/grohe-blue-professional/grohe-blue-professional
https://aleris-hamlet-ferti-lity.dk/da/
https://aleris-hamlet-ferti-lity.dk/da/
https://aleris-hamlet-ferti-lity.dk/da/
mailto:henning.lien@grohe.com


TID TIL PATIENTEN  
(SENGEN KØRER 
AUTOMATISK)
Transport af tomme senge og varer kan klares ved hjælp af AGVer 
(Automated Guided Vehicles). Det frigør ressourcer til patientbehandling, 
uden at driften bliver dyrere. Læs mere på ramboll.dk/hospitals

Rambøll arbejder med Automated Guided Vehicles (AGV) 
til senge- og varetransport på en række hospitaler. I nogle 
tilfælde har teknologien medført realiserede besparelser 
på op til 30 årsværk. Investeringen har ved de projekter 
været tilbagebetalt i løbet af 5-6 år, mens levetiden er 
mere end 20 år. På Nyt Aalborg Universitetshospital og 
Nyt Hospital Nordsjælland arbejder vi bl.a. med etablering 
af centrale sengevaskeprojekter, hvor 300-400 senge 
dagligt vil blive hentet af AGV’er og kørt til sengevask for 
at blive rengjort af robotter - og derefter returneret til 
hospitalets sengelager.
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HEALTHTECH

HealthTech
– Nye løsninger til et presset sundhedsvæsen

AF CENTERCHEF METTE LINDSTRØM LAGE, 

DANSKE REGIONER

Et vigtigt udgangspunkt

Danmark har i fl ere år i træk indtaget før-
stepladsen på listen over de mest digitale 
lande i EU, og vi betragtes som det land 
i verden, der er bedst til offentlig digita-
lisering. Det er især borgernes it-parat-
hed, vores avancerede brug af digitale 
offentlige tjenester og e-sundhed, som 
sender Danmark til tops. Vi anerken-
des for vores stærke forskningsmiljøer, 
ligesom vi i Danmark er en stærk tech-
nation, der hver dag leverer behandlin-
ger og sundhedsløsninger til borgere 
og patienter verden over. De fl otte re-
sultater er ikke kommet af sig selv. De 
er opnået gennem målrettede indsatser 
ført ud i livet af dygtige medarbejdere på 
hospitalerne og i regionerne. Vi har fået 
bedre medicin, mere forskning, nyt ud-
styr og introduktion af nye teknologiske 
behandlingsmuligheder. Vi har solide 
sundhedsdata og en god infrastruktur 
der gør, at vi kan udveksle relevant infor-
mation.

Vi har således mange af de rigtige in-
gredienser i det danske sundhedssystem 
til at udnytte det fulde potentiale af de 
teknologiske muligheder, som kan for-
bedre sundheden i Danmark. Og det er 
helt nødvendigt, for i fremtidens sund-

hedsvæsen kan vi ikke blive ved med at 
køre længere på literen. Vi skal gøre no-
get af det, vi gør i dag fundamentalt an-
derledes i fremtiden. På den måde skal 
vi til at fokusere endnu mere på innova-
tion, så vi kan gøre fl ere ting på smartere 
måder, og så det bliver muligt at udnytte 
vores potentialer endnu bedre. Det er vi 
nødt til. For vi har mange udfordringer, 
som presser det danske sundhedsvæ-
sen.

Vi oplever allerede i dag fl ere ældre 
med kronisk sygdom, fl ere multisyge, 
mangel på specialister, en eksplosiv 
vækst i sundhedsdata og informatio-
ner, stigende medicinpriser, nye dyre 
behandlingsformer og en bevidst sund-
hedsforbruger, der stiller fl ere krav. Vi 
skal derfor arbejde endnu mere målrettet 
på at udvikle og afprøve smarte løsnin-
ger, som kan bidrage til løsning af disse 
udfordringer, sådan vi kan sikre, at vi 
også i fremtiden har et sundhedsvæsen, 
som vi kan være stolte af.

Flere og nye samarbejder

Skal vi lykkedes med at overkomme 
sundhedsvæsenets nuværende og kom-
mende udfordringer, kan vi ikke gøre 
det alene. Derfor har Danske Regioner 
indgået et samarbejde med Dansk Indu-
stri med det formål at samle forskellige 
aktører om at fremtidssikre det danske 
sundhedsvæsen. Samarbejdet har om-

drejningspunkt om HealthTech. Sam-
men skal vi sætte en ny fælles kurs og 
skal styrke vores såkaldte Health-Tech-
økosystem. Vi vil gerne samarbejde 
med de aktører, der indkøber, bruger, 
udvikler, tester og skalerer sundheds-
teknologiske løsninger, ligesom vi skal 
samarbejde med den enkelte klinker og 
forsker, den lille startup, og med organi-
sationer, vidensinstitutioner, og tech- og 
sundhedsindustrien.

Vi er i regionerne allerede vant til at 
samarbejde med mange af disse aktører. 
I Danmark har vi fl ere initiativer, der al-
lerede giver en positiv indvirkning på det 
danske HealthTech-økosystem. Vi har 
mange HealthTech-facilitatorer såsom 
hubs, netværk osv., hvor regionerne 
samarbejde med virksomheder, videns-
miljøer osv. Men skal vi gøre Danmark 
til førende HealthTech-nation til gavn for 
patienter og samfund, skal vi samarbejde 
endnu mere med omverdenen. Derfor 
opfordrer Danske Regioner til, at vi på 
hospitalerne og i regionerne inviterer 
endnu mere til samarbejde – med nye så-
vel som med velkendte ansigter med et 
formål at skabe nye innovative og smarte 
løsninger til gavn for borgerne. Vi kan i 
regionerne bidrage med gode idéer og 
ekspertise, vidensinstitutionerne kan bi-
drage med viden, mens virksomhederne 
kan bidrage til at få de gode idéer og den 
eftertragtede viden ført ud i livet – så vi i 
sidste ende får nye løsninger, som bidra-

HVAD ER HEALTHTECH?

HealthTech er sundhedsteknologiske løsninger, hvor brugen af informa-
tions- og, kommunikationsteknologi bidrager til forbedring af sundheden. 
HealthTech kan være funderet i et fysisk produkt og indeholder altid 
en digital komponent i form af fx kunstig intelligens, automatisering, 
dataindsamling eller -analyse. Når der tales om HealthTech-løsninger, er 
der således fokus på at løse de udfordringer og møde de behov, som er 
tilstede i krydsfeltet mellem teknologi, sundhed og borgeren.

Læs mere:
HealthTech:DK-satsningen: https://www.regioner.dk/sundhed/tema-healthtechdk
Danske Regioners Innovationsboard: https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard

https://www.regioner.dk/sundhed/tema-healthtechdk
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/innovationsboard
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Læs mere om nødforsyning 
og cases på hjemmesiden:

Vi leverer komplette turn-key projekter 
inden for nød- og backupforsyning både på 
høj- og lavspændingsnettet. Lige fra den 
store hovedforsyning på et kraftværk til en 
batteridrevet UPS på en netværksswitch.

Vi kan bistå hele vejen igennem projektet 
fra risikoanalyse til levering.
Vi udfører arbejde på alle former for 
forsyningsanlæg.

KOMPLETTE TURN-KEY NØDFORSYNINGSANLÆG

Støberivej 14
DK-4600 Køge

Tlf.: (+45) 5657 0066
 +  www.di-teknik.dk 

Tema i Hospital 
Drift & Arkitektur 
nummer 2/2020:

Sterilcentraler 
Sundheds-it 

Hospitalsspildevand 
Renovering 

Nødstrømanlæg

Deadline 10. februar 2020

HEALTHTECH

ger til at løse vigtige udfordringer i sund-
hedsvæsenet.

Løsninger til gavn for patienterne

Når gode løsninger er blevet udviklet, så 
skal vi sikre, at de allerbedste idéer bliver 
samlet op og spredt. Et godt eksempel 
er appen MinSundhed, som regionerne 
har lanceret. Her har vi skaleret en løs-
ning, så borgere kan få adgang til sund-
hedsvæsenet fra mobiltelefonen og for 
eksempel tjekke blodprøvesvar. Et andet 
eksempel er den papirbårne vandrejour-
nal, som snart bliver erstattet af en mere 
sikker og funktionel app til gravide. Det 
kan kun lade sig gøre, fordi der lavet et 
solidt benarbejde, der kan bygges videre 
på. Regionerne vil i de kommende år ar-
bejde hurtigere og endnu mere fokuse-
ret på at få de gode idéer ud at leve, så 
vi kan skabe værdi for borgere. Allerede 
nu er der i Danske Regioner etableret et 
innovationsboard, som har til formål at 

identifi cere løsninger, som med fordel 
kan udbredes til hele landet.

Satser vi rigtigt, kan det danske sund-
hedsvæsen blive et godt udstillingsvin-
due for resten af verden, når det kommer 
til at skabe de bedste og mest innovative 
løsninger på sundhedsområdet til gavn 
for borgerne og patienterne.

http://www.di-teknik.dk
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LOGISTIK

Logistikken er afgørende for 
Nyt Hospital Nordsjælland
Langebæk A/S har udviklet logistikken ifm. byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, der meget vel kan 
komme til at sætte en ny standard for tilgangen til hospitalslogistik, fortæller Peter Lamp Sørensen og 
Mikkel Norsk.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det er et meget omfattende arbejde at 
udvikle og implementere logistikken i et 
komplekst system. Og jo større komplek-
siteten er, desto vigtigere er det at tænke 
logistikken ind så tidligt som muligt. Det 
gælder ikke mindst på landets hospita-
ler, hvor det er afgørende, at de mange 
flows af patienter, personale, medicin, 
maskiner og udstyr m.m., går op i en hø-
jere enhed.

Da Langebæk i 2015 blev involveret i 
Nyt Hospital Nordsjælland, var projektet 
i den tidlige designfase. Dermed fik kon-
sulenthuset mulighed for at samarbejde 
tæt med arkitekter m.v. og at påvirke den 
endelige udformning af hospitalet.

– Det, at vi blev involveret i projektet 
så tidligt, betød, at vi fik mulighed for 
at tænke logistikken ind allerede inden 
byggestart. Ikke blot på konceptniveau, 
men ned i detaljerne for de forskellige 
flows, fortæller Peter Lamp Sørensen, 
der er chefkonsulent med ansvar for 
sundhedsområdet og har mange års er-
faring som projektchef på logistikområ-
det fra forskellige hospitaler, og Mikkel 
Norsk, som har været konsulent for Nyt 
Hospital Nordsjælland i al den tid Lange-
bæk har været involveret.

– Resultatet er, at vi fra starten fik de-
fineret et højt ambitionsniveau for den 
samlede hospitalslogistik, baseret på 
moderne principper og med anvendelse 
af avancerede løsninger og teknologier, 
men hvor vi samtidig kunne sikre lø-
bende, at ambitionerne kunne indfries 
i praksis. I dag er det f.eks. nødvendigt 
at indføre en del automation for at opnå 
den ønskede driftseffektivitet, men de 
automatiserede dele af den samlede lo-
gistik skal fungere i samspil med resten 
af systemet.

– Det er særligt vigtigt i sundheds-
sektoren, hvor arbejdets beskaffenhed 
stiller store krav til driftssikkerheden og 
fleksibiliteten. Det er afgørende, at både 
patienter og personale trygt kan stole på, 
at systemet fungerer, og at der er taget 
højde for de særlige krav til logistikken 
på et hospital, fra patientsikkerhed til hy-
giejne og arbejdsmiljø.

Derfor har involvering af repræsen-
tanter for organisationen på det eksiste-
rende hospital i Hillerød, været et vigtigt 
element i udviklingen af logistikken på 
Nyt Hospital Nordsjælland.

– Personalet på tværs af organisatio-
nen er dem, der får det hele til at fungere 
i hverdagen, og de ved om nogen, hvor 
der opstår problemer. Når de bliver in-
volveret, kommer de derfor med mange 
ideer og forslag, der bidrager til at ud-
mønte logistikkonceptet og logstikløs-
ningerne i konkrete, operationelle pla-
ner.

– Derudover er involvering en af 
nøglerne til at forankre de nye løsnin-
ger, arbejdsgange mv. på tværs af hele 
organisationen, når det færdige hospital 
bliver taget i brug. Uanset, hvor høj for-
andringsvilligheden eller omstillingspa-
ratheden er, kan det i praksis være meget 
svært og frustrerende for medarbejdere 
at skulle at gøre op med praksisser, der 
er opbygget igennem mange år og som 
de derfor er trygge ved.

Fra byggeri til ibrugtagning

Det er endnu ikke almen praksis i sund-
hedssektoren at tænke logistikken ind i 
et projekt på så tidligt et tidspunkt, som 
det var i tilfældet ifm. Nyt Hospital Nord-
sjælland. Men selv de hospitaler der er 
færdigbyggede eller er tæt på at være 
det, kan med fordel tage et ekstra kig på 
logistikken, der kan bidrage til at skabe 
sammenhængskraft på tværs af hospita-
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— 
Undgå nedbrud 
hvis netspændingen stiger 
Transientbeskyttelse er løsningen

Selv en lille stigning i spændingen på nettet kan have enorme konsekvenser, hvis den 
ødelægger hospitalets fintfølende elektroniske udstyr. Løs problemet med ABB’s 
transientbeskyttelse. abb.dk

LOGISTIK

let og understøtte krav om fortsat effek-
tivisering, mener de to eksperter.

– En helt specifik udfordring, der er 
fælles for alle de hospitaler der netop 
nu bygger ud eller om er, at tage det 
nye i brug. Det at klargøre driften til en 
ny bygning, der er indrettet anderle-
des, hvor flows er blevet ændret, og ved 
hjælp af nye teknologiske løsninger, kan 
virke uoverskueligt. Men det er præcis i 
det øjeblik, at al planlægningen, alle de 
tanker der er tænkt og alle de løsninger, 
der er udviklet, skal stå deres prøve og 
bevise deres værd.

Stort potentiale for forbedringer

Det er meget sjældent, der sker så stor 
en om- og udbygning af sundhedssekto-
ren på så kort tid, som netop nu er tilfæl-
det i Danmark. Det er en medvirkende 
årsag til, at hospitalernes erfaring med 
denne type af projekter er begrænset. 
Men selv i de tilfælde, hvor betydningen 

af logistikken er blevet undervurderet 
i starten af et projekt, er der indgreb vi 
kan foretage, som kan føre til en mere ef-
fektiv og fleksibel logistik.

– Langebæk har rådgivet om og 
udviklet logistikløsninger i mere end 
40 år, og har haft særligt fokus på ho-
spitalslogistik i de sidste 10. I løbet af 
denne periode har vi været inde over 
hospitalsprojekter af vidt forskellig ka-
rakter i hele landet; fra Nyt Odense Uni-
versitetshospital, hvor vi fungerer som 
bygherrerådgiver, til Herlev & Gentofte 
Hospitaler, hvor vi bl.a. har påvist ge-
vinsten ved elektronisk lagerstyring af 
særligt dyre varer og udviklet en ny in-
tern transportløsning for sterilvarer, der 
i fremtiden modtages fra den nye regio-
nale sterilcentral. Vi har også defineret 
den nye sengelogistik, dvs. flowet af 
rene og urene senge med omdrejnings-
punkt i den nye sengevask.

– Vores største styrke i forbindelse 
med hospitalsprojekter, er nok evnen til 

både at overskue helheden og gennem-
skue detaljerne i den samlede hospitals-
logistik på baggrund af en stærk tilgang 
til data og processer. Og så har vi som 
sagt stor erfaring i at tænke hele syste-
met igennem, helt ud på de enkelte af-
delinger og til den enkelte patient, samt 
i at involvere organisationen, så de nye 
løsninger bliver solidt forankret og kom-
mer til at fungere i det daglige.

– Alle hospitaler i dag er pressede på 
økonomien og har været tvunget til at 
reducere antallet af kvadratmeter. Det 
øger kravene til gode logistikløsninger. 
Det er vores oplevelse, at der er uudnyt-
tede forbedringsmuligheder på de fleste 
hospitaler. Både de eksisterende og de 
nye. Med vores kompetencer og erfa-
ringer, kan vi tilbyde at hjælpe dem med 
at komme helt i mål med såvel store som 
små projekter.
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NYBYGGERI

Hvidovre Hospital bekender 
kulør
Grøn, gul, blå og orange. Det bliver farverne i det nye byggeri. Formålet med farverne er bl.a. at gøre det 
lettere at finde rundt. 

Farver har mange fordele. De kan bero-
lige, de kan aflede opmærksomhed, og 
de kan hjælpe os med at orientere os og 
finde vej. Derfor bliver farver også brugt 
aktivt, når man indretter hospitaler, og 
det gælder også udvidelsen af Hvidovre 
Hospital.

Nybyg bliver grønt center

I dag består Hvidovre Hospital af fire 
centre, som hver har deres egen farve: 
orange, blå, gul og rød. Det hjælper pa-
tienter og pårørende med at finde vej, 
når de kan gå efter en farve og ikke kun 
et nummer eller et afdelingsnavn. Den 

nye bygning får, som det femte center, 
farven grøn.

”Den grønne farve, vil være på ud-
valgte vægge helt fra P-kælderen og op 
til øverste etage. Det vil hovedsageligt 
være i trappeopgange, ved modtagelses-
skranker og bag vagtstationer – ligesom 
vi kender det fra de andre centre i det 
eksisterende byggeri”, forklarer Char-
lotte Guldbæk, som er arkitekt i Center 
for Ejendomme.

Derudover vil skiltene i det nye byg-
geri også være grønne.

Centerfarven bliver også understøttet 
af kunst. Og ligesom i det eksisterende 
byggeri, vil kunstneren Ruth Campau 
lave et flere meter højt værk, som skal 
hænge centralt i nybyggeriet og under-
bygge den grønne farve.

De fire farver i patientværelserne 

På hver enkelt etage bliver indgangspar-
tierne til patientværelserne malet i fire 
forskellige farver, alt efter hvilket ver-
denshjørne værelsernes vindue vender 
mod.  De fire farver er blå, gul, orange 
og grøn. Her gælder det, at de østvendte 
værelser får en blågrå farve, der læg-
ger sig op ad morgenlyset. Sydvendte 
værelser bliver malet i en støvet gul, 
der understreger middagslyset, hvor de 
vestvendte værelser males i en varmere 
orange nuance, der underbygger det 
gyldne lys i de sene eftermiddagstimer. 
Til sidst får de nordlige værelser en rolig 
lysegrøn farve.  

På selve patientstuerne vil de fire far-
ver gå igen. Her vil døren samt indgangs-
nichen og en plade bag håndvasken på 
badeværelset blive malet. Alle andre 
flader i patientværelserne, som vægge, 
lofter og gulve, vil være i neutrale farver 
i grå og hvide nuancer. Kontorer, perso-
nale- og depotrum bliver også malet grå 
og hvide.

Skitse af kunstværk i nybyggeriet
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En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

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.
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NYBYGGERI

Farver hjælper med at finde vej

Formålet med alle farverne er, at de skal 
gøre det lettere for personale og patien-
ter at orientere sig.

”Tanken er, at når fx besøgende har 
fundet frem til det grønne center og 
fundet fx Hjerteafdelingen, så kan per-
sonalet lede dem videre ved at henvise 
til fx patientværelse nr. 23 ved de blå 
vægge. På den måde bliver det lettere at 
overskue og adskille de mange patient-
stuer på hvert afsnit”, forklarer Charlotte 
Guldbæk.

De fire centerfarver

Modeltegning af et sengeafsnit med blå farve (vinduer mod øst) og orange farve (vindue 
mod vest)

mailto:kbp@exigo.dk
http://www.hospitaldrift.dk
http://www.hospitaldrift.dk
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STRØMFORSYNING

Aarhus Universitetshospital 
bevarer spændingen – helt enkelt
En enkel og ligetil løsning med ABB-maksimalafbrydere og ATS-enheder sikrer strømforsyningen til Aarhus 
Universitetshospital.

Et totalt strømnedbrud på et hospital er 
skrækscenariet, der ikke må forekomme. 
På Aarhus Universitetshospital i Skejby 
er der derfor installeret et unikt system, 
der leverer en ekstrem høj driftssikker-
hed.

Ved udbuddet på 400 V maksimalaf-
brydere, der indgår som en del af forsy-
ningskonceptet, faldt valget ved opførel-
sen af hospitalet på ABB. Begrundelsen 
var, at løsningen er enkel og kan levere 
en sikkerhed, der klart distancerede sig 
fra de andre tilbud.

Selv samlingen af systemet er gjort 
enkelt. Der er kun ganske få ledninger, 
som forbinder teknikken, så det er nemt 
at overskue for teknikerne.

– Rent driftsmæssigt er det en fordel, 
at systemet er enkelt og simpelt at gå til. 
Nye medarbejdere kan nemt gennem-
skue løsningen, forklarer Flemming Fol-
kvardsen, som er salgsdirektør hos ABB.

Programmeret ved levering

Forsyningssikkerheden på Aarhus Uni-
versitetshospital begynder ved de 32 
transformere, der er installeret på selve 
hospitalet. Hver enkelt enhed er flan-
keret af to maksimalafbrydere fra ABB 
samt en ATS-enhed (Automatic Transfer 
Switch), som styrer afbryderne.

ATS-enhederne blev leveret færdig-
programmeret fra ABB til de virksom-

heder, der byggede tavlerne, og de blev 
efterfølgende monteret i de enkelte sy-
stemer. Modsat PLC-systemer sørger 
ATS-boksen for, at løsningen forbliver 
simpel, da den er skræddersyet til lige 
denne type opgave. Indstillingerne kan 
efter behov senere ændres via boksens 
display.

– Ved at have afbryderne og ATS-bok-
sen ude ved hver enkelt transformer, sty-
res driften lokalt, og det giver færre fejl-
kilder, fortæller Flemming Folkvardsen.

Plads til udfald

Sker der en fejl i en transformer, sørger 
systemet automatisk for, at der bliver 

Der er installeret 32 transformere på Aarhus Universitetshospital. Hver enkelt enhed er flankeret 
af to maksimalafbrydere fra ABB samt en ATS-enhed (Automatic Transfer Switch), som styrer 
afbryderne. Det giver den højest mulige forsyningssikkerhed – selv hvis et hovedkabel graves 
over, mister hospitalet aldrig spænding i mere end halvandet sekund.
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S I L E N T I A  S K Æ R M S Y S T E M

Kravene til et hygiejnisk nærmiljø omkring patienten bliver hele 
tiden vigtigere. Keep it Clean™ er Silentias bidrag til nedsat smitte-
spredning. Silentias skærmsystem giver stor � eksibilitet og kan 
tilpasses til alle plejemiljøer. Skærmene er nemme at rengøre, 
� ytte og folde sammen. •  Læs mere på silentia.dk

Alle vores produkter lever op til strenge hygiejnekrav. Over� aderne er 
nemme at rengøre. Det går hurtigt, og smittespredningen 
nedbringes på en e� ektiv måde.

Book tid for en 
GRATIS FREMVISNING
hos jer på telefon 
39 90 85 85 eller mail 
info@silentia.dk

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

STRØMFORSYNING

koblet over på en anden forsyning, så 
driften opretholdes. Det er en enkel løs-
ning, der ændrer virkeligheden, da et 
udfald på mellemspændingsniveau kun 
giver et meget kort blink i forsyningen.

Programmeringen af ATS-boksen ta-
ger hensyn til, at der kan forekomme 
mindre udfald i driften. Systemet reage-
rer derfor ikke ved eksempelvis de små 

udfald, som tordenvejr udløser. Igen er 
det en simpel, forprogrammeret løsning.

Der er en forsinkelse på halvandet se-
kund på systemet. Det sikrer, at der ikke 
foretages en masse unødvendige om-
koblinger.

Den unikke løsning

ABB blev også valgt på grund af en helt 
speciel feature i løsningen til Aarhus 
Universitetshospital: Eliminering af den 
menneskelige faktor – for den største 
trussel mod driftssikkerheden er først 
og fremmest menneskeskabt. Sker det 
store nedbrud en dag, skyldes det tem-
melig sikkert en menneskelig fejl.

Et muligt scenarie er, at entreprenør 
graver det ene højspændingskabel over, 
samtidig med at det andet højspændings-
kabel fejler – det vil fjerne forsyningen til 
hospitalet. I den situation vil nødgenera-
torerne tage over, mens maksimalafbry-
derne stiller sig i en neutral position. Der-
ved har forsyningsselskabet fuld kontrol 
over, hvordan og i hvilken rækkefølge de 

skal indkobles, så der opnås en optimal 
fordeling af indkoblingslasten.

Højeste sikkerhed

Løsningen på Aarhus Universitetshospi-
tal er i en klasse for sig. Selve forsynings-
nettet er bygget op, så man kan grave et 
vilkårligt kabel over, uden at hospitalet 
mister spænding i mere end halvandet 
sekund. Alt afhængig af fejlen er det mu-
ligt at fjerne op til to komponenter, uden 
at hospitalet bliver påvirket i mere end 
halvandet sekund.

– Inde på selve hospitalet sørger mak-
simalafbryderne og en UPS-løsning for, 
at hospitalet kan holde sig kørende i ti 
minutter, indtil generatorerne eventuelt 
tager over. Der er kort sagt tale om et sy-
stem med den højest mulige sikkerhed, 
siger Flemming Folkvardsen.

Flemming Folkvardsen, 
salgsdirektør ABB

mailto:info@silentia.dk
http://www.cotedor.dk
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ROBOTTEKNOLOGI

Internationale erfaringer 
med robotteknologi 
inspirerer danske hospitaler
Hvis robotter hjælper med transport af linned, mad, medicin og tomme senge, er der mere tid til 
patienterne. Rambøll bruger erfaringerne fra bl.a. Østrig til at optimere logistikken på danske hospitaler –  
til gavn for både økonomi og mennesker.

AF HELLE PRYDS BRUUN

Når der skal hentes nye forsyninger 
og mad til afdelingen, eller senge skal 
til vask, er der ingen grund til at spilde 
varme hænders tid. Rambøll er i færd 
med at projektere, planlægge og dimen-
sionere et AGV-system på Nyt Aalborg 
Universitetshospital og Nyt Hospital 
Nordsjælland.

”På Nyt Aalborg Universitetssygehus 
er vi nået rigtig langt med planlægning 
af deres kommende AGV-system, der 
bliver det hidtil mest omfattende på et 
dansk hospital. Vi forventer et komplet 
system med op til 50 AGVer, der skal 
transportere forbrugsvare, linned, mad, 
medicin og tomme senge. Desuden vil 
der være flere automatiske bufferlagre 

med automatiske vaskefunktioner. Det 
bliver i det hele taget en højautomatise-
ret serviceby”, fortæller markedsdirektør 
Thomas Strecker Leitner, ansvarlig for 
Rambølls danske og skandinaviske ho-
spitalslogistik.

Erfaringer fra Østrig

Løsningen på Nyt Aalborg Universitets-
sygehus trækker bl.a. på erfaringer med 
implementering af AGV-systemet på det 
østrigske hospital LKH Klagenfurt. Ho-
spitalet er Østrigs tredjestørste med godt 
1.400 sengepladser. Her håndteres om-
kring 63.000 indlæggelser og 470.000 
ambulante behandlinger årligt.

”Ambitionen her var at implementere 
et robust, fremtidssikret AGV-system, 
der kunne være rygraden i den kliniske 

forsyning. For at opnå det har vi ikke kun 
haft fokus på teknologien, men i høj grad 
også på processer og flows. Vi har ikke 
implementeret teknologien for teknolo-
giens skyld men på basis af et grundigt 
analysearbejde med omfattende invol-
vering af en række forskellige personale-
grupper. Resultatet er en driftssikker, lo-
gistisk løsning, der honorerer behovene 
og ønskerne til en effektiv hospitalsdrift”, 
forklarer Thomas Strecker Leitner.

AGV-systemet blev idriftsat i 2008 og 
her 12 år efter står de 60 AGVer fortsat 
for op til 3000 daglige transporter over 
en godt 7 km lang strækning. Der køres 
omkring 600 km dagligt med varer.

”Investeringen var tilbagebetalt i løbet 
af 5-6 år, mens levetiden er mere end 20 
år. Der er frigjort besparelser på op til 30 
årsværk fra logistikopgaver til andre op-
gaver i kraft af, at teknologi, processer 
og personale arbejder sammen i plan-
lægningen og udførslen. Dertil kommer 
de lavere omkostninger til bygnings-
vedligehold. Vi har nemlig konstateret, 
at bygningerne slides mere ved manuel 
transport end ved den automatiserede, 
der i kraft af programmeringen er mere 
skånsom i forhold til at undgå at f.eks. 
støde døre og vægge”, fremhæver Tho-
mas Strecker Leitner.

Test af transportveje

Erfaringerne fra den logistiske planlæg-
ning på LKH Klagenfurt er senest bragt 
i spil og realiseret på et tilsvarende ho-
spitalsprojekt, som Rambøll har arbej-
det med i Østrig, Krankenhaus Vienna 
North, der er taget i brug i juni 2019.

”For at sikre en optimal implemente-
ring af AGV-systemet blev de forskellige © 2019 Johannes Arlt
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ROBOTTEKNOLOGI

Thomas Strecker Leitner
Markedsdirektør med ansvar for Rambølls 
danske og skandinaviske hospitalslogistik
M +45 23312198
tkl@ramboll.dk

transportveje testet grundigt før hospita-
let blev taget i brug, ligesom personalet 
gennemgik et uddannelsesforløb, så de 
kunne blive fortrolige med deres nye 
hjælpere. Vi lagde vægt på at teste på 
forhånd ved at fylde lagerbeholdning af 
medicin, linned mv. op på afdelingerne, 
så indkørselsfasen af AGVerne var helt 
på plads, da den første patient ankom til 
det spritnye hospital, forklarer Thomas 
Strecker Leitner.

Hospitalslogistik et vækstområde

Hospitaler blev i 2018 udpeget til en af 
Rambølls spydspids specialistydelser – 
et såkaldt spearhead. I det første år er 
der opnået en vækst på godt 24%, og i 
dag er 450 medarbejdere beskæftiget 

med hospitalsprojekter. Med stærke re-
ferencer på sygehuse både i Danmark 
og internationalt er det ambitionen at 
udnytte den viden, der er opbygget lo-
kalt, til at styrke samarbejdet på tværs af 
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Stor-
britannien og Tyskland.

mailto:tkl@ramboll.dk
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PRODUKTIVITET

Effektivt sundhedsvæsen 
med mennesket i 
centrum – er det muligt?
Det afhænger af, hvem der læser dette spørgsmål. Vi har alle forskellige forventninger til hvad effektivitet, 
sundhedsvæsen og ”mennesket i centrum” betyder.

En anden vinkel – er om det er muligt at 
tilrettelægge og forudse ressourcer og 
økonomien dertil?

Det er derfor vigtigt, at man uanset 
placering i sundhedsvæsenet, definerer 
effektivitet og ”mennesket i centrum”.

Effektivitet relaterer sig typisk til hand-
linger, hvor ressourcer og aktivitet sam-
menholdes – og optimalt relateres til den 
afledte effekt af brug af flere/færre res-
sourcer

Ressourcer omfatter faciliteter, timer, 
medicin og forplejning, som alle kan le-
veres i forskellige mængder, men også af 
forskellig kvalitet.

”Mennesket i centrum” relaterer sig 
til den enkelte patient/pårørendes op-
fattelse af kontakten med sundhedsvæ-
senet. Det er derfor vigtigt at behovet 
for ”i centrum” aftales med den enkelte 
patient og deres pårørende – individuel 
forventningsafstemning.

”I centrum” relateret sig typisk til 
kommunikation og balancerede for-
ventningsafstemninger. Balancerede 
forventningsafstemninger er resultatet 

af balance mellem leveret og modtaget ”i 
centrum-service”.

Målet med effektivitet er at tilpasse 
ressourcer med behov – som er en lø-
bende proces, der kan svinge meget fra 
sted til sted og henover ugen, året, årtiet.

Når der opleves mangel på ressour-
cer, er det vigtigt at der på forhånd er 
planlagt behov for ressourcer, således at 
manglen på ressourcer kan relatere sig 
til en forudsætning under planlægnin-
gen, der ikke helt holder. På den måde, 
kan ressourcerne tilpasses ikke blot til 
dagens udfordring, men til en generel 
udfordring, også i de kommende dage.

Skyldes manglen på ressourcer, at 
der ikke er de fornødne maskiner, ope-
rationslæger, sundhedspersonale til syg-
domshåndtering af patienter?

Skyldes manglen på ressourcer, at der 
er eller fornemmes et behov for større 
nærvær hos nogle patienter, end der kan 
trækkes ud af sygdomshåndteringen? 
Ofte er behovet for ”i-centrum-service” 
ikke en separat del af ressourceplanlæg-
ningen, hvilket betyder, at det altid har 
laveste prioritet.

Så for at opnå et effektivt sygehusvæsen 
med patienten i centrum må vi tilbage til 
kødgryderne og
•  fastlægge ressourcebehov
•  ajourføre processer for indsamling af 

viden om brug af ressourcer

begge dele på såvel sygebehandling og 
som på ”i centrum-ydelser”.

Indsamlingen af data vedr. ressourcer 
til sygebehandlingen er vi erfarne med 
efter mange års træning, men verden 
forandrer sig hele tiden og modellerne 
skal tilpasses.

Herud over skal processerne for sygebe-
handlingen – inkl. sygepleje – optimeres 
og forenkles, således at alle er bekendte 
med
•  Sygebehandlings – og i-centrumsydel-

ser for den enkelte patient
•  Planlægningen af, hvornår, hvad, ud-

føres af hvem
•  Planlægning af at ressourcer (med gra-

fiske synlige tavler, der nemt tilpasses)
•  Planlægning af tilvejebringelse af re-

medier (med grafiske beskrivelser af, 
hvad man gør når…)

Indsamlingen af data vedr. i-centrum-
ydelser et nyt område. Og af helt ny ka-
liber. Indsamlingen skal foretages sam-
tidig med at den ydes – som alle andre 
oplysninger – men af ikke målbar karak-
ter.

Dette foreslår jeg foregår ud fra et fæl-
les menukort for ydelser, der kan leveres 
til alle – men som kun leveres til de, der 
ønsker det.

Emner på menukortet kunne være:
•  Modtagelsen på afdelingen og bestil-

lingen af i-centrum-ydelser
•  Ene-/flermandsstuer
•  Holde i hånd / alm. lyttetale aktiviteter
•  Løbende kommunikation om forløb
•  Sørge for deltagelse i sociale aktivite-

ter, småindkøb i kiosk, kaffe til patien-
tens gæster

•  Inddragelse af pårørendes viden om 
patient

•  Kendskab til rutiner og til mulige afvi-
gelser

 -  (renholdelse, medicin, mad, mor-
genrutiner, fællesskab med andre 
m.v.)

AF ADM. DIR. LENE STEVNSBORG,  

SIMPLIFY A/S
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CENTRALISERET 
VAKUUM FORSYNING – 
PÅLIDELIG, HYGIEJNISK 
OG EFFEKTIV
Brug vores erfaringer indenfor medicinsk luft- og 
vakuumløsninger til hospitaler, som altid overholder 
DN/EN ISO 7396-1.
Stol på en pålidelig vakuum partner.  
Stol på Busch.

Busch Vakuumteknik A/S
+45 87 88 07 77
info@busch.dk 
www.buschvacuum.com
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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Capri designet til fremtidens
patient- & personalebehov
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PRODUKTIVITET

Ved udskrivning registrerer patienten sin 
oplevelse af underlevering i forhold til 
sin bestilling ved modtagelsen.

Dette er ikke nogen standardopgave – 
men skal tilpasses de enkelte kategorier i 
sundhedsvæsnet, primært med længere 
forløb i forbindelse med indlæggelser.

Den tid, den enkelte medarbejder 
anvender på i-centrum ydelser skal regi-
streres, som minimum pr. arbejdsdag og 
på aktiviteter, der matcher de aktiviteter, 
der er på menuen for ”i-centrum ydel-
ser”.

Helt præcist videnskabeligt resultat 
giver det ikke – men disse registrerin-
ger af faktiske forhold, skal indgå som 
én blandt mange faktorer ved planlæg-
ningen af de fremtidige ressourcer til ” 
I-centrum ydelser”.

Samlende set skal de nuværende regi-
streringer af ressourceforbrug på syge-
behandlingen tilpasses, medens der skal 
udvikles menukort for i-centrum ydelser 
og registreringsstrukturen for tidsregi-
streringen på disse ydelser.

Uden registreringer af den faktiske an-
vendte tid er det ikke muligt at estimere 
det nye ressourcebehov og det gælder 
for såvel sygebehandlingen som i-cen-
trum-ydelserne.

I forbindelse med etablering af nye 
processer og registreringsstrukturer sik-

rer vi altid løsningerne via inddragelse 
af medarbejderne. Samtidig sætter vi os 
ind i ledelsens dilemmaer, nuværende 
registreringsstruktur og sætter det hele 
til sidst sammen til en løsning, der kan 
gennemføres, dækker behovene og er 
nem at forstå for alle involverede.

mailto:info@busch.dk
http://www.buschvacuum.com
http://www.n2y.dk
http://www.n2y.dk
http://www.n2y.dk
http://www.sengestuepaneler.dk
http://www.duelco.dk
mailto:info@duelco.dk
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AFSKÆRMNING

Patientafskærmning må aldrig 
bare være nogle hurtige 
streger på en plantegning
Nyt onlineværktøj fra Silentia gør indretning enklere for arkitekter og designere

AF ANN ROSENBOM

Hvordan skal sengestuen indrettes, så 
patienterne har ro og fred uden at føle 
sig gemt væk? Hvordan indretter du en 
intensivafdeling, så der er ro og plads 
mellem patienterne – også i akutte situa-
tioner? Hvordan sikrer du, at patienterne 
på en opvågningsafdeling får ro, og at 
personalet samtidig har fuldt overblik 
over alle?

Nyt onlineværktøj fra Silentia

Onlineværktøjet EasyScreenDesign er 
målrettet arkitekter, designere og syge-
husenes indkøbere, teknikere, projektle-
dere og ledere, der har brug for at kende 
de mange løsninger, der er med Silentias 
foldeskærme. Værktøjet giver et godt 
overblik over alle mulighederne og der-
med bedre planlægning, mere konkrete 
projekteringsmøder og præcise tilbudsli-
ster for projektet. Samtidig er det nemt at 
se rent visuelt, hvordan løsningen funge-
rer i rummet.

Patientafskærmning er ikke bare 
lige …

Patientafskærmning må aldrig blot blive 
nogle hurtige streger på en plantegning, 
for det handler om patientsikkerhed, hy-
giejne, arbejdsmiljø og fleksibilitet. Det 
er derfor vigtigt for patienter og perso-
nale, at afskærmning bliver tænkt ind i 
processen helt fra start ved bygge- og 
indretningsprojekter.

Det er vigtigt, at skærmene er bru-
gervenlige, fleksible og har hygiejniske 
overflader, der er nemme at rengøre 
dagligt for at forebygge hospitalsinfek-
tioner. De skal placeres, så den enkelte 
patient har ro og privatliv, og så persona-

let har overblik og arbejdsplads omkring 
patienten.

Enkelt værktøj til nye løsninger

Hos Silentia er målet altid at finde den 
optimale løsning både indretningsmæs-
sigt og budgetmæssigt. Det kræver godt 
forarbejde og samarbejde, og med Easy-
ScreenDesign kan arkitekterne komme 
hurtigt i gang med deres research.

”Vi er vant til at samarbejde med er-
farne arkitekter, projektledere og fagper-
sonale, og vi ved, at mange gerne selv vil 
arbejde med mulighederne især i starten 
af designfasen. Derfor har vi udviklet 
EasyScreenDesign, hvor det er nemt og 
enkelt at prøve sig frem og eksperimen-
tere med forskellige løsninger. Vores nye 
værktøj er rigtig godt til at understøtte 
den faglige og kreative proces”, forklarer 
Henrik Fribo-Søndergaard fra Silentia.

Målet med EasyScreenDesign er, at ar-
kitekter og sundhedspersonale selv kan 
se, hvilke muligheder der er og gå mere 
i detaljer med deres ønsker. Undervejs i 

processen kan de også få rådgivning og 
priseksempler fra Silentia. Det giver den 
fordel, at det første overslag på økono-
mien kan ligge klar på et tidligt tidspunkt 
i processen.

Værktøjet følges op med 
rådgivning

”For os som leverandør er det vigtigt at 
sikre, at selv de mindste detaljer kommer 
til at fungere i virkeligheden. Derfor stil-
ler vi altid op med hjælp og vejledning, 
så løsningen bliver optimal for personale 
og patienter i hverdagen. Vi giver derfor 
input til de forskellige løsningsforslag og 
rådgiver om detaljer og alternativer,” si-
ger Henrik Fribo-Søndergaard.

Rådgivningen kan fx være om hvorvidt 
skærmene skal monteres i væg eller gulv, 
hvilken skærmtype, der fungerer bedst 
eller fordelene ved at kombinere faste 
skærme med mobile skærme. Silentia bi-
drager altid med ekspertviden for at kvali-
tetssikre løsningen og understøtter gerne 
med professionelt tegningsmateriale.
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● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

• Fuldsvejste snavse- og affaldsstativer
• Rengøringsvenlige
• Fåes i flere modeller og størrelser
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AFSKÆRMNING

Let at bruge EasyScreenDesign

•  Design skærmens størrelse, farve, billede osv.
•  Alle mål og dimensioner er vist
•  Vælg montering på væg eller gulv
•  3D-visning fra alle vinkler.
•  Ændringer vises med det samme
•  Print billede og specifikationer
•  Send dit design til Silentia for pris og levering
•  Kontakt Silentia for tegningsfiler i div. standardformater

Gensidig inspiration

”Vi leverandører har et ansvar for at gøre det let for vo-
res kunder. Silentia tilbyder derfor nu EasyScreenDesign, 
som er tilgængeligt for alle. Jeg håber da også at arki-
tekter, designere og fagpersonale kommer med kreative 
løsninger, der kan inspirere mig,” understreger Henrik 
Fribo-Søndergaard, der opfordrer alle til at bruge værk-
tøjet. EasyScreenDesign bliver løbende udviklet, så ideer 
og input er velkomne.

Understøtter samarbejdet

Der er mange krav og standarder, der skal opfyldes ved 
nybygninger og ombygninger, og der kan let opstå fejl og 
misforståelser. EasyScreenDesign-værktøjet kan visua-
lisere løsningsmuligheder, som danner grundlag for vi-
densdeling mellem arkitekter, bygherre, fagpersonale og 
leverandører. Det er med til at sikre, at patientafskærm-
ning selv i komplekse hospitalsbyggerier, kommer til at 
fungere perfekt, og kan tilpasses fremtidige ændringer 
mange år frem.

Fordele ved samarbejde på tværs

•  Samarbejde giver større vidensdeling mellem parterne.
•  Leverandørernes kompetencer sikrer en funktionel løs-

ning.
•  Specialiseret viden kan skabe nye løsninger uden mer-

udgift.
•  Forebygger projektfejl, forsinkelser, ekstraudgifter og 

kortsigtede løsninger.

EASYSCREENDESIGN Det nye online værktøj 
kræver ikke login. Gå bare i gang med det samme via 
www.silentia.dk

SILENTIA leverer fleksible skærmløsninger til hospi-
taler i over 50 lande. Skærmene opfylder de nationale 
infektionshygiejniske retningslinjer. Kontakt: info@
silentia.dk eller 39 90 85 85.

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.silentia.dk
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BÆREDYGTIGHED

Opvaskemaskiner med 
fokus på bæredygtighed 
og ergonomi
KEN HYGIENE SYSTEMS producerer et bredt udvalgt af opvaskemaskiner til hospitaler og laboratorier.  
Ved udviklingen af opvaskemaskinerne er der lagt vægt på, at maskinerne er så miljøvenlige som muligt – 
og de ergonomiske forhold er i orden. Det er en af grundene til, at de danskproducerede opvaskemaskiner 
eksporteres til hele verdenen.

AF KLAUS HANSEN

KEN HYGIENE SYSTEMS har domicil i 
den lille fynske by, Brobyværk. Her ar-
bejder knap 200 ansatte med at produ-
cere nogle af de mest miljøvenlige og 
bæredygtige opvaskemaskiner på mar-
kedet. En stor del af disse opvaskemaski-
ner afsættes til hospitaler, plejehjem og 
laboratorier.

– Vores opvaskemaskiner er skruet 
sådan sammen, at de har et meget lav 
vandforbrug, fortæller salgsdirektør, 
Brian Mølmer Pedersen fra KEN HYGI-
ENE SYSTEMS. Brian fortsætter:

– Og sagen er den, at jo lavere vand-
forbrug en opvaskemaskine har, desto 
lavere er kemikalieforbruget, strømfor-
bruget og udledningen af spildevand fra 
maskinen.

Derfor er vores opvaskemaskiner 
nogle af de mest miljøvenlige og bære-
dygtige maskiner, der findes på marke-
det.

Et lavt vandforbrug, et lavt forbrug af 
vaskekemi og strøm betyder samtidig, at 
driftsudgifterne ved KENs maskiner er 
meget lave. Derfor er KENs opvaskema-
skiner billigere end andre opvaskemaski-
ner på den lange bane.

Ergonomien er vigtig

KEN HYGIENE SYSTEMS’ udviklings-
afdeling ligger også i Brobyværk. Her 
er der ca. 25 mand beskæftiget med at 
udvikle og optimere på opvaskemaski-
nerne. Og noget som udviklerne går me-
get op i, er, at de ergonomiske forhold 

ved betjeningen af maskinerne er så 
gode som muligt.

– Vore kunder lægger meget vægt 
på, at ergonomien er i orden, og derfor 
er alle vore opvaskemaskiner designet 
specielt med henblik på at undgå tunge 
løft og dårlige arbejdsstillinger, så de an-
satte, der betjener maskinerne, ikke får 
smerter i arme, skuldre og ryg, uddyber 
salgsdirektør Brian Mølmer Pedersen fra 
KEN HYGIENE SYSTEMS.

Bedre logistik og arbejdsmiljø 
med selvkørende robot

KEN HYGIENE SYSTEMS har netop ud-
viklet den selvkørende ”robot”, der selv 
kan læsse og aflæsse racks, der er fyldt 
op med instrumenter og kurve. De an-
satte skal blot fylde rack’sne med de 
beskidte instrumenter ved vaskebordet. 
Robotten kommer herefter selv hen og 
placerer den i opvaskemaskinen, som 
starter automatisk.

– Med den nye robot, der hedder 
AL10, er det muligt at mindske om-
kostninger, optimere workflow og ar-
bejdsgange på sterilcentraler og større 
laboratorier. Ligeledes undgås løft og 
håndtering af de fyldte og ofte tunge 
racks, fortæller salgsdirektør Brian Møl-
mer Pedersen fra KEN HYGIENE SY-
STEMS. Han fortsætter:

Hertil kommer, at det mindskede foot-
print på vore opvaskemaskiner og den 
nye robotløsning, gør det muligt at spare 
plads i forhold til de traditionelle indla-
ster- og udlaster-systemer.

Sterilcentralen på Regionshospitalet i 
Viborg har investeret i den nye robot fra 

KEN HYGIENE SYSTEMS. Her er man 
glade for robotten, der sparer personalet 
for en masse tungt og manuelt arbejde. 
Robotten fodrer her fem nye KEN instru-
mentvaskere (IQ6), med diverse kirurgi-
ske instrumenter og lignende udstyr, der 
skal desinficeres og efterfølgende pak-

Sterilcentralen på Regionshospitalet i Vi-
borg har fem store IQ6 opvaskemaskiner 
fra KEN stående på rad og række. Disse 
maskiner rengører og desinficerer kirur-
giske instrumenter og lignende. En robot, 
som KEN HYGIENE SYSTEMS har udviklet, 
kører selv rundt i Sterilcentralen og ”fod-
rer” de fem opvaskemaskiner med udstyr. 
Det sparer personalet for tunge løft og dår-
lige arbejdsstillinger.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 1  25 

Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk
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– BYG RIGTIGT
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KNUST IS OG 
KOLDT VAND
Isdipsener med knust is med 
mulighed for både vand og is 
tapning. Designet med øje for 
hygiejne under dispensering.
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KOLDTVANDSLØSNINGER?
Kontakt os på +45 70 20 30 72, og hør nærmere om de mange 
muligheder der er for løsninger specielt velegnet til de høje 
hygiejne krav der stilles i sundhedsvæsnet.

KOLDT OG 
MINERAL VAND
Moderne elegant køler med 
både kølet vand og mineral-
vand. Fåes også i hvid.
Kan monteres på tilhørende 
gulvstander.
Hi-Class IB 30 AC-WG
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kes og steriliseres. Den selvkørende ro-
bot er en stor hjælp i det daglige arbejde 
på Sterilcentralen.

– Vi kan se, at det internationale mar-
ked efterspørger den slags automatiske 
logistiksystemer, og på nuværende tids-
punkt har vi allerede solgt seks tilsva-
rende robot-systemer til nogle af vore 
store internationale kunder, sig er salgs-
direktør Brian Mølmer Pedersen og fort-
sætter:

– Vi er oppe mod nogle store konkur-
renter på verdensmarkedet, men hele 
tiden er vi et skridt foran med vore inno-
vative danske design og gennemtænkte 
løsninger.

Der ligger en videofi lm på Youtube, 
hvor du kan se robotten i arbejde på 
Sterilcentralen på Regionshospitalet i Vi-
borg. Du skal gå ind på Youtube og søge 
på ordene ”Ken AL 10 Robot”.

Den nye IQ-serie

KEN HYGIENE SYSTEMS har et stort 
sortiment af opvaskemaskiner. Det be-
tyder, at det altid er muligt at fi nde en 
maskine, der matcher en kundes behov. 
KEN har netop lanceret en helt nye serie 
af desinfi cerende opvaskere med et væ-

sentligt mindre vand- og energiforbrug. 
Det drejer sig om IQ-serien, der omfat-
ter modellerne IQ3, IQ4, IQ5 og IQ6. Da 
alle opvaskemaskiner er produceret på 
egen fabrik i Broby på Fyn, så kan KEN 
HYGIENE SYSTEMS stå 100 % inde for 
kvaliteten af dem.

Hvis uheldet er ude

Hvis opvaskemaskinen løbende vedlige-
holdes og serviceres korrekt, så vil den 
fungere fejlfrit i mange år. Men hvis der 
alligevel skulle opstå et problem med en 
opvaskemaskine, så er hjælpen nær. KEN 
HYGIENE SYSTEMS råder nemlig over 
40 kørende teknikere, der er placeret 
over hele Danmark. Serviceteknikerne 
er parat til at rykke ud, hvis der skulle op-
stå problemer. Teknikernes servicevogn 
er veludstyret og indeholder alle de re-
servedele og komponenter, som er nød-
vendige, for at få opvaskemaskinen i drift 
igen med det samme. Det er jo vigtigt, at 
opvasken på et hospital fungerer perfekt 
non-stop.

Alle vore opvaskemaskiner har et væsent-
ligt mindre vand- og energiforbrug end 
vore konkurrenters. Derfor ligger vi i front 
med hensyn til at gøre opvasken så miljø-
venlig og klimaneutral som muligt, siger 
salgsdirektør Brian Mølmer Pedersen fra 
KEN HYGIENE SYSTEMS.

mailto:jesper.tanggaard@sweco.dk
mailto:john.olsen@sweco.dk
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SUNDHEDSDATA

Fem millioner kroner til at sikre 
bedre brug af sundhedsdata
Danskerne skal fremover kunne give adgang til deres egne sundhedsdata uden at bekymre sig om 
sikkerhed og privacy. Hvordan knækker vi koden til sikre dataanalyser, der gør det muligt for borgere 
fortroligt at bringe sundhedsdata i spil? Et nyt projekt skal dykke ned i privacy-teknologi, der kan bane 
vejen for at realisere de store potentielle gevinster ved bedre deling af sundhedsdata.

Industriens Fond har netop bevilget fem 
mio. kr. til et nyt projekt, der skal udvikle 
de teknologier, der kan gøre det muligt for 
sundhedsfagligt personale og virksomhe-
der at kombinere og analysere sundheds-
data. Vel at mærke sundhedsdata som 
borgere eksplicit og individuelt giver ad-
gang til. Det nye projekt kaldes ’BLOCK-
DAP’ – et konsortium bestående af stærke 
it-kræfter som Secata og DataFair samt 
fonden Data for Good Foundation. Projek-
tet ledes af Alexandra Instituttet.

Danmark har nogle af verdens bed-
ste sundhedsdata, men vi er langt fra de 
bedste til at bruge dem aktivt til at fore-
bygge sygdom og give bedre behand-
ling. De fem mio. kr. fra Industriens Fond 
vil hjælpe med at få gang i den udvikling, 
siger Troels Bierman Mortensen, direk-
tør i DataFair og fortsætter:

Hvis det lykkes, så kan danske sund-
hedsdata skabe stor værdi for den en-
kelte borger og samtidig blive en guld-
grube for hele Danmark på linje med 
nordsøolien eller vindmølleindustrien.

Skepsis og håb præger 
sundhedsdatauniverset

Det er ikke en nem opgave at bringe 
sundhedsdata i spil. Samkøring af data 

har traditionelt givet risiko for fejl og 
datalæk. Og selvom mange borgere er 
positive over for ideen med at dele deres 
sundhedsdata til analyser, er det samti-
dig et område med lovgivningsmæssige 
barrierer, og hvor fortrolighed og data-
sikkerhed er ufravigelige krav. Det nye 
projekt vil derfor undersøge, hvordan 
teknologier som blockchain og avance-
ret kryptologi kan leve op til disse krav 
inden for lovens rammer. Gert Læssøe 
Mikkelsen, leder af Alexandra Institut-
tets Security Lab, forklarer:

Der findes i dag teknologier som ek-
sempelvis blockchain og kryptologi, der 
på mange måder kan gøre udveksling af 
fortrolige data mulig. Fortrolig deling af 
sundhedsdata er ikke en let opgave at 
løse – heller ikke med den nyeste tekno-
logi. Men projektet er et vigtigt tiltag for 
at komme nærmere de visioner, man har 
for at kombinere og bruge sundhedsdata 
til at hjælpe eksempelvis kræftpatienter.

For kræftpatienter vil det være et stort 
fremskridt, hvis de på sikker vis kan give 
mulighed for at kombinere data fra sund-
hedssystemet med egne målinger og 
dermed få et samlet overblik over medi-
cinforbrug, bivirkninger, fysisk aktivitet, 
søvnmønster og psykisk velbefindende.

Midler skal udvikle blockchain i 
dansk erhvervsliv

’BLOCKDAP’ vil i praksis teste en it-
løsning, der skal give sundhedsfagligt 
personale og virksomheder bedre mu-
lighed for at analysere og anvende for-
skellige typer af data til forebyggelse og 
behandling. Det vil give læger helt nye 
muligheder for at skræddersy den medi-
cinske behandling til den enkelte patient 
og dermed potentielt bedre effekt af be-
handlingen og færre bivirkninger.

– Gennem længere tid har fonden in-
teresseret sig for kryptologi og håndte-
ringen af big data. Og kombineret med 
andre teknologier – som for eksempel 
blockchainteknologien – kan der opstå 
nye muligheder. De muligheder vil fon-
den gerne være med til at teste gennem 
konkrete cases, da de kan indeholde 
store gevinster for både sundhedssek-
toren, patienter og de virksomheder, 
som dagligt bidrager med produkter og 
løsninger på området, siger Thomas Hof-
man-Bang, adm. direktør i Industriens 
Fond, der støtter det nye projekt som led 
i fondens arbejde med blockchaintekno-
logien i dansk erhvervsliv.

PARTNERNE BAG PROJEKTET

Alexandra Instituttet – en almennyttig virksomhed, der i mange år har udviklet nytænkende it i Danmark.

Secata – et nyt spin-out fra Partisia, som er pioner inden for kommerciel anvendelse af avancereret kryptologi som Secure 
Multiparty Computation. Secatas teknologi er baseret på mere end 20 års banebrydende forskning inden for kryptering, hvor 
forskergrupper i Danmark har været absolut førende.

Data for Good Foundation – en nystartet erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, der med udgangspunkt i EU’s nye 
persondataforordning – GDPR – ønsker at hjælpe danske borgere med at få kontrol over egne data.

DataFair – et nystartet firma med særlig fokus på datadreven innovation, især baseret på Danmarks stærke sundhedsdata.

Industriens Fond – en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
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NØDSTRØMSANLÆG

Sjællands Universitetshospital 
Køge ”SUK” får installeret et 
omfattende nødstrømsanlæg
Anlægget er fra decentralt lavspænding 
til centralt mellemspænding. DI Tek-
nik skal sammen med Coromatic levere 
nyt nødstrømsanlæg for fremtidens 
el-forsyning på hospitalet hvor kritiske 
processer er helt afhængige af en stabil 
el-forsyning.

Dette samarbejde på projekt” nød-
strømsanlæg” er tidligere med succes 
gennemført på adskillige hospitaler, 
Nordsjællands Hospital Hillerød, Hvid-
ovre Hospital, Rigshospitalet Glostrup 
og Bispebjerg Hospital.

DI Teknik har stor solid erfaring i le-
vering og opbygning af 10 kV forsy-
ningsanlæg, inklusiv programmering af 
beskyttelsesrelæer samt test og idrift-
sættelse af komplette anlægsløsninger, 
herunder nødstrømsanlæg.

SUK har i dag decentrale 0,4 kV gene-
ratorer, dette skal ændres så det fremti-

dige anlæg bliver modulopbygget med 
en installeret el-effekt på 10 MVA med 
en standby enhed, dvs. nødstrømsan-
lægget er udlagt til 7,5 MVA (N+1) af-
gangseffekt.

Konceptet for Energicentralens el-
forsyningsnet kommer til at bestå i et ny-
bygget 10 kV højspændingsnet.

DI Teknik leverer komplet e-løsning 
som primært består af 3 stk. 10 kV ho-
vedanlæg og transformere, dette skal ko-
ordineres og udføres i samarbejde med 
forsyningsselskabet.

Et af kravene til installationen er at der 
ved et 10 kV netsvigt, skal nødstrøms-
forsyningen være etableret igen efter 
senest 15 sek.

DI Teknik leverance til SUK er i tæt sam-
arbejde med Coromatic og omfatter føl-
gende punkter.
•  Projektledelse, design, dimensione-

ring
•  Byggeplads
•  Føringsveje i terræn og bygninger
•  Jordingsanlæg
•  Belysning
•  60364 installationer
•  Fiberinstallation
•  CTS installation
•  Levering, opstilling, kabling og pro-

grammering af 10 kV anlæg, Premset 
fra Schneider Electric

•  Test og idriftsættelse
•  Driftsaftale

Projektet er opstartet ultimo 2019 og skal 
stå færdigt august 2020

DI Teknik består af ca. 170 medarbejdere 
med hovedsæde i Køge og afdeling i 
 København.

 Kompetencer:
•  Driftsikring, risikovurdering, CE Mærkning
•  Projektledelse
•  Installation og driftsansvar af højspænding
•  UPS og generatoranlæg
•  Automation, robot teknologi og CTS
•  Certificeret ABA, AGA
•  60364 installationer
•  Køl og ventilation( ISO 9001)
•  DI trykluft
•  Termografering/-ultralyd
•  24/7/365 vagtordning

http://www.hospitaldrift.dk
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BELYSNING

Ansvarlig for hele projekt-
forløbet
AF SØREN S. MADSEN

Højager Belysning A/S er landsdæk-
kende leverandør af belysning til B2B 
og B2C markedet. Virksomheden har et 
landsdækkende net af 17 konsulenter 
som servicerer det daglige salg af lyskil-
der og el-materiale, og som i samarbejde 
med projektafdelingen tilbyder ener-
gioptimeringer i nye, samt eksisterende 
belysningsanlæg. Herunder rådgivning 
samt levering af alle former for belysning 
og styring. Vi henvender os til den ener-
gibevidste bruger, samarbejdspartner og 
bygherre, som ønsker en fremtidssikret, 
energi- og driftsoptimeret løsning, hvor 
komfort og minimal vedligeholdelse har 
1. prioritet.

Projektafdelingen fokuserer på energi 
og drift besparelser, samt rådgivning og 
disponering. Vi varetager belysnings-
opgaven fra a–z og indgår i en løbende 
dialog med bygherre om løsningsopti-
mering af opgaven. Ved projektsamar-
bejde sikrer Højager Belysning A/S at 
gældende lovgivninger overholdes. Det 
gælder bl.a. indenfor Trafik & Byggesty-
relsen, EN standarder, Sikkerhedsstyrel-
sens bestemmelser osv.

Højager Belysning A/S er en trovær-
dig partner og tager ansvar for hele pro-
jektforløbet, uanset projektets størrelse 
og kompleksitet. Vi er med i diverse 
brancheorganisationer og netværks-
grupper, og er med til at sætte præg på 
branchen.

Råd og vejledning

Markedet for LED-løsninger er vokset 
markant, og det har givet plads til pro-
dukter af både meget høj, men også 
meget ringe kvalitet. Derfor er det vigtigt 
at kunne kende forskel og vælge rigtigt 
som kunde.

Det fortæller Søren S. Stage-Madsen, 
der er projektchef i Højager Belysning 
A/S.

Markedet for energioptimering har 
sat fokus på de store potentialer, der er i 
forhold til både indeklima, miljø og øko-

nomi ved at udskifte udtjente lyskilder 
med moderne LED-løsninger.

Belysningsbranchen har derfor ople-
vet store omvæltninger de senere år, lige-
som der er sket et tiltrængt kvalitetsløft i 
de produkter og løsninger, der udbydes.

Desværre er det omvendte også tilfæl-
det. Den store efterspørgsel på LED-løs-
ninger, har nemlig også åbnet markedet 
for produkter af ringe kvalitet, ligesom 
det er vigtigt at vælge den rigtige LED-
løsning til det rigtige behov.

Det stiller store krav til bygherre, som 
i de fleste tilfælde ikke har den fornødne 
faglige indsigt til selv at træffe beslutning 
om valg af LED-løsning. Derfor synes 
markedssituationen i dag også at gå i 
retning af, at bygherrer i stigende grad 
søger råd og vejledning hos professio-
nelle leverandører og rådgivere såsom 
Højager Belysning.

Ét er nemlig levetid og blændingstal 
men helt andre parametre er at finde vej 
gennem de mange muligheder, der er, i 
forhold til nye tekniske muligheder for 
eksempelvis styring og farvetilpasning 
på forskellige tidspunkter af dagen. Den 
helt korrekte løsning med LED og styring 
giver mulighed for et mangeårigt anlæg 
med store besparelser på drift og vedli-
gehold, samtidig med at indeklimaet for-
bedres.

Belysning kan for eksempel være med 
til at forkorte indlæggelsestider i sund-
hedssektoren og reducere antallet af sy-
gedage i erhvervslivet.

Men det kræver korrekt projektering 
og ikke mindst forventningsafstemning 
at opnå de ønskede resultater, da mulig-
hederne – og dermed faldgruberne – er 
mange.

Mange løsninger

Løsningerne er mange og stiller Bygher-
rer og Rådgivere i mange svære valg. 
Ikke mindst fordi, at udvalget og løs-
ningerne er mange, men også fordi, at 
standarder og lovkrav har gjort det mere 
kompliceret.

Eller som vi vælger at formidle det, at 
vi sammen skal sætte barren højere og 

stille krav til vores løsninger, om det så 
gælder ift. energioptimeringer, drift- og 
vedligehold, den flotte løsning – en fryd 
for øjet.

I belysningsbranchen, som i alle an-
dre brancher, har energioptimeringsløs-
ningernes kvalitet og udtryk meget ofte 
været styret af TBT, da økonomien selv-
følgelig altid har en finger med i spillet.

Det har gjort, at mange har betalt dyre 
lærepenge fordi levetider og kvaliteter af 
de anvendte produkter, måske ikke helt 
har levet op til de anvendte data i pro-
duktdatablade og beskrivelser.

I takt med, at markedet udvikler sig 
eksplosivt på produkternes egenskaber 
og levetiden forlænges, oplever vi at over-
skueligheden og ikke mindst beslutnings-
grundlaget, bliver mere kompliceret.

LED produkternes indtog var baseret 
på løsningerne hvor man udskiftede lys-
kilder med E14, E27 sokler osv., til fordel 
for glødelampen, halogenpæren og lav-
energi lyskilden.

Belysningsbranchen var af den over-
bevisning, at udrulningen af LED kom til 
at tage mange år, før det sådan for alvor 
blev rigtig brugbart, hvis det da i hele 
taget blev noget der kunne anvendes, 
måske lettere opreklameret, som noget 
der ville kunne anvendes til primær be-
lysning.

Lumen pr. watt, farvegengivelsen, le-
vetiden osv. havde umiddelbart meget 
lange udsigter, set ift. den hastighed vi 
havde set på udviklingen, indtil videre.

Snart skulle det dog alligevel vise sig, 
at branchen havde sovet lidt i timen, og 
pludselig var LED markedet totalt vendt 
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BELYSNING

på hovedet, der kom pludselig lys ud, 
som var brugbart i rigtig mange sam-
menhænge.

Og med et kunne man faktisk også 
stille større krav til spændende løsnin-
ger, hvor det kunne anvendes med stor 
fordel for projektet.

Farvegengivelsen var pludselig kom-
met tæt på glødelampen, mulighed for 
dæmp, flickerfri (flimmer fri) og flere og 
flere lumen pr. watt, gør pludselig, at vi 
er hvor LED produktet er yderst brugbart 
i stort set alle konstellationer.

På sygehusene ser vi pludselig mulig-
heden for at få LED løsningerne ind – i 
første omgang på gangarealer og andre 
sekundære områder.

Ret hurtigt efter følger løsningerne i 
primær lokationer, for sygehusenes ved-
kommende, på operationsstuer, senge-
stuer osv….

LED produkterne vælter ind fra alle 
ender og kanter, og fejlagtigt menes det, 
at der er nok ikke den store forskel på, 
om der står det ene eller andet produkt-
navn på løsningen / produktet.

Alle, uden undtagelse, har nok prø-
vet et eller andet produkt, hvor det har 

været svært at udtale navnet på, og kon-
stateret, at der nok var noget som holdt 
længere end andet.

Højager Belysning A/S tilbyder løs-
ninger hvor der kan stilles store krav til 
kvalitet og brugervenlighed

Cirkulær økonomi er en 100 % natur-
lig del af vores koncept og finder fuld 
anvendelse i alle belysningsprojekter 
hos Højager Belysning A/S og vi er bl.a. 
medlem af El-retur og LWF.

Højager Belysning A/S har sidste år, 
skrevet under på Danmarkshistoriens 
største aftale på belysning.

Aftalen på Belysning er indgået 
mellem SKI (Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice) og Højager Belysning 
A/S.

Brugervenlighed nævnes fordi sty-
ringer får større og større indflydelse på 
løsningerne og her er det også meget 
vigtigt, at kende sin samarbejdspartner.

Styringer er med til, at give belysnings-
løsningerne komfort, drifts- optimering 
og ikke mindst, energioptimering.

Minimeret driftstid og dæmp udløser 
betragtelig længere levetid, i mange til-
fælde helt op til 50 %.

Højager Belysning A/S tilbyder et 
stort udvalg af undersøgelse- og senge-
lamper, samt vægmonterede armaturer, 
hvor der kan selekteres imellem mange 
forskellige kombinationer.

Løsningen med vægmonterede LED 
armaturer på stuerne vinder mere og 
mere ind, da de forskellige armaturløs-
ninger, kan reducere antallet af enheder 
/ produkter på sengestuen, dvs. samme 
armatur, på væg kan levere almen belys-
ning, undersøgelse- læse og natlys.

Kelvinchange / TW tilbydes selvfølge-
lig også i alle vores løsninger og vil kunne 
indgå i eksisterende eller nye døgnryt-
mestyring.

Armaturerne fra Derungs leveres også 
med DALI, og kan evt. tilsluttes eksiste-
rende styringsløsninger, eller fungere 
som standalone løsning over den enkelte 
patient med alle fordele indbygget.

Derungs produktet er produceret i 
Schweiz og er en del af Waldmann kon-
cernen i Tyskland som Højager belysning 
A/S igennem mange år, bl.a. har været 
forhandler og grossist for.

http://www.cotedor.dk


KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

HYGIEJNE

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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DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

Tlf. 26 79 25 76 www.dorteegelund.dk  
info@dorteegelund.dk
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AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

E-mail: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com

Getinge Danmark A/S

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

LOGIsystems
T: +45 3132 7060 · www.logisystems.dk

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

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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PRODUKTIVITET

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

Konsulentydelser, salg og 
servicering af procesudstyr til 
farmaceutisk / bioteknologisk 
industri, laboratorier

n Autoklaver
n Opvaskedekontaminatorer
n Ultralydskar
n Sengevaskemaskiner
n Detergenter
n Kemiske og biologiske indikatorer
n Kvalificering & validering

Scantago A/S & Electro-Service A/S
Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde · Tel: +45 6617 6816
info@electroservice.dk
www.electroservice.dk

Kontakt os for yderligere information på
tel. 32 46 11 60 eller walbom@walbom.dk

WWW.WALBOM.DK

Rulleborde
på specialmål

•	Bordplader i hvid
eller lys grå laminat

•	Aluminiumsstel
eller lakeret stålstel

•	Alle typer hjul

Tilbydes også i ESD udgave

8 dages leveringstid
udgave

BORDE NETVÆRK

Styrk dit netværk 
inden for: 

medicinske gasser,  
el-installationer, 

ventilation, 
commissioning, 

kritiske forsyninger 
og genbehandling af 

medicinsk 
fl ergangsudstyr

www.fsta.dk

Tilmelding og 
information:

mailto:info@aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.dorteegelund.dk
mailto:info@dorteegelund.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com
http://www.logisystems.dk
mailto:lene@simplify-it.dk
http://www.simplify-it.dk
mailto:info@electroservice.dk
http://www.electroservice.dk
mailto:walbom@walbom.dk
http://www.fsta.dk


RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644
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SKYLLERUMSUDSTYR

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

INFECTION CONTROL

Fleksible løsninger
Steelco Nordic tilbyder produkter og service, 
maskiner og anlæg inden for området 
rengøring, desinfektion og sterilisation, 
testprodukter samt management og 
traceability system.

Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: info-nordic@steelcogroup.com

www.steelcogroup.com
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TAGE

Eurotag Danmark A/S er eks-
pert i membraner til grønne 
tage, samt i at bruge tagpap 
der skal anvendes til såvel 
tage med hældning som ikke 
hældning.

Eneforhandler af Derbigum, 
som er meget efterspurgt til 
tagdækning af hospitaler.

Derbigum er UV-resistent 
tagpap uden styrener og SP4 
uden skiffersten på overfladen, 
hvilket bevirker lavere drifts-
udgifter.

Vi yder 15 års forsikrings-
dækket garanti på produkter, 
udførsel, og følgeskader.

Specialist i
tagpap-tage

Rosbjergvej 48
8220 Brabrand
Tlf. 70 15 15 17 

Ulrik Hoffmann
uh@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 26

Peter Kranz
kranz@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 02

www.derbigum.dk
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HYGIEJNE

Markedsføring
Vidensdeling

Netværk

info@hygiejnefokus.dk
www.hygiejnefokus.dk Tlf. 5334 1355
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TEST

•  Test til damp og lavtemperatur autoklaver 
samt vaskemaskiner og ultralydskar.

•  Bowie Dick og Batch test og biologiske 
sporeprøver.

•  Børster og artikler til genbehandling af 
instrumenter.

•  Restproteintest – både manuel og elektronisk.

Tlf.: 2285 1145
Mail: info@asfergmedical.dk
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VALIDERING

Validering af desinfektion 
og steriliserings

processer er vores 
kernekompetence.

+45 27 82 58 58 · nkri@valitech.dk
www.valitech.dk
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Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

KULTUR
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LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

Da det ikke var rentabelt at renovere den eksis-
terende sengevask og forbinde den til den nye 
akutmodtagelse, blev det besluttet at etablere en 
ny sengevask under den nye akutmodtagelse. 
Det medførte så en række skærpede krav til den 
daglige logistik. 

"For det første får vi en del mindre lagerplads, 
end vi har i dag. hvilket gjorde det nødvendigt at 
kigge på hele flowet af senge igennem hospi-
talet med henblik på at effektivisere det. For det 
andet blev vi nødt til at evaluere de eksisterende 
forretningsgange ned i mindste detalje. For det 
det tredje var der en enorm usikkerhed forbundet 
med de nye krav. Og for det fjerde blev vi nødt 
til at overveje, hvordan alle disse ændringer ville 
påvirke de mange forskellige medarbejder-
grupper på hospitalet. 

På grund af opgavens kompleksitet og betydning 
valgte Herlev Hospital at finde en ekstern rådgiver, 
der kunne løse opgaven på en ordentlig måde. 

Valget faldt på Langebæk, som i første omgang 
fik til opgave at indsamle data og dernæst at 
udvikle et analyseværktøj, som kunne håndtere 
både den enorme mængde af data og de mange 
variabler, der er i systemet.

"Vi har fået utroligt meget ud af samarbejdet 
med Langebæk", fortæller Louise Lindelof. 
"Det primære er selvfølgelig, at har fået valideret, 
at planen for den nye sengevask holder vand, 
så at sige. Men samtidig har vi fået mulighed for 
os at øge effektiviteten ift. hvad den er i dag. 
Vi bliver også mere fleksible i den nye sengevask, 
som udover standardsengene også vil kunne 
anvendes til specialsenge, specialmadrasser 
samt forskellige former for medicinsk udstyr. 
Derudover har Langebæk været en stor hjælp 
mht. at skabe støtte til de nødvendige forandring-
er ude blandt de forskellige medarbejdergrupper. 
Vi er meget fortrøstningsfulde for fremtiden," 
slutter hun.

På Herlev Hospital er der i dag omkring 700 
senge i omløb. Hver dag skal ca. halvdelen 
en tur igennem systemet, der kan inddeles i 
tre overordnede faser: Sengevask; Klargøring, 
opbevaring og transport af rene senge; samt 
Håndtering og transport af urene senge. 
Sengevasken er centralt for systemet og er 
forbundet med Akutmodtagelsen ved hjælp 
af en bred korridor i kælderen, der anvendes 
både til at opbevare de rene senge indtil de 
skal bruges og til at transportere sengene fra 
sengevasken til akutmodtagelsen.

Som Afdelingschef for Service & Logistik, 
Louise Lindelof, forklarer, giver denne struktur 
rigtig god mening: "85% af alle patienter, der 
bliver indlagt på hospitalet, kommer igennem 
akutmodtagelsen og derfor er det der, langt 
størstedelen af de rene senge bliver taget i brug. 
Udfordringen for os var, at vi som led i udvi-
delsen skulle etablere en ny akutmodtagelse et 
godt stykke væk fra den nuværende sengevask. 

LOGISTIKKEN ER AFGØRENDE FOR STORT SET ALT, HVAD DER FOREGÅR PÅ ET MODERNE HOSPITAL, 
OG VARETAGER ALT FRA UDBRINGNING AF MEDICIN OG UDSTYR TIL KLARGØRING AF OPERATIONSSTUER. 
ET SÆRLIGT VIGTIGT OMRÅDE I DET KOMPLEKSE SYSTEM ER SENGELOGISTIKKEN.

 Langebæk A /S   Gydevang 24  DK-3450  Læs mere  på langebaek .com
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