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LEDER

Vi skal lære af Covid-19 i ’21
»Vi håber og styrer efter, at Covid-19 snart er overstået, og at vi kan komme tilbage til normale tilstande for 
FSTA og den videndeling, der finder sted i bladet, fagnetværkene og årskonferencen.«

Sådan lyder formand for FSTA, Kaj Hyldga-
ards forventninger til 2021.

– Men at COVID-19 forhåbentlig bliver 
overstået, betyder ikke, at vi skal lægge 
den bag os og glemme alt om den. Tværti-
mod. Vi skal lære af vores erfaringer med 
virussen og sygdommen, så vi bliver endnu 
bedre til at takle en tilsvarende situation, 
hvis den skulle opstå igen, påpeger Kaj 
Hyldgaard.

Ordene ”endnu bedre” er afgørende, 
for formanden er fuld af roser til, hvordan 
de tekniske afdelinger på landets hospita-
ler har håndteret de store udfordringer og 
arbejdsbyrder, der er blevet pålagt dem.

– De krav om ændringer i bygninger og 
hurtige beslutninger om forskellige restrik-
tioner, som er kommet fra myndighederne, 
har virkelig lagt beslag på medarbejdernes 
arbejdskraft i de tekniske afdelinger. Men 
det er helt klart mit indtryk, at man alle ste-
der har fået det bedst mulige ud af situatio-
nen og har ydet en kæmpe indsats, roser 
formanden.

Videndeling på pause

– Medarbejderne i de tekniske afdelinger 
har knoklet, og det har helt naturligt lagt 
en dæmper på mulighederne for at dele 
viden. Men behovet for faglig opdatering 
er jo ikke blevet mindre under Corona’en. 
Tværtimod. Og vi regner med, at de faglige 
netværk kommer i gang igen på fuldt blus, 
lige så snart vi får mulighed for det.

– Fagbladet Hospital, Drift & Arkitektur 
har kunne køre videre med en omtrent lige 
så stor intensitet, som vi har været vant, så 
lidt er der heldigvis sket på videndelings-
fronten. Det lykkedes endda at lave et års-
konferencenummer, selv om der på grund 
af pandemien ikke var en årskonference, 
siger Kaj Hyldgaard.

Han oplyser, at konferencen for 2021 er 
fastlagt, og at forberedelserne allerede er 
godt i gang. Datoen bliver den 27., 28. og 
29. oktober, og konferencen bliver også i 
år holdt på Nyborg Strand. Kaj Hyldgaard 
opfordrer alle til at sætte kryds i kalenderen 
allerede nu. 

Corona-erfaringerne skal høstes

– Vi skal nok belave os på, at Corona’en 
kommer tilbage den 27.-29. oktober – 
men forhåbentlig kun som en del af vo-
res læring. For selv om vi alle nok helst vil 
glemme Corona, så kommer vi til at snakke 
en hel del om den trælse virus til årsmødet i 
efteråret. Det er nemlig nu, vi skal uddrage 
alle de erfaringer – gode og dårlige – som 
vi har gjort os under pandemien, påpeger 
Kaj Hyldgaard og uddyber:

– Derfor vil erfaringer med ombygnin-
ger, indretning af specielle Covid-19-af-
snit, hurtige beslutninger, afskærmning og 
møder pr. distance være en ret stor del af 
årskonferencen 2021. Blandt andet ved 
vi fx allerede nu, at Statens Seruminstitut 
har barslet med nye infektionsmedicinske 
retningslinjer. Dem vil vi givet kommet til at 
beskæftige os en del med både i bladet og 
til konferencen.

Sygehusbyggerierne er ikke slut

Det bliver naturligvis ikke Corona det hele. 
Hvis nogen for eksempel tænkte, at de 
store sygehusbyggerier var ved at ebbe ud, 
så må de nok tro om igen. Der kommer en 
anden bølge, og de sidste byggerier ventes 
først færdige i 2025 med den komplicerede 
om- og tilbygning af Nyt Bispebjerg Hospi-
tal.

– Erfaringsudveksling om sygehusbyg-
gerierne er naturligvis utroligt vigtig for 

tekniske medarbejdere på sygehusene, 
siger Kaj Hyldgaard.

I Aalborg og Gødstrup kører flyttebi-
lerne i år, og i Odense har man allerede 
begyndt at planlægge driftssystemer til det 
kommende hospital, selv om der stadig er 
godt to år til, at Det Ny OUH bliver taget i 
brug. Der sker spændende nyt, som man 
faktisk kan læse lidt om allerede i dette 
nummer af fagbladet.

– Selv om sygehusbyggerierne så småt 
stilner lidt af, så sker der stadig meget på 
anlægssiden. Nu er det jo det primære 
sundhedsvæsens tur, og vi vil i de kom-
mende år opleve at få flere større sund-
hedshuse rundt omkring. Det betyder, at 
vi vil få kolleger fra kommunerne, der har 
jobfunktioner, som ligner dem, vi har på de 
mindre hospitaler. De tekniske medarbej-
dere på større sundhedsbyggerier, klinik-
ker med videre vil også få brug for at få del 
i vores og vores leverandørers viden og at 
dele deres viden med os på hospitalerne, 
forudser Kaj Hyldgaard. 

Kom med ideer til 2021

– Der er rigeligt at tage fat på, påpeger for-
manden og nævner blandt andet også alle 
de problemstillinger, der handler om bære-
dygtighed og klimaproblemer.

– Vi mangler ikke emner, men det al-
lervigtigste er de ideer og ønsker, vi får fra 
medlemmerne. Det er medlemmerne, der 
ved, hvor skoen trykker, eller hvor der sker 
spændende nyt. Derfor vil vi meget gerne 
høre fra jer med gode ideer, spørgsmål el-
ler ønsker til, hvad vi skal beskæftige os 
med, når Corona’en slipper sit tag og i ti-
den derefter. Og i denne tid, hvor alle os, 
der ikke er nødvendige på sygehusene 
hver dag, er hjemme, har I gode mulighed 
kan fange os, så vi kan få jeres ideer med, 
når vi skal planlægge aktiviteterne. Så kon-
takt dit bestyrelsesmedlem. Du finder be-
styrelsen på side 3 i bladets kolofon eller 
på hjemmesiden fsta.dk, lyder formand Kaj 
Hyldgaards opfordring.

– Vi glæder os til at høre fra jer…  

AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE

Formand Kaj Hyldgaard 
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SUNDHEDSPOLITIK

Hvad får europæerne for deres 
sundhedsbudgetter?
Danmark bruger ret mange penge på 
sundhedsvæsenet, men uden at være helt 
i top blandt EU-landene. I 2019 brugte 
Danmark 10 % af BNP (bruttonationalpro-
duktet) på sundhedsområdet. Langt stør-
stedelen af de penge kom i Danmark fra 
de offentlige kasser, men danskerne måtte 
også selv hoste op med en del af penge 
fra deres egne lommer. Gennemsnittet for 
sundhedsudgifter for de 27 EU-lande var i 
2019 på 8,3 % af BNP. De højeste udgifter 
til sundhed i EU var i Tyskland, som brugte 
11,7 % af deres BNP på sundhed. Sverige 
brugte 10,9 %, Finland 9,1 og Norge (som 
teknisk set ikke er medlem af EU) brugte 
10,5 %. Så der er ikke den helt store forskel 
i landene omkring os, men til gengæld er 
der nok mange meninger om, hvor man får 
mest sundhed for pengene!

Hvis man er interesseret i en nem måde 
at sammenligne sundhedssystemerne – på 
mange dimensioner – kan de ovennævnte 
tal plus en guldgrube af andre oplysninger 
findes i en publikation, der udarbejdes 
af bl.a. Europa-Kommissionen og OECD 
hvert andet år. Den hedder Health at a 
Glance: Europe 2020, og den kan man 
downloade gratis fra internettet (f.eks. 
her: https://ec.europa.eu/health/state/

glance_en). Hvis man tror på, at det kan 
lade sig gøre at lære noget af, hvordan an-
dre gør tingene, så er det helt sikkert tiden 
værd at kigge publikationen nærmere efter 
i sømmene. Og det viser jeg et par eksem-
pler på i det følgende.

Det med, hvor meget man får for pen-
gene, kan man måle på mange måder og 
have mange meninger om, så det skal ikke 
diskuteres her, men der er trods alt en pa-
rameter, som kan og bør bekymre en del. 
Den gennemsnitlige levealder.

Forventet levealder for nyfødte 2018

Land Levealder

Spanien 83,5 år

Italien 83,4 år

Frankrig 82,9 år

Norge 82,8 år

Sverige 82,6 år

Finland 81,8 år

Danmark 81,0 år

EU Gennemsnit 81,0 år

Danmark ligger altså lige på EU gennem-
snittet, men den dårlige nyhed er, at de 
lande, som ligger under gennemsnittet alle 
er lande fra det tidligere Central- og Øst-
europa, som endnu ikke har fået sat deres 
levealder – og sundhedssystem – på plads 
efter alle årene med Sovjetisk dominans. 
Og det er jo som regel ikke de lande, vi 
normalt vil sammenlignes med.

Man kunne så måske mene, at det her 
var en særlig opgørelse, men faktisk har 
den danske levealder ligger i bund i alle 
internationale undersøgelser – og gennem 
mange år – og det burde egentlig være et 
hovedspørgsmål i diskussioner af sund-
hedspolitikken i Danmark. Men det er jo 
ikke tilfældet generelt, og det er kun, når 
man sammenligner med andre, at proble-
met bliver synligt.

Der er mange grunde til den lave leveal-
der, og de fleste plejer at tale om tobak, al-
kohol og junk food, men Health at a Glance 
giver faktisk en belysning af en række af 
disse ting. F.eks. viser tallene, at Danmark 
har en høj andel af voksne med diabetes 
med 8,3% af befolkningen diagnosticeret 
med type 1 eller 2 diabetes – og det er højt 
i forhold til EU-gennemsnittet på 6,2 % af 
befolkningen. I Tyskland, som også har en 
lav levealder, er også en meget stor andel 
af befolkningen diagnosticeret med dia-
betes, så måske er der en forklaring her? 
Og for så vidt angår diabetes 2, så er der jo 
også her en klar link til livsstil.

Det siges ofte at danske unge drikker 
meget alkohol, og det viser tallene også 
klart: Danmark har europarekord i gen-
tagne tilfælde af overdreven druk blandt 
15-årige. Drengene ligger nærmest på det 
dobbelte af EU-gennemsnittet. Til gen-
gæld er den mere modne del af befolknin-
gen ikke så alkoholiseret. Når det gælder 
rygning, ligger Danmark godt under EU-
gennemsnittet både for de unge og for de 
voksne. Det er måske lidt underligt, for det 
er næsten altid det svar, der gives, når man 
skal finde en forklaring på den lave leveal-
der i Danmark. Så drikkeri blandt de unge, 
ja i høj grad. Men ikke blandt den mere 
modne befolkning, og tobaksforbruget hø-
rer for alle aldersgrupper til i den lave ende 
af EU-skalaen.

AF FORMAND HANS MARTENS, CHES – COALITION FOR HEALTH, ETHICS AND SOCIETY

https://ec.europa.eu/health/state/6HOSPITALDRIFT&ARKITEKTUR1glance_en
https://ec.europa.eu/health/state/6HOSPITALDRIFT&ARKITEKTUR1glance_en
https://ec.europa.eu/health/state/6HOSPITALDRIFT&ARKITEKTUR1glance_en
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SUNDHEDSPOLITIK

Men man kommer nok ikke uden om 
en yderligere forklaring, som de færreste 
bruger, nemlig sundhedsvæsnet selv. Dan-
mark bruger meget lidt af sundhedsbud-
gettet på forebyggelse og på den primære 
sundhedssektor. I gennemsnit bruger man 
i EU over 13 % af sundhedspengene på 
den primære sundhedssektor, men i Dan-
mark kun 11,6 %, og heraf går en stor del 
til at betale tandlægeregningerne. Dan-
mark bruger kun omkring 6 % af hele sund-
hedsbudgettet til besøg hos den primære 
lægesektor. Generelt bruges der ikke så 
mange penge på sundhedsforebyggelse, 
og det kan koste på levealderen, men også 
økonomisk. Jo mere fremskreden sygdom-
men er, inden den opdages, jo dyrere er 
den at behandle, jo større er ulemperne for 
patienterne og jo mere påvirker den leve-
alderen negativt. Og danskerne går ikke 
meget til lægen: I 2018 havde EU-borgere 
i gennemsnit 6,7 konsultationer om året. 
Danskerne havde kun 3,8.

Lange ventetider i hospitalssektoren er 
også en mulig faktor, som opstår, fordi man 
i Danmark har en meget knap sengekapaci-
tet på hospitalerne, hvilket jo også har vist 
sig under Corona-pandemien, og en af de 
effekter, der kan komme til at gøre ondt på 
sigt er konsekvenserne af de yderligere ud-
satte behandlinger på hospitalerne. Men 
det vil tiden vise.

Publikationen viser også, at danskerne 
faktisk har en betydelig egenbetaling i det 
ellers offentligt fi nansierede sundhedsvæ-
sen, nemlig ca. 14 % af fi nansieringen. Det 
er ikke alarmerende set i en EU-sammen-
hæng, men måske alligevel mere, end man 
normalt forestiller sig. Til gengæld betaler 
danskerne ikke meget for medicin. Pri-
serne på medicin i Danmark er de laveste i 
hele EU: 236 Euro per person mod et gen-
nemsnit på 381 Euro i EU. Til gengæld be-
taler danskerne ret meget ud af egne lom-
mer for medicinen: Staten betaler omkring 
44 %, mens borgerne og eventuelle forsik-

ringer betaler 56 %. EU-gennemsnittet er, 
at det offentlige betaler 56 % mens bor-
gerne betaler 41 % og forsikringer resten.

Der er ingen tvivl om, at når vi kan vende 
tilbage til en slags ny normal tilværelse, bli-
ver der også bruge for at se sundhedsvæ-
senerne efter i sømmene, og hvis man gør 
det ved at orientere sig om, hvad der sker i 
andre europæiske – og på de fl este måder 
sammenlignelige – lande, så kan man må-
ske få nye ideer, som ikke genereres ved 
bare at kigge på sig selv. Så kig engang på 
Health at a Glance. Det koster ikke andet 
end en downloading!

Vi håber, at medlem-
mer og leverandører 
glæder sig som os i 
bestyrelsen til igen 
at kunne mødes og 
udveksle erfaringer 
om sygehusdrift, 
teknik og arkitektur 
– reserver dagene.

Brug vores fagnetværk

FSTA har fagnetværk inden for elinstallationer, medicinske gasser, 
ventilation, commissioning, kritisk forsyning og genbehandling af 
medicinsk udstyr.

Vi opfordrer alle medlemmer til at dele erfaringer og viden med 
hinanden. Tal med hinanden på telefon, på skrift og via online-
møder på Teams – indtil det bliver muligt at mødes fysisk igen. 
Netværksmøderne genoptages igen, når FSTA’s bestyrelse 
vurderer, at det er forsvarligt at holde netværksmøderne fysisk.

Hold dig opdateret på: www.fsta.dk

FSTA – årskonference og fagnetværk
FSTA planlægger Årskonference 2021 fra 27. til 29. oktober

http://www.fsta.dk
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COVID-19

Arbejdsdragt til teknisk 
personale
Generelt

Afsnitsledelse/koordinator kontaktes, når 
tekniker kommer til afsnittet, og når opga-
ven er afsluttet med henblik på en vurde-
ring af behov for rengøring og desinfektion.

Håndhygiejne udføres ved ankomst til 
afsnittet, og når opgaven er afsluttet. Des-
uden udføres håndhygiejne før der tages 
handsker fra handskekassen og lignende.

Sår og eksem på hænder og håndled 
skal vurderes af nærmeste leder i forhold 
til, om det pågældende personale kan ud-
føre opgaven. Denne vurdering kan even-
tuelt foregå i samråd med infektionshygiej-
nisk afsnit.

Arbejdsdragten (f.eks. kittel, kjole, tu-
nika/jakke, t-shirt, buksedragt og kedel-
dragt) skal være med korte ærmer, så der 
kan udføres håndhygiejne, og der må ikke 
bæres ure, ringe og håndsmykker.

Arbejdsdragten skal skiftes dagligt, og 
hvis den bliver forurenet. Arbejdsdragten 
skal vaskes på hospitalets vaskeri og må 
ikke bæres uden for tjeneste. Fodtøj skal 
være synligt rent.

I kliniske afsnit

I forbindelse med opgaver, hvor der er 
risiko for forurening af armene med orga-
nisk materiale f.eks. ved rensning af afl øb, 

kan der anvendes arbejdsdragt med lange 
ærmer eller lange handsker. Denne / disse 
skal skiftes efter brug, og der skal efterføl-
gende udføres håndhygiejne.

Der anvendes plastforklæde ved opga-
ver, hvor arbejdsdragten kan blive forure-
net f.eks. ved tømning af afl øb.

Ved arbejde på isolationsstuer skal 
der anvendes værnemidler (handsker, 
engangsovertrækskittel, maske mm) på 
samme måde som personale på afsnittet, 
og der udføres håndhygiejne som anvist.

Værktøjet skal være synligt rent. Der 
skal være opmærksomhed på, hvor værk-
tøjet placeres under arbejdet. Det skal ef-
terfølgende vurderes, om værktøjet skal 
rengøres og evt. desinfi ceres.

Særlig opmærksomhed rettes mod op-
gaver, som kan have indfl ydelse på ventila-
tion og luftforhold / støvdannelse.

I operationsafsnit

Ved kortvarigt ophold på operationsstuen 
skal tekniker bære ren arbejdsdragt.

Tekniker skal være klædt som det faste 
personale:
• ved længerevarende ophold på operati-

onsstuen
• under en pågående operation
• under forberedelse af en operation (ud-

pakning af operationsinstrumenter)

Hår og skæg skal altid være tildækket un-
der ophold på operationsstuen.

Anvend operationshue og evt. operati-
onsmaske. Fodtøj skal være synligt rent.

Arbejde udført af tekniker bør foregå ef-
ter dagens sidste operation.

Der skal foretages en risikovurdering 
i forhold til den forurening, som stuen er 
blevet påført / kan påføres under arbejdet. 
Her skal være en særlig opmærksomhed 
på opgaver, som kan have indfl ydelse på 
ventilation og luftforhold / støvdannelse. 
På den baggrund besluttes, hvilken form 
for rengøring / desinfektion, der skal fore-
tages, og om det er nødvendigt med et 
produktionsstop. Denne vurdering kan 
eventuelt foregå i samråd med infektions-
hygiejniske afsnit.

Værktøjet skal være synligt rent. Der 
skal være opmærksomhed på, hvor værk-
tøjet placeres under arbejdet. Det skal ef-
terfølgende vurderes, om værktøjet skal 
rengøres og evt. desinfi ceres.

I Sterilcentralen

Teknisk personale skal anvende samme 
arbejdsdragt som personalet eller en-
gangsovertræksdragt som beskrevet lokalt 
i Sterilcentralen.

Hår og skæg skal altid være tildækket 
under ophold i sterilcentralen.

Anvend operationshue og evt. operati-
onsmaske. Fodtøj skal være synligt rent.

Værktøjet skal være synligt rent. Der 
skal være opmærksomhed på, hvor værk-
tøjet placeres under arbejdet. Det skal ef-
terfølgende vurderes, om værktøjet skal 
rengøres og evt. desinfi ceres.

Arbejde udført af tekniker bør foregå 
udenfor Sterilcentralens åbningstid.

Der skal foretages en risikovurdering 
i forhold til den forurening, som stuen er 
blevet påført/kan påføres under arbejdet. 
Her skal være en særlig opmærksomhed på 
opgaver, som kan have indfl ydelse på ven-
tilation og luftforhold/støvdannelse. På den 
baggrund besluttes, hvilken form for ren-
gøring/desinfektion, der skal foretages, og 
om det er nødvendigt med et produktions-
stop. Denne vurdering kan eventuelt foregå 
i samråd med infektionshygiejniske afsnit.

Kilde: Infektionshygiejnisk afsnit, AUH
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Rotorvekslerne sikrer 
hospitalerne godt mod 
Covid-19 spredning
Coronavirus er væsentligt mindre end bakterier, men en korrekt monteret rotorvarmeveksler vil sikre ren 
luft indendøre på hospitalerne selv om der kan ske en lille overførsel af uren luft til indsugningen, fastslår 
eksperten, konsulent Hans Theil, der vurderer at rotorvekslerne opfylder alle ønsker og krav om smittefri 
indeluft 

Der har været og er fortsat betænkelig-
heder ved brugen af rotorvekslere, men 
frygten for en betydende smitterisiko/
krydskontaminering er ubegrundet. Når 
blot rotorvekslere kontrolleres jævnligt, 
fungerer de upåklageligt, er meget effek-
tive, sparer plads, energi og sikrer et godt, 
hygiejnisk indemiljø.

Hospitalerne kan helt roligt anvende 
rotationsvekslere under den nuværende 
Corona-pandemi uden betænkeligheder, 
forsikrer ingeniør og konsulent Hans Theil, 
der har analyseret og forsket i netop denne 
kategori af vekslere i en lang årrække.

– Der skal gå rigtigt meget galt før rotor-
vekslere risikerer at overføre forurenet luft 
fra den urene til den rene side inde i veks-
lerne, så virus og partikler bliver ført tilbage 
med indblæsningen, vurderer Hans Theil, 
så risikoen er uden praktisk betydning på 
et hospital.

Hans Theil henviser i øvrigt de tekniske 
afdelinger til at nærstudere REHVA CO-
VID-19 guidance document fra 3. august 
2020. Af den fremgår det, at den nuvæ-
rende teknik og viden allerede tillader 
brugen af   mange rum i bygninger under et 
COVID-19 udbrud, hvis ventilationen op-
fylder de eksisterende standarder, og der 
foretages en risikovurdering

Det Europæiske Center for Forebyg-
gelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 
har udarbejdet en vejledning til offentlig-
heden og sundhedsmyndigheder i EU / 
EØS-lande og Storbritannien om ventila-
tion af indendørs rum i sammenhæng med 
COVID-19.

Guiden er rettet mod personale i sund-
hedssektoren og kan bruges som en tek-
nisk og systemspecifik vejledning til pro-
fessionelle HVAC-fagfolk, fremgår det. De 

vigtigste konklusioner fra ECDC bekræfter 
helt Hans Theils konklusion og kan resu-
meres således:

• Overførslen af   COVID-19 sker ofte i luk-
kede indendørs rum.

• Der er i øjeblikket ingen tegn på smit-
teoverførsel til mennesker med SARS-
CoV-2 forårsaget af infektiøse aerosoler 
der er distribueret gennem ventilations-
systemers luftkanaler. Risikoen vurderes 
derfor som meget lav.

• Velholdte HVAC-systemer, inklusive 
klimaanlæg, filtrerer store dråber med 
SARS-CoV-2 effektivt fra.

• COVID-19 aerosoler, dvs. små dråber 
og dråbekerner, kan sprede sig igennem 
HVAC-systemer i en bygning og enkelt-
stående klimaanlæg, men kun hvis luf-
ten bliver recirkuleret, fastslår centret.

• Luftstrømme fra klimaanlæg, kan mulig-
vis øge spredningen af dråber, der ud-
skilles af smittede over længere afstande 
indendørs, men HVAC-systemer kan 
samtidig reducere   spredningen ved at 
øge luftskiftet, mindske recirkulationen 
og øge brugen af udeluft.

Varme-, ventilations- og klimaanlæg bør 
uændret vedligeholdes efter producentens 
anvisninger, især med fokus på rengøring 
og filterskift. Der er ingen fordel ved eller 
behov for yderligere vedligehold ved CO-
VID-19, fastslås det. I Sundhedsstyrelsens 
pjece ”COVID-19: Forebyggelse af smitte-
spredning” står:

”Dårligt luftskifte øger risikoen for drå-
besmitte gennem luften, både ved at øge 
dråbetætheden og ved at øge dråbernes 
opholdstid i luften. Derfor er der generelt 
større risiko for smitte ved indendørs op-

hold, når der er mange mennesker i små 
lokaler, ved langvarigt ophold uden ud-
luftning, samt ved ventilation med recirku-
leret luft, urenset luft eller med svingende 
luftmængde. Der er beskrevet udbrud af 
COVID-19 under indendørs forhold med 
dårlig ventilation, hvor de smittede ikke var 
i direkte kontakt og holdt rimelig afstand.”

Tilbageførsel er helt ubetydelig

– Virus er typisk en tusindedel af en mil-
limeter og dermed mindre end bakterier, 
der normalt er alvorlige på OP-stuer, men 
er rotorveksleren korrekt monteret og 
overvåget, vil det stadigvæk være uden 
betydning. I udblæsningen (fraluften) før 
rotoren placeres klasse F7 filtre som redu-
cerer koncentrationen af virus fra 100 til 
typisk kun 10 pct, siger Hans Theil.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION

– Der er ingen risiko for øget smittespred-
ning med Covid-19 ved at bruge rotorveks-
lere, forsikrer ingeniør og konsulent Hans 
Theil der bakkes op af den nyeste interna-
tionale litteratur. Theil er en af de førende 
specialister i brugen af de miljøvenlige 
rotorvekslere, som han som specialist har 
arbejdet med i en lang årrække.
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– En korrekt roterende varmeveksler har 
overtryk på den rene side, således at der 
ikke trænger luft fra uren til ren side. Når 
veksleren kører, er der beskidt luft i hjulet, 
men det fjernes i en renblæsningszone og 
forsvinder ind i udsugningen inden rotor-
hjulet kører ned i den rene zone.

Kun i de tilfælde, at hjulet kører for hur-
tigt rundt, kan veksleren ikke nå at fjerne al 
uren luft. Der vil være en lille tilbageførsel 
på omkring 3 pct., men da F7-filtret tager 
op til 90 pct. af al virus, vil langt under 1 
pct. af partiklerne blive tilbageført til de 
rum, luften kom fra, hvor koncentrationen 
er oppe på 100 pct.

En så beskeden tilførsel af vira til selv 
smittefølsomme områder på under en 
hundrededel betyder efter min bedste 
overbevisning intet som helst. Anvendes 
veksleren til rum med kritiske patienter, 
strømmer luften igennem et hepafilter, der 
tager alt, og så bliver det næsten umuligt at 
forestille sig, at der kommer virus tilbage, 
fastslår han.

Vekslerne ind i nye projekter

Rotorvekslerne har fundet vej ind på flere 
af de nye hospitalsprojekter såsom DNU i 
Skejby og Hans Theil vurderer generelt, at 
rotorvekslerne på hospitalerne er velfun-
gerende:

– Der står i FSTAs vejledning fra 2012, at 
man som et af de væsentligste forhold skal 
sikre sig, at der er overtryk på rensiden. Vi 
må gå ud fra, at den funktion bliver kontrol-

leret. Jeg er næsten sikker på, at de rotor-
vekslere, der er installeret efter vejlednin-
gen, kører helt korrekt.

De skal kontrolleres en gang årligt for at 
sikre, at der ikke er opstået fejl, så overtryk-
ket skifter fra den rene til urene side. Hvis 
man installerer dem ukritisk uden at følge 
FSTAs vejledning om god ventilationstek-
nik, kan der opstå en beskeden overførsel 
fra den urene til den rene side.

Jeg kan dog slet ikke forestille mig, at 
man installerer rotorvekslere på hospita-
ler uden den krævede renblæsningszone. 
Der er trods alt en meget god opfyldelse 
af reglerne. På Aabenraa Sygehus har Tek-
nologisk Institut i en test målt en tilbagefør-
selsprocent der var tæt på 0. Derfor er jeg 
sikker på at der ikke er problemer i brugen 
af rotorvekslere.

Da denne type er ret følsom overfor til-
smudsning af støv, anbefales F7 filtre både 
før og efter rotorveksleren.

Store energibesparelser

Da rotorveksleren kan genindvinde 70-80 
pct. af energien til indblæsningsluften, lig-
ger effektiviteten helt i top. Andre vekslere 
kan komme lige så højt op, men koster 
væsentligt mere, bruger mere energi og 
kræver store teknikrum, da de fylder 8-10 
gange mere indendøre.

Og så kan rotorveksleren, som den ene-
ste takket være en overfladeabsorberende 
belægning, tilbageføre op til 80 pct. af fug-
ten til indeluften. Traditionelt har man ikke 

befugtning på danske hospitaler, fordi det 
er dyrt i drift, men hospitaler med rotor-
vekslere vil opleve færre problemer med 
tør indeluft i vinterhalvåret end hospitaler 
med andre vekslertyper, forsikrer hans 
Theil.

Rotorvekslere benyttes dog ikke til 
renrum med fremstilling af medicin og til-
svarende aktiviteter. Her sikrer man, at de 
to luftstrømme ikke har forbindelse med 
hinanden, så partikler og luftarter med sik-
kerhed ikke tilbageføres i små koncentra-
tioner.

En anden fordel ved rotorvekslere er, at 
de i vinterhalvåret ikke iser til som kryds/
modstrømsvekslere med en virkningsgrad 
omkring de 80 pct. og derfor bevarer en 
høj effektivitet. Rotorveksleren koster 6-8 
kr. pr. kbm. luft/timen, mens kryds- og 
modstrømsvekslere koster 25-30 kr. ved 
samme virkningsgrad.

– Rotorvekslere har været anvendt i Sve-
rige i mange år og er godt på vej i Norge, 
men er i Danmark stadig omgærdet af frygt 
for krydskontaminering, men da antagel-
sen ikke er korrekt, tror jeg, at betænkelig-
hederne vil blive mindre hen ad vejen.

Jeg synes ikke det er berettiget, at man 
skal være nervøs for, hvordan de fungerer 
og for smittespredning, fastslår konsulent 
Hans Theil.

Patienter ankommet til Rigshospitalets 
nye midlertidige COVID-19-intensiv-
afdeling-2, COVita, Hverken patienter, 
personale eller tekniske afdelinger 
 behøver frygte øget smittespredning 
fra roterende varmevekslere selv om 
der skulle ske en mindre tilbageførsel 
af luft til afdelingerne. Det vil være så 
lidt, at det ingen praktisk betydning 
har, fastslår sagkundskaben.

Foto: Claus Thomsen/Region H. 
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Ny bygning på Bispebjerg: 
Tester fremtidens samarbejds-
former
Røntgenafdelingen og Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital tog springet og flyttede under samme tag 
for lidt over et år siden. Bygningen er en 1:1 model af funktionen i det kommende akuthospital, og den 
giver medarbejderne og ledelserne mulighed for at teste nye arbejdsgange og forbedre patientforløbene.

På Bispebjerg rykker kranerne om kort tid 
ind på byggepladsen for det nye Akuthus, 
der skal bygges på den nordlige del af ho-
spitalets område. Men ét sted på hospitalet 
tager medarbejderne forskud på fremti-
den.

I efteråret 2019 stod en ny tilbygning 
til Akutmodtagelsen færdig. Den nye ud-
videlse fik navnet MARS, som står for 
Midlertidig Akut og Røntgen Satellit. Byg-
ningen er en forsmag på, hvad der venter 
patienterne i det kommende nye hospital i 
Københavns Nordvestkvarter.

”Det er ikke en hvilken som helst byg-
ning, men en som bliver en af de store ind-

gange til vores hospital og skal modtage 
mere end 70.000 københavnere hvert år. 
Den nye bygning markerer et skridt i den 
rigtige retning,” sagde vicedirektør for Bi-
spebjerg og Frederiksberg Hospital, Kri-
stian Antonsen ved indvielsen.

Nem adgang til røntgen

Bygningen huser, ud over en modtagelse 
for de akutte patienter, også en røntgen-
klinik, der sikrer, at patienterne hurtigt kan 
få foretaget de radiologiske undersøgelser, 
der er nødvendige for en effektiv og kor-
rekt behandling.

Før i tiden måtte patienterne sendes på 
vandring eller køres fra Akutmodtagelsen 
og op i Røntgenafdelingen på 1. eller 2. 
sal og ned igen. Men i dag spares tid og 
transport ved, at funktionerne ligger lige 
ved siden af hinanden med blot en dør 
imellem. Det betyder, at nu bliver patien-
terne liggende på lejet, og så kommer en 
radiograf fra røntgen ud og henter dem. På 
den måde undgår man, at patienterne for-
vilder sig rundt på gangene, fordi de ikke 
kan finde vej til røntgen.

Patientens røntgenbillede vurderes ef-
terfølgende af en ortopædkirurg i et tilstø-
dende lokale. Det sparer ligeledes tid, og 
kommunikationen bliver også bedre.

Afdelingssygeplejerske Birgitte Go-
diksen Troldborg fra Akutmodtagelsen er 
overbevist om de mange fordele ved sam-
menlægningen:

”Vi har fået et entydigt forbedret sam-
arbejde med røntgen, både menneskeligt, 
fysisk og organisatorisk. Det at ligge ved 
siden af hinanden er en fidus.”

Svær tilvænning

Al begyndelse er svær, og det første år 
med MARS har krævet en del tilvænning 
for afdelingerne, der har skullet lære nye 
fælles arbejdsgange i forhold til den akutte 
patientbehandling.

Anders Bachmann, radiograf og Rønt-
genafdelingens koordinator i MARS, for-
tæller, at det har været en spændende, 
med også udfordrende periode for alle 
faggrupper:

”Når man bygger nye rammer i en gam-
mel hospitalsstruktur, er der forudsætnin-
ger, fx just-in-time-princippet, der ikke fun-
gerer optimalt,” fortæller han, og henviser 
til, at det nye hospital er designet efter et 

AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT LOUISE VOSS BENDIXEN, NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Radiograf Anders Bachmann sammen med ledende overlæge, Charlotte Trampedach i det 
konventionelle røntgenrum, der støder op til Akutmodtagelsens fasttrack-rum, hvor patien-
ter med småskader behandles. Foto: Louise Bendixen
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bestemt logistikkoncept, der endnu ikke er 
implementeret.

”MARS er jo en model af, hvordan det 
kommer til at være i det nye Akuthus, så vi 
har her mulighed for at afprøve en masse 
arbejdsgange, før vi skal flytte ind i det nye. 
Når alle akutte kliniske funktioner samles i 
det fremtidige Akuthus vil der være en hel 
anden nærhed til de øvrige kliniske afdelin-
ger, hvilket forhåbentlig giver bedre mulig-
heder for at opretholde et højt patientflow. 
Det gode samarbejde med AKM viser jo, at 
nærheden er afgørende for at få de gode 
patientforløb,” konstaterer han. 

Uventede corona-fordele

Det seneste års COVID-19-pandemi har 
budt på uventede udfordringer overalt i 
sundhedsvæsenet. Også på Bispebjerg. 
Men her har den nye tilbygning og den flyt-

tede indgang vist sig at have sine fordele. 
Vicedirektør Kristian Antonsen fortæller:

”Den nye indgang viste sig at ligge per-
fekt i forhold til hele vores akutte indsats. 
Nogle dage er over 1200 personer passe-
ret igennem nåleøjet omkring indgangen 
for at komme til test eller vurdering. MARS 
har været afgørende for at få den logistiske 
del til at gå op.”

Vicedirektøren har fulgt byggeriet gen-
nem mange år, og han glæder sig over, at 
MARS har bestået sin duelighedsprøve, 
selvom det ikke har været uden knaster på 
vejen.

”Det er en vigtig prøvehandling på vejen 
frem mod vores nye hospital, der er med til 
at sikre en bedre overgang til drift.”

FAKTA OM MARS

•  MARS står for Midlertidig Akut- og Røntgen-Satellit og er en tilbygning til og udvidelse af Akutmodtagelsen på Bispebjerg 
Hospital.

•  Det er en ca. 1:1 model af indretningen i det nye hospital, der bygges i disse år.

•  De 650 kvadratmeter rummer en røntgenklinik (med to CT-skannere, en MR-skanner og to almindelige røntgen-rum), et 
venteområde til patienter og seks behandlingspladser (fasttrack).

•  Røntgenafdelingen udfører alle akutte undersøgelser i MARS indenfor konventionel røntgen, CT og MR fra hele hospitalet 
hele døgnet.

Akutskanneren gøres klar til næste patient. 
Foto: Anders Bachmann

Afdelingssygeplejerske Birgitte Godiksen 
Troldborg (th) i Akutmodtagelsens nye 
patientmodtagelse. 
Foto: Louise Bendixen
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AF HYGIEJNESYGEPLEJERSKE, MPH LISBETH KYNDI OG PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED., NIELS FRIMODT-MØLLER,  

KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING, RIGSHOSPITALET, KØBENHAVN

Infektionshygiejne og forebyggelse af smitte:

Valg af overflader på møbler 
har en afgørende betydning for 
rengøring på hospitaler
Baggrund

Infektionshygiejne er et område, hvor der 
nogle gange må rådgives ud fra almindelig 
god praksis og en sammenstykning af vi-
den fra flere fagområder. En videnskabelig 
tilgang med evidens til dokumentation af 
de rigtige valg er i mange tilfælde mangel-
fuld specielt i de mere lavpraktiske områ-
der.

Dokumentation efterspørges ofte, når vi 
rådgiver på det infektionshygiejniske om-
råde, specielt hvis de forekommer besvær-
lige at inkorporere, er omkostningstunge 
eller ikke falder inden for det arkitektoni-
ske udtryk.

I forbindelse med kvalitetsfondsbyg-
geriet Ny Nordfløj på Rigshospitalet var 
indkøb af møbler et område hvor Infek-
tionshygiejnisk Enhed var inddraget i 
beslutningsprocessen. Krav til æstetik, 
rengøringsegnethed, anvendelse af desin-
fektionsmidler og siddekomfort er en svær 
cocktail. Møbler skal kunne rengøres og 
evt. desinficeres på daglig basis. Specielt 
omkring valg af overflader til siddemøbler 
blev vi udfordret på ønske om tekstiler. 
Aftageligt betræk og vævede materialer 
uanset pålimet tissedug betragtede In-
fektionshygiejnisk Enhed som udelukket, 
da vi ikke mente, det kunne leve op til 
krav til rengøring beskrevet i ”Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer for 
rengøring i hospitals- og primærsektoren, 
herunder dagtilbud og skoler”. 2015 (NIR-
rengøring). Vi kunne ikke finde meget lit-
teratur om forskellige møbeloverfladers 
rengøringsegnethed, men fandt enkelte 
videnskabelige artikler der beskrev fund af 
(resistente) bakterier i møbler – også i for-
bindelse med udbrud.

Undersøgelse

Vi lavede i samarbejde med den ind-
købsansvarlige arkitekt Anders Nørgaard 

Jensen i Ny Nordfløj og Rengøringschef 
Marianne Hummel et projekt, hvor vi un-
dersøgte udvalgte møbeloverfladers ren-
gøringsegnethed.

Vi anvendte eksisterende møbler i klini-
ske afsnit samt nye møbler, der blev stillet 
op i venteværelset i et travlt ambulatorium.

Rengøring blev udført med mikrofiber-
klude opvredet i sæbevand. Rengøring 
blev udført med 3 strøg den ene vej og 
dernæst 3 strøg vinkelret på de tre første 
strøg.

Desinfektion blev udført med forfug-
tede ethanolklude 70% v/v.

Vores projekt havde to formål:
1)  at undersøge en lang række af de almin-

deligste forekommende møbelover-
flader, både nye og gamle, for kimtal 
(aerobe bakterier og svampe) efter al-
mindelig rengøring.

  Aftrykkene foretoges efter rengøring af 
møblet

  Der blev lavet 4 aftryk med 5 cm TSA-
aftryksplader (=20 cm2) pr. overflade-
type på 4 forskellige møbler, hvor mu-
ligt.

  Møbler med betræk af vævede tekstiler: 
Området rengjordes, herefter gjordes 
området vådt med 10 ml sterilt vand. 
Det trak 15 min før aftryk blev taget.

  Aftrykkene blev dyrket i varmeskab ved 
37° C, og der aflæstes antal CFU pr. cm2 
efter 1,2 og 3 døgn.

  Krav til renhedsgraden er max. 2,5 
CFU/ cm2 svarende til max. 50 CFU/
aftryksplade.

2)  at evaluere muligheden for fjernelse af 
pletter på samme overflader forårsaget 
af 3 forskellige opløsninger (hudlotion, 
mælk og vand) med almindelig rengø-
ring i sæbevand efterfulgt af desinfek-
tion, hvis pletten ikke var væk efter ren-
gøring.

Fund

Tabel 1 viser resultaterne af kimtalsmålin-
ger efter rengøring på overflader af diverse 
typer som vist i tabellens to første kolon-
ner. I tredje kolonne vises antal aftryk, og 
i fjerde kolonne er resultatet angivet som 
kimtal, dvs antal kolonier (CFU, colony for-
ming units) per 20 cm2. Dette skal holdes 
op mod NIR-rengørings krav om højst 50 
CFU/20 cm2 som acceptabelt. Vævede 
tekstiler-uanset materiale og composit le-
vede ikke op til kravene i NIR-rengøring, 
de øvrige overflader kan rengøres til et ac-
ceptabelt niveau.

Tabel 2 viser resultaterne af forsøg på at 
fjerne pletter med rengøring og desinfek-
tion. Pletter er fremstillet af henholdsvis 
hudlotion, mælk eller vand, hvor der er 
tilsat et flouriserende materiale. Pletterne 
blev påført tre forskellige steder på ma-
terialet. Resultaterne blev gradueret som 
hel fjernelse = 0; delvis fjernelse = ½; eller 
ingen fjernelse = 1. Igen ses overflader af 
vævet materiale, enten kunstigt tekstil eller 
ægte uld, at være svære at rengøre. Ligele-
des var pletter vanskelige at fjerne fra over-
flader af oliebehandlet træ og linoleum. 
På overflader af composit og kunstlæder 
kunne pletter fjernes delvist. Desinfektion 
efter rengøringen gav ingen yderligere 
fjernelse af pletter.

Figur 1 viser fotos fra testene af et vævet 
tekstil (Step Melange fra Gabriel) med UV-
lys hhv. før rengøring, efter rengøring og 
efter desinfektion.

Konklusion

Hvorfor er det vigtigt at møbeloverflader 
kan gøres rene? Der er kun få, men vig-
tige rapporter om krydskontamination og 
smitte med både virus og bakterier, spe-
cielt multiresistente og patogene mikroor-
ganismer, via borde og stole, og det synes 
oplagt, at et stolesæde overtrukket med et 
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vævet tekstil ikke lader sig rengøre lige så 
godt som en glat overflade uanset en på-
limet tissedug. Vævede tekstiler rengøres 
ikke normalt med sæbevand, men støvsu-
ges. Støvsugning må ikke foretages på ho-
spitaler i kliniske områder, så den metode 
er udelukket. Hospitalserhvervede infek-
tioner er desværre ikke væsentligt reduce-
ret i hyppighed gennem de sidste årtier, og 
der er yderligere tilkommet multiresistente 
bakterier, som i mange tilfælde også frem-
viser øget evne til at overleve på inerte 
overflader. Det gør muligheden for en god 
rengøring af overflader ekstra vigtig, så det 
minimerer muligheden for smitte med uøn-
skede patogene mikroorganismer.

Undersøgelsen illustrerer, hvilken be-
tydning materialet har for møblets mulig-

hed for at blive rengjort til et acceptabelt 
niveau, hvilket som indledningsvist be-
skrevet er vigtigt for at undgå smitte eller 
spredning af uønskede mikroorganismer 
på et hospital. Overflader bestående af væ-
vet tekstil bør såvidt muligt undgås, da de 
ikke kan rengøres tilfredsstillende, hvilket 
både er vist som reduktion af kimtal per 
overflade eller som fjernelse af pletter.

I Nationale Infektionshygiejniske Ret-
ningslinjer for nybygning og renovering i 
sundhedssektoren står s. 57 at ikke nagel-
fast inventar:

SKAL kunne rengøres med vand og sæbe 
samt pletdesinficeres. Alternativt være af-
tageligt og tåle regelmæssig vask ved min. 
80 °C eller vask med tilsvarende effekt.

Tabel 1. Tabellen viser resultatet efter rengøring målt som CFU/20 cm2 (median(range)) på aftryksplader aflæst dag 3 efter aftryk. Accept-
grænse for rent er < 50 CFU/20 cm2 efter rengøring. “Ny” defineres som overflade uden tegn på slitage. “Gammel” defineres som slidt I 
overfladen fx afskalning af lak eller brud i overflade. Aftryk blev taget på den slidte/brudte overflade I kategorien “gammel”.

Overflade, 
type Behandling, gammelt/nyt møbel og overflade Antal aftryk CFU/20 cm2,  

Median, (Range)

Tr
æ

Lakeret nyt stolesæde 3
15

(6-25)

Lakeret gammelt sæde 2
22

(8-36)

Oliebehandlet armlæn 4
7.5

(4-21)

Pl
as

tik Polypropylene ny stolesæde 4
8.5

(7-11)
Polypropylene
Ny Bænk-sæde 

4
22

(4-44)

Læ
de

r

Læder Triumph Crib 5 (Soerensen Leather, Denmark)  
ny stolesæde

4
33

(11-62)

K
un

st
læ

de
r Kunstlæder ny sæde 4

36.5
(24-71)

Kunstlæder gammelt stolesæde 2
8

(4-12)

Kunstig ruskind, ny stolesæde 4
18

(12-22)

V
æ

ve
de

 te
ks

til
er

, k
un

st
st

of
  

el
le

r 
ul

d 
m

ed
  

på
lim

et
 ti

ss
ed

ug

Step Melange-vævet tekstil, Gabriel, Danmark syntetisk 
stof – ny sofasæde

6
223

(101-265)
Step Melange-vævet tekstil, Gabriel, Danmark syntetisk 
stof – ny ryglæn

6
41

(22-119)
Step Melange-vævet tekstil, Gabriel, Danmark syntetisk 
stof – ny armlæn

6
88

(39-168)
Trevira vævet som Still Cut Trio, Kvadrat, Denmark 
sofasæde

4
529

(196-735)

Uld gammel stolesæde 3
94

(59-120)

C
om

po
si

t/
La

m
in

at

Composit, bænk 4
138

(49-159)

Composit med resinoverflade ny plade 4
2

(1-4)
Laminat gammel bord 1 45

Betræk, som kan udsættes for kropsvæ-
sker, BØR have væskebarriere.

Dette krav er skærpet i RegionHovedsta-
dens vejledning om krav til møbler i klini-
ske områder, hvor vi bl.a.har skrevet:

Materialerne skal være væsketætte i 
øverste lag.
Betræk må ikke være af vævede/ 
flettede materialer
Materialer skal kunne tåle hyppig rengø-
ring med sæbevand samt desinfektion 
med hospitalssprit 70-85 %, klorholdige 
produkter med 1000 ppm aktivt klor eller 
rumdesinfektion.
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Tabel 2. Tabellen viser resultaterne efter rengøring og evt. desinfektion med 70% v/v ethanol fra tre typer pletter. Efter rengøring brugte 
vi UV-lys til at kontrollere om pletterne var fjernet. Hvis der var spor tilbage desinficerede vi området og testede igen med UV-lys. Plet-
terne blev scoret på følgende måde: 0 = alt er fjernet, ½ = delvist fjernet, 1 = Næsten intet fjernet. Alle materialer i testen var nye.

Overflade
Resultat efter rengøring Resultat efter desinfektion

Bodylotion Mælk Vand Bodylotion Mælk Vand

Træ – lakeret ½ ½ ½ ½ ½ ½
Træ – oliebehandlet 1 1 1 1 1 1
Composit 0 ½ 1 0 ½ 1
Composit med resin overflade 0 0 0 - - -
Laminat 0 0 0 - - -
Laminat med nanocover ½ 0 ½ 0 0 0
Compact laminat 0 0 0 - - -
Læder 0 0 0 - - -
Kunstlæder ½ ½ 1 ½ ½ 1
Step Melange, vævet kunststof, Gabriel 1 1 1 1 1 1
Zürich Melange, vævet kunststof, Kvadrat 1 1 1 1 1 1
Field 182, vævet kunststof, Kvadrat 1 1 1 1 1 1
Uld 1 1 1 1 1 1
Polypropylene 0 - - - - -
Linoleum med ubehandlet overflade 1 1 1 1 1 1

Figur 1. Figur 1 viser testene med UV-lys efter forsøg på at fjerne pletter. Kolonnerne viser pletten under UV-lys hhv. før rengøring, efter 
rengøring og efter desinfektion. Dette forsøg var med Step Melange fra Gabriel.

Tekstil:
Step
Melange

Før rengøring Efter rengøring Efter rengøring og desinfektion

Body-
lotion

Mælk

Vand
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Vedligeholdsplanlægning – 
prioriterer vi rigtigt?
Det er en meget populær historie at Eisen-
hower planlagde D-dag efter følgende ma-
trix:

Vigtigt Haster
Vigtigt

Ikke Vigtigt
Haster ikke Haster

Figuren skal illustrere at man skal lægge 
kræfterne i det som haster og er vigtigt. 
Anden prioritet skal være det som er vig-
tigt, men de fl este falder i fælden at bruge 
mest tid på det som haster. Historien om 
Eisenhower var at han havde folk, som 
kunne løse hasteopgaverne. Meningen er 
så at vi skal forstå at hvis en gigantisk ope-
ration som D-dag kan planlægges ud fra 
dette simple prioriteringsværktøj, så kan 
vores daglige vedligehold også.

Det interessante er ikke værktøjet, men 
hvilke ting man kategoriserer i de forskel-
lige felter. Det kan somme tider overraske 
at tale med kunderne (eller brugerne), for 
det er ikke sikkert at de har samme priori-
tering, som de der udfører vedligeholds-
arbejdet. Her har man på sygehusene en 
fordel i at være tæt på organisationen. 
Dette er en situation som entreprenører i 
servicebranchen ikke er i. Begge kan dog 
lære noget af at gennemføre øvelsen ”for-
ventningsafstemning”. Personligt er jeg 
blevet overrasket over at varme og vand er 
lavt prioriteret, fordi man kan tage mere tøj 
på, lægge en ekstra dyne på patienterne, 
og drikke vand fra fl aske.

Man beskriver forskellige opgaver som 
man udfører i dag, eller typiske fejlsitua-
tioner, og forsyningssvigt, og beder om 
en prioritering af hvor længe man kan leve 
uden at det pågældende fungerer. Det 
kan være luftarter, el, afl øb eller varme og 
vand.

Når man har gennemgået dette med sine 
kunder/brugere, er man meget klogere på 
deres prioriteter. Man kan også lave øvel-
sen med sin ledelse, og dermed få en me-
get klar ide om hvordan man bedst kan un-
derstøtte sin virksomheds kernefunktioner. 
For selv om vi i vedligeholdsafdelingen an-
ser os selv som de vigtigste i virksomheden, 
må vi erkende at sådan er det nok ikke, set 
fra direktionens perspektiv.

Coronakrisens eftervirkninger

Lige i denne tid, hvor en pandemi har 
skabt en meget alvorlig situation for sund-
hedsvæsnet, og for samfundet generelt, 
er alle prioriteringer og aftaler sat under 
pres, eller måske afl yst helt. Der udføres 
en meget omfattende kriseledelse på alle 
trin. Der har været brug for vedligeholds-
afdelinger, med deres omfattende arsenal 
af løsninger på alle mulige og umulige pro-
blemer. Der er lavet midlertidige afdelin-
ger og forsyninger til disse, der er trukket 
iltledninger til fjerne hjørner, og i meget 
stort omfang er det gået godt. Nu anes et 
lys, pandemien bliver slået tilbage af vac-
ciner, og det er måske tid at forberede sig 
på en ændret virkelighed. Det kan være nu 
at afdelingen skal forberede sig til at ud-
føre en forventningsafstemning med sine 
kunder/brugere, og ikke mindst med den 
direktion, som styrer budgetterne. Man er 
nødt til allerede nu at gøre sig overvejelser 
over hvad der skal ændres i den fremtidige 
drift. Er der steder, hvor det er nødvendigt 
at have øget vagtberedskab? Er der steder 
hvor man skal have indført redundante 
forsyninger, og er der steder hvor man kan 
skære noget væk, fordi det har vist sig at 
være overfl ødigt i en kritisk situation.

Vedligeholdsafdelinger er gode til at 
prioritere indsatsen, men lidt dårlige til at 
prioritere internt tidsforbrug. Derfor er der 
opgaver, som udføres af vane, og fordi de 

er overkommelige, og i nogle tilfælde fordi 
de fylder tiden ud. Nu har man muligheden 
for at få lavet en knivskarp og fokuseret 
prioritering af opgaver. I tiden efter Corona 
bliver det meget vigtigt at stå klar med en 
plan for fremtiden. Det gode råd at få age-
ret inden de dårlige tider er helt og holdent 
slut. Forbered en plan, som tager højde for 
to scenarier for de næste par år:

Det første scenarie er at vores politi-
kere bliver bange for at der er brugt alt for 
mange penge på krisen. Der er fremrykket 
investeringer, givet skattelettelser og hjæl-
pepakker. Nu skal der strammes op, og det 
er klart at den daglige drift skal beskæres. 
Hvad kan man bidrage med i et nedskæ-
ringsscenarie?

Hvis scenariet er nedskæringer, må 
man forholde sig til hvor det gør mindst 
ondt. Er det et spørgsmål om at forlænge 
nogle vedligeholdsintervaller, eller er det 
et spørgsmål om helt at skære aktiviteter 
væk? Der er ingen tvivl om at man skal 
udføre sin forventningsafstemning og den 
udledte prioriteringsliste inden scenariet 
bliver en realitet, og man skal til at ændre 
på sin afdelings funktioner. Har man udført 
dette på forhånd, er det langt nemmere at 
forholde sig nøgternt til realiteterne, og 
spille aktivt med, ved at opridse konse-
kvenserne af de enkelte besparelser.

Det andet scenarie er at magthaverne 
ændrer opfattelse af hvordan man dimen-
sionerer sundhedssektoren. Det vil blive 
helt almindeligt, og ligefrem anset for sund 
fornuft, at der er overkapacitet på intensive 
afdelinger og i akutmodtagelser. Der vil ef-
ter al sandsynlighed opstå nogle ændrede 
kliniske retningslinjer, måske vil der opstå 
andre brugsmønstre. Det er uden tvivl det 
sjoveste scenarie at bidrage til. Hvordan 
understøtter man ideudvikling og opsti-
gende trend? Hvilke smarte tiltag kan vi 
tage, og hvordan forbereder vi os på den 
næste krise, som uvægerligt rammer os?

AF DRIFTSKONSULENT JESPER TANGGAARD, SWECO DANMARK A/S
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— 
Brug tiden klogt 
- velkommen på webinar med ABB

Vi har fået masser af positive reaktioner på vores webinarer i foråret – og nu er vi klar 
med over 30 forskellige webinarer i efteråret. Det er gratis, og hvert webinar tager 
ca. 30 minutter. Se det store udbud og tilmeld dig her: new.abb.com/dk/webinar

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
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HVORNÅR ER ”NOK OXYGEN” NOK OXYGEN SOM LÆGEMIDDEL I  EN 
RESPIRATORISK EPIDEMI?

Det er et retorisk spørgsmål, som kan være svært at svare på i kampens hede om at tilfredsstille sygehusdirektører, COVID-
19-beredskaber og diverse styrelser.

Ét er dog sikkert: Der er store mængder oxygen til rådighed – se bare ud af vinduet.

Der blev under første bølge af krisen hamstret, flasker da ingen kendte forbruget og setuppet. Det primære lægemiddel i Dan-
mark skulle heldigvis vise sig at komme fra vægudtaget og dermed fra tankforsyningen.

…men:

Hvor stor og stabil er kapaciteten så af jeres sekundære forsyninger og reserveforsyninger?

Har vi lært noget om 
medicinske oxygen-anlæg efter 
første bølge med COVID-19?
Svaret er ja – og hvor står vi så i dag?

Som så ofte tidligere, når der blev gen-
nemført risikoanalyser på bestående me-
dicinske oxygen-anlæg, blev reserveforsy-
ningen beregnet ud fra et gennemsnitligt 
dagligt forbrug, og i nogle tilfælde gør det 
sig ligeledes gældende for den sekundære 
forsyning. For at sikre en tilpas reserve-
forsyning i tilfælde af akut nedbrud, blev 
forbruget ofte baseret på det nuværende 
forbrug sammenholdt med mulighed for 
levering af ny forsyning, ofte +48 timers 
forbrug.

I en tid hvor overvågning af tankene i 
højere og højere grad påhviler leverandø-
ren, er hospitalets eneste tilgængelige tal 
ofte gasleverandørens månedsstatistikker. 
Da ingen eller meget få installationer har 
egen flowmåler på anlægget, kan det virke 
umuligt at bestemme forsyningen på time-
basis.

Det daglige forbrug af flydende oxygen 
(LOX) er gennem de sidste årtier steget 
med ca. 2-4 % om året, hvilket ikke har 
været noget problem, idet tankanlæggene 
ofte blev dimensioneret med en stor, ekstra 
kapacitet på både rørdimensioner og stabi-
lisatorer, der samtidig dækkede et forven-
tet, ofte ukendt, peak-forbrug i fx formid-
dagstimerne.

Corona, peak og planlægning

Samtidig med et stigende forbrug – grun-
det et stigende antal patienter, flere opera-
tioner og samtidige oprettelser af COVID-
19-afsnit og opgraderinger på en lang 
række hospitaler – blev man flere steder 
klar over, at hospitalernes nuværende sta-
bilisatorer skulle kunne sikres til et markant 
øget forbrug. Nogle steder er det sandsyn-
ligt, at der skulle op imod en fordobling til 
set i forhold til dengang, anlæggene blev 
dimensioneret. Det er selvsagt uklart, om 
anlæggene kunne bære dette – og særligt 
blev reserveforsyningen og i nogle tilfælde 
den sekundære forsyning meget kritisk, for 
kunne regulatorerne og stabilisatorerne 
i forsyningsanlæggene klare det nye ni-
veau?

Hvorfor var problemet under COVID-19’s 
første indtog så mindre end antaget?
På baggrund af utallige rapporter fra Syd-
europa, blandt andet fra Italien og via 
EIGA – den Europæiske Sammenslutning 
for Gasproducenter var vi klar over et krav 
om markant øget forbrug af oxygen. Der 
var dog uklarhed om de flows patienterne 
blev indskrevet med, både 10,20,30 40 og 

sågar 50 liter i minuttet var fremme, og det 
er ikke uvæsenligt om patienterne i gen-
nemsnit skulle indlægges med 10 liter pr. 
minut eller med 50 liter i minuttet. Vigtigst 
var det at adressere antallet af indlæggel-
ser og dermed overbelægningen, og re-
gionerne besluttede at lukke ned for alle 
ikke-hastende operationer. Den handling 
var vigtig, for det neutraliserede oxygen-
forbruget, således at behovet for en øget 
mængde ilt til COVID-19-patienter blev 
mødt med et utal af indlæggelser og op-
vågninger grundet nedgang i operationer.

I Figur 1 ser man, hvorledes en hurtig 
udskrivning af andre somatiske patienter i 
de kritiske uger (fra uge 10-15, 2020) var 
med til denne reduktion i det ”normale ilt-
forbrug” på de danske hospitaler.

Samme billede, som det vi oplevede 
i Danmark, så man i andre europæiske 
lande, blandt andet i Irland.

Forsyningssituationen fra alle gasleve-
randører både ved første bølge og i dag 
har hele tiden været, at alle havde rigeligt 
LOX (flydende oxygen) til kontinuerligt at 
fylde alle hospitalernes tanke. Flaskehalsen 
kan, som det fremgår nedenfor, være ho-
spitalernes egne stabilisatorer i centralgas-
systemet.

AF MARKEDSCHEF FOR HEALTHCARE MICHAEL NØRKJÆR, STRANDMØLLEN A/S
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Peak-forbrug – måling af 
rigshospitalets fl ow

Vi har i forbindelse med undersøgelsen 
fået data fra Rigshospitalets oxygentanke, 
der for primære/sekundære tanke og re-
serveforsyningstanke har selvstændige 
fl owmetre installeret efter fordamperne.

Målingerne er fordelt på to perioder:
• 10. august til 19. august 2020
• 5. november til 11. november 2020.

Begge kurver viser et helt klart billede af et 
peak-forbrug, som særligt i hverdagenes 
formiddagstimer ligger væsentligt over det 
gennemsnitlige ugentlige og daglige for-
brug af LOX.

I og med at man normalt beregner re-
servekapaciteten på baggrund af det gen-
nemsnitlige forbrug, så bliver det tydeligt, 
at man i højgrad udjævner peak-forbruget, 
som er så vigtigt at holde for øje.

På begge forsyninger måles et merfor-
brug imellem 50 % og 100 %, når de to gra-
fer lægges oven på hinanden, som de skal.

Som supplerende dokumentation fi k vi 
yderligere en daglig afl æsning af begge 
tanke, som var foretaget i tidsrummet fra 
kl. 05:00 til 23:00, og igen viste det en 
tydelig peak-værdi om formiddagen kl. 
10:00. Dette tidspunkt kommer jo ikke 
bag på nogen, idet næsten alle operatio-

Disclaimer: Rigshospitalet har i 
forbindelse med vores undersøgelse 
omkring peak-forbrug og stabilisato-
rernes nuværende ydeevne meget 
velvilligt stillet sit materiale fra egen 
fl ow-overvågning af det daglige LOX-
forbrug til rådighed. 

Strandmøllen A/S er ikke leverandør 
af fl ydende gasser til tanke i Region 
Hovedstaden, men leverer udeluk-
kende gasformige gasser (fl asker). 
Der skal derfor lyde en tak til maski-
nafdelingen for deres åbenhed om 
brug af deres data.

Casen er således meget neutral, og  
den er ikke en kritik rettet mod nu-
værende leverandør eller Rigshospi-
talets forsyning, som følger det bedst 
tænkelige forsyningsprincip med en 
3-tanks-løsning.

Figur 1 – Graf over udviklingen i antal henvisninger til udredning på somatiske afdelinger 
for hele landet og i de enkelte regioner. Uge 44 2019 til uge 18 2020. Kilde: COVID-19: 
Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet – Beskrivelse af udviklingen i aktivitet i sund-
hedsvæsenet fra uge 2 til uge 18 2020. Sundhedsstyrelsen, 2020

ner foregår i dette tidsrum, men at peak 
egentlig forøges over næsten tre timer og 
at forbruget i denne periode ligger så me-
get højere end det daglige gennemsnit gør, 
at mange andre hospitaler endnu engang 
må få gennemgået deres nuværende sta-

bilisatorer for, om de kan dække både det 
nuværende peak-forbrug, kapaciteten der 
udvides med.

Når man samtidig ser dette udsving i 
forbruget og efterfølgende skal opgradere 
hospitalet med xx antal COVID-19-pladser, 
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hvor behovet er 20-30 liter oxygen i minut-
tet pr. plads, så arbejder man med et for-
brug, der ligger 100 % over det forbrug, som 
blev lagt til grundlag for dimensioneringen 
af hospitalet centralgassystem, da man 
byggede hospitalet. Det jævnt stigende 
forbrug gennem årene samt bevidstheden 
omkring et peak-forbrugsbillede og for-
ventninger til store COVID-19-afsnit (eks-
tra 50-200 sengepladser) gør, at mange 
hospitaler må re-kalkulere deres forbrug 
samt sikre deres forsyninger og ikke mindst 
reserveforsyninger.

Efter det forløb vi mødte i første bølge 
og nu er igennem med anden bølge, mens 
en tredje bølge måske også er på vej, er 
der en lang række spørgsmål, som man bør 
stille sig selv:

• Hvordan har kapaciteten udviklet sig 
over årene og under COVID-19-be-
handlingen?

• Hvad har du ombygget / tilføjet / ned-
lagt de seneste mange år?

• Har du dimensioneringen på plads?

• Hvordan drives dit hospital mellem kl. 8 
til 16 eller ved 24-timers drift?

• Hvem træffer beslutninger i en krisesi-
tuationen og på hvilket grundlag?

Artiklen er en del af en artikelserie, der lø-
bende bringes her i bladet. Læs med næste 
gang, hvor vi arbejder med de specifikke 
komponenter i rørsystemet, som har ind-
virkning på jeres distributions- og forsy-
ningssikkerhed.

Systemer i samspil er afgørende 
for hospitalsdrift
Resultatet af en operation eller et behandlingsforløb på et hospital afhænger naturligvis af en række 
personers sundhedsfaglige kompetencer. Men det afhænger også af, at en række systemer og apparater 
inden for bygningsdrift, logistik, klinik og andet spiller sammen og leverer ydelser, der fungerer optimalt og 
til tiden. 

En af de virksomheder, der har speciali-
seret sig i systemer, der i sidste ende skal 
hjælpe hospitalerne med at få leveret de 
rigtige ydelser, i den rigtige kvalitet og til 
den rigtige tid er Wonderware Scandina-
via, der er officiel distributør af løsninger 
fra AVEVA Industrial Software.

Som navnet siger er der ikke tale om løs-
ninger, der udelukkende er designede til 
hospitaler. Det handler om processtyring 
og om at få systemer til at spille sammen 
til en helhed. Som salgsansvarlig Henrik 
Dybdahl fra Wonderware Scandinavia ud-
trykker det:

– Effektiv hospitalsdrift handler dybest 
set om at have indsigt som fx, hvad der 
befinder sig hvor og hvornår, samt hvilken 
tilstand det er i, siger han.

Det er naturligvis meget forenklet, men 
det beskriver meget godt kravene til de 
løsninger, som Wonderware leverer. Det 
gælder for eksempel opbygning af logi-
stik-system og forsyningskæde til Region 
Hovedstadens to sterilcentraler. Hele lo-

gistikken skulle opbygges fra bunden, da 
regionen nedlagde 10 sterilcentraler og 
opbyggede to nye gennemautomatise-
rede af slagsen. De skal forsyne samtlige 
operationsstuer på de 10 hospitaler, der 
er i regionen, med sterile instrumenter og 
andet. 

Wonderware skal også levere et stort 
system, der vil samle og integrere BMS-
systemer, produktionsstyringssystemer og 
en hel del andre systemer på Nyt OUH i 
Odense.

BMS med meget mere

AVEVA’s erfaringer fra procesindustrien 
gør, at den platform, som skal binde Nyt 
OUH sammen, ikke følger de traditionelle 
grænser, der er internt i et hospital. Med-
arbejdere i klinik, bygningsdrift, logistik, 
medicoteknik, overvågning, service, ad-
ministration og alle andre funktioner arbej-
der jo sammen om at give patienterne den 
bedst mulige behandling, og hvorfor skal 

de systemer, der styrer processerne, så 
være adskilte enheder?

– Det skal de heller ikke være, påpeger 
Henrik Dybdahl, der såmænd gerne tager 
endnu flere forhold som styring af patient-
flow og booking med på den samme plat-
form.

Så langt er man i praksis ikke kommet 
endnu. Men et kig på den løsning, som 
OUH får, når det nye sygehus idriftsættes 
medio 2023, viser, at integrationen er nået 
rigtigt langt. Ud over, at de enkelte Buil-
ding Managementsystemer som vand og 
varme, ventilation, køling, adgangskontrol, 
brandalarmering, lys og solafskærmning 
mv. kommer til at spille sammen, så bliver 
hele logistikken – blandt andet omkring OP 
og sterilcentral med track & trace af vare-
flow og produktion samt styring af rørpost, 
AGV, elevatorer mv. koblet på, så der altid 
vil være overblik over, hvordan situationen 
er og vil arte sig på hospitalet.

Drømmen om at vide, hvad der til enhver 
tid befinder hvor, er meget tæt på at gå i op-

AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE, SCIENCEJOURNALIST.DK
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Nyt OUH i december 2020. Her på disse 260.000 kvadratmeter vil man om et par år, når hospitalet står færdigt, vide, hvor alting befi nder 
sig, og hvor det er på vej hen... (Foto: Projektorganisationen Nyt OUH)

fyldelse, når det nuværende Odense Uni-
versitets Hospital fl ytter ud og bliver nabo 
til universitetet i den østlige del af byen.

Leder efter noget 20 pct. af tiden

Henrik Dybdahl har en enkel forklaring 
på, hvorfor det er afgørende at have styr 
på alting på et hospital. Det handler blandt 
andet om tid.

– Der er undersøgelser, som viser, at 
man kan spare 20 procent tid, hvis alle ved, 
hvor alting er, og det vil jo i princippet sige, 
at medarbejderne bruger en femtedel af 
tiden på at lede efter forskellige effekter, 
bestille nye varer, som man troede var på 
lager, vente på transporter, få de rigtige 
systemer op at køre etc., påpeger Henrik 
Dybdahl.

– En masse tandhjul skal fungere sam-
men i det store maskineri for, at et hospi-
tal kører optimalt. De systemer, der driver 
tandhjulene, skal også passe sammen og 
kunne kommunikere med hinanden, lyder 
hans begrundelse for, at BMS, produkti-
onsstyring (MES), adgangskontrol, boo-
kingsystemer, track & trace og alt andet 

meget gerne skal hænge sammen på en 
fælles platform. 

En helt almindelig dag på OP

Den platform, som AVEVA Industrial Soft-
ware har udviklet, fungerer i vid udstræk-
ning i komplicerede procesindustrier som 
den farmaceutiske og kemiske industri, fø-
devareindustrien mv., men den anvendes 
også meget i infrastrukturselskaber, ener-
giselskaber mv.

– Og det er blandt andet erfaringerne 
herfra, vi nu også overfører til hospita-
lerne, fortæller Henrik Dybdahl, der for at 
illustrere systemet henviser til processen 
omkring en operation.

Operationen bestilles via et bookingsy-
stem, som igangsætter en ordre på leve-
ring af præcis de rigtige sterile utensilier 
fra sterilcentralen. De befi nder sig måske 
forskellige steder og skal hentes af en AGV 
eller en anden robot. Måske skal de også 
steriliseres først. Hver enkel forpakning har 
et ID – en chip eller stregkode – der for-
tæller, hvornår den pågældende vare blev 
steriliseret, hvilken autoklave, der er blevet 

brugt, og hvor og hvordan det er blevet 
opbevaret.

På operationsdagen starter rumopvarm-
ningen i præcis så god tid, at OP-stuen når 
den rigtige temperatur, når patienten og 
operationsholdet ankommer. Det samme 
sker med tryk, ventilation luftfugtighed 
mv. I forvejen har systemet tjekket, at alle 
medicinske gasser, lamper, elforsyning mv. 
fungerer, som de skal.

En AGV henter instrumenterne. I for-
vejen har den beregnet en rute, der tager 
hensyn til, hvor fremkommeligheden er 
bedst. Hvis nogen har stillet et eller andet 
på et sted, så den automatiske transportro-
bot ikke kan komme frem, får den besked 
fra planlægningssystemet og fi nder en 
anden rute. AGV’en reserverer selv ele-
vatoren og sørger for, at ingen andre kan 
benytte den, før transporten er nået op på 
den rigtige etage. 

Sporbarhed fanger fejl i tide

Det hele går i stå, og processen forsinkes, 
hvis blot én af alle disse mange delproces-
ser ikke foregår præcis i rette tid og på 

PROFIL
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rette sted. Systemerne må kunne snakke 
sammen, selv om hospitalet har forskellige 
driftssystemer, bookingsystemer, track & 
trace-systemer, overvågningssystemer etc. 
Og det er lige denne kommunikation, at 
den fælles platform håndterer.

– Men det er faktisk lige så vigtigt, at sy-
stemet kan håndtere situationen og gribe 
ind, hvis noget ikke virker. Sporbarhed er 
fx helt afgørende både på hospitaler og i 
fx den farmaceutiske industri, og når man 
har et system, som så at sige holder styr på 
alt, kan man nå at rette fejl, inden det får 
konsekvenser. Hvis en autoklave melder 
om en usikkerhed eller fejl i steriliserings-
processen, kan man hente og re-sterilisere 
lige præcis de instrumenter, der befandt 
sig i den pågældende autoklave på tids-
punktet. Man behøver ikke at hjemtage alt 
det øvrige, som er steriliseret korrekt den 
pågældende dag, oplyser Henrik Dybdahl.

Sikkerhed er alfa og omega

I princippet kan man sammenligne den 
platform, som AVEVA har udviklet, med 
et jernbane-kontrolcenter. Systemet skal 
forbinde de forskellige stationer – de ope-
rationelle it-systemer – med hinanden og 
sørge for, at gods og passagerer – data – 
altid bliver afl everet det rigtige sted til rig-
tig tid. Men mens jernbanestationer er for-
holdsvis lette at forbinde med hinanden, 
fordi sporene er ens i såvel København 
som i Skagen, så er det lidt mere kompli-
ceret i it-verdenen. It-systemer er normalt 
ikke designet til direkte at kunne snakke 
med hinanden, og i jernbaneanalogien ville 

det svare til, at stationerne er forbundne til 
jernbanenettet med spor med forskellige 
sporvidder, og at man måtte skifte bogier 
ved hver station.

– I it-verden klarer man oftest kommuni-
kationen mellem forskellige systemer ved 
at gøre dem åbne. Men det er ’no-go’ for 
hospitaler. I stedet må vi bruge krypterede 
forbindelser og må ’oversætte’ data fra de 
forskellige systemer til et fælles sprog, ly-
der Henrik Dybdahls forklaring. 

Da OUH’s drift er meget afhængig af, at 
kommunikationen mellem de enkelte sy-
stemer fungerer, er der gjort ekstra meget 
ud af sikkerheden. Wonderware regner 
med en oppetid på mindst 99,9 procent, 
blandt andet fordi der er dobbelt redun-
dans overalt.

Menneskelige fejl er usandsynlige

– Der er faktisk ingen mennesker, der 
rører ved den daglige planlægning, så 
sandsynligheden for, at menneskelige fejl 
spiller ind, er minimal, påpeger Henrik 
Dybdahl.

Naturligvis skal systemet kunne ændres, 
hvis forholdene ændres. Der kan kobles 
nye systemer på, og én hændelse et sted 
skal måske udløse nogle andre reaktioner 
et andet sted, end man først havde tænkt 
sig.

– Det er forholdsvist nemt at ændre i 
systemet, fordi det er objektorienteret og 
opbygget med templates. Det betyder, at 
en ændring automatisk opdateres til alle de 
øvrige tilsvarende dele af systemet, hvor 
det er relevant. Alle ændringer logges, 

så man altid har en fuldt opdateret doku-
mentation, fortæller den salgsansvarlige og 
tilføjer, at de mennesker, der skal arbejde 
med systemet, naturligvis vil få en grundig 
uddannelse først.

– Uddannelsen er faktisk allerede gået i 
gang både hos Wonderware og med selv-
studier, og den vil blive suppleret med en 
grundig indføring i systemet, efterhånden 
som de forskellige dele af Nyt OUH bliver 
taget i brug medio 2023, lover Henrik Dyb-
dahl. 

Indførelsen af AVEVA system platform 
til at samle funktioner og systemer får in-
gen betydning for arbejdet med de eksi-
sterende operationelle it-systemer til Buil-
ding Management eller andet. Men der 
kommer selvfølgelig en del nye systemer 
til styring af de automatiserede systemer, 
som AGV, rørpost, track & trace mv., som 
ikke kendes i det nuværende Odense Uni-
versitetshospital.
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Kunstig intelligens er godt på vej 
i Region Syddanmark
På trods af corona skrider arbejdet med at anvende kunstig intelligens i sundhedsvæsenet i hele regionen 
fremad. Ni projekter, der fik bevilget midler for et år siden, har nu aflagt statusrapport.

Da regionsrådet 16. december 2019 bevil-
gede 15 mio. kr. til ni innovationsprojekter 
i hele regionen, var der ingen, der kunne 
forudse, at en pandemi snart ville vende op 
og ned på arbejdsgangene i sundhedsvæ-
senet.

Men på trods af coronavirussens indtog i 
Danmark har de ni projekter kørt på, og her 
et år efter iværksættelsen kan projekterne 
gøre status. Det sker i orienteringspunkter 
til Digitaliseringsudvalget og Anlægs- og 
innovationsudvalget.

Brystkræftdiagnosticering på OUH

Odense Universitetshospital står i spidsen 
for et projekt, der skal teste og validere et 
kunstig intelligens-værktøj, der kan under-
støtte lægernes arbejde ved at bistå med at 
diagnosticere brystkræft ud fra røntgenbil-
leder. Samtidig skal det nye værktøj sikre 
tidligere og mere præcis diagnostik, som 
kan føre til hurtigere behandling og der-
med bedre chance for overlevelse og øget 
livskvalitet.

Projektet, som strækker sig over fire år, 
er i gang med den første del, hvor kunstig 
intelligens skal gennemse over 260.000 æl-
dre brystscreeningsbilleder fra hele Region 
Syddanmark. Studiet bliver det største på 
verdensplan, som har en gruppe kvinder 
inkluderet med to hele opfølgningsperio-
der. Der afventes aktuelt svar fra National 
Videnskabsetisk Komité, så studiet kan 
startes.

Projektet er et samarbejde mellem alle 
sygehusenheder i Region Syddanmark.

Kræftrisiko via blodprøver på 
Sygehus Lillebælt

På Sygehus Lillebælt har de igennem 12 år 
foretaget over 150.000 blodprøveanalyser 
på over 7.500 patienter, som har gennem-
gået et diagnostisk pakkeforløb hos deres 
praktiserende læge for kræft. På baggrund 
af analysernes resultater er der lavet en al-
goritme på et kunstigt intelligens-system, 
som med stor sikkerhed kan beregne den 
enkelte persons risiko for at have kræft på 

en skala fra 0 pct. til 100 pct. Projektet er 
et samarbejde mellem Kræftens Bekæm-
pelse, de praktiserende læger og Sygehus 
Lillebælt.

Projektet har vist, at den kunstige intel-
ligens er særdeles velegnet til at beregne 
en given patients risiko for kræft – og ved 
hjælp af den kunstige intelligens kan man 
give lægen og patienten besked samme 
dag, som blodprøven er taget, da Syge-
hus Lillebælt afhenter blodprøverne to 
gange dagligt. Lægen og patienten kan så 
i dialog beslutte den videre udredning. På 
den måde kan patienter uden kræft spares 
for en belastende videre udredning, mens 
samfundet sparer de betydelige omkost-
ninger ved den videre udredning.

En opfølgende undersøgelse af en 
eventuel konsekvens og nytte af indførelse 
til tidlig opsporing af kræft er under plan-
lægning.

Operationsguides i 3d på 
Sydvestjysk Sygehus

På Sydvestjysk Sygehus arbejdes der i 
forbindelse med skulderproteser med at 
indføre skræddersyede operationsguides i 
3D. Det endelige mål er en automatiseret 
proces, hvor der lægges en CT-skanning 
ind i den ene ende af systemet, og der fås 
en 3D-operationsguide ud i den anden 
med et minimum af menneskelig involve-
ring. Dette forventes at forbedre præci-
sionen af indsættelsen af skulderprotesen, 
forkorte operationstiden generelt og øge 
sandsynligheden for succes markant.

I dette projekt har coronaens indtog 
spillet en større rolle for tidsplanen, da det 
relevante personale indtil august måned 
har været brugt i COVID-19-beredskabet 
og på andre afdelinger. Alligevel er skul-
derkirurgerne nu begyndt at arbejde med 
guiderne for at opnå rutine, og når patien-
tinklusionen starter, har de alle erfaring, så 
der ikke vil være en indlæringskurve, som 
kan influere på resultaterne. Derudover er 
den virtuelle planlægning blevet optimeret 
og strømlinet, og der er også blevet udvik-
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let en ny målemetode til 3D-analyse af proteseplaceringen efter 
operationen. Denne metode skal anvendes til at sammenligne 
præcisionen af den konventionelle skulderoperation med anven-
delsen af de 3D-printede kirurgiske guider.

Effektivisering og bedre behandling

Valget om at anbefale regionsrådet at bevilge midler til projektet 
blev i sin tid truffet på et fælles møde mellem Digitaliseringsudval-
get og Anlægs- og innovationsudvalget.

Formand for Digitaliseringsudvalget Mette Bossen Linnet (V) 
siger:

– Et af vores fem indsatsområder i vores digitaliseringsstrategi 
er forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange. Her er 
automatisering og kunstig intelligens helt oplagte emner at tage fat 
på, da de indeholder store potentialer i forhold til at forbedre og 
effektivisere vores ressourcebrug i sundhedsvæsenet. Vi forven-
ter helt klart, at der i fremtiden vil opstå fl ere og fl ere muligheder 
for at udvikle og anvende nye løsninger til gavn for vores patienter 
og ansatte.

Formand for Anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Pe-
tersen (S) siger:

– Sundhedsvæsenet bliver nødt til konstant at udvikle sig, hvis 
det skal leve op til kravene om både effektivisering og bedre be-
handling. En af Anlægs- og innovationsudvalgets opgaver er netop 
at sikre, at vores sygehuse har mulighed for at udvikle og imple-
mentere ny teknologi. Derfor er jeg glad for at se, at projekterne 
har kunnet fortsætte på trods af den igangværende pandemi.

Guldmann præsenterer verdens første loftlift 
med dynamisk vægtaflastning.

Med Trainer Modulet føjes endnu en funktion 
til de mange anvendelsesmuligheder, som 
Guldmann loftlifte byder på – og øger der-
med brugsværdien af jeres løsning.

Læs mere på www.guldmann.dk
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Tagene på udvidelsen af Hvidovre Hospital vil blive beklædt med planter, som beskytter tagkonstruktionen og suger vandet til sig, så be-
lastningen af kloaksystemet reduceres.

Der er grønt på toppen
Planter på taget isolerer og holder på regnvandet. Hospitalsbyggeriet ved Hvidovre Hospital har fået 
stenurter på taget. Se de grønne tage.

 Set fra oven er byggepladsen ved Hvid-
ovre Hospital blevet mere grøn. Meget af 
det sorte tagpap er nemlig blevet dækket 
af såkaldte grønne tage. Grønne tage er 
tagoverflader, der er blevet beplantet med 
stenurter.

Det er tagene over nybyggeriets stue-
plan, der er blevet beplantet med stenur-
ter. Og takket være bygningens konstruk-
tion, er det ikke kun fuglene, som får en 
pænere udsigt, men både patienter, pårø-
rende og personale, når de opholder sig 
på etagerne over stueplan. Herfra vil de 
nemlig kunne se de grønne tage gennem 
de store vinduer som findes i både patient-
stuer, personalerum og fællesarealer.

Værn i kampen mod skybrud og 
brand

Grønne tage har flere gode egenskaber. En 
af de grundlæggende fordele ved at bruge 
stenurter som tagbeklædning er, at det er en 
tykbladet og tørketålende plante, som kan 
suge og gemme meget vand i sine blade.

Et fladt tag med stenurter kan optage helt 
op til 80% af det regnvand, som falder på ta-
get. Dermed ryger det ikke ned i tagrenden 
og videre ned i kloakkerne, hvilket mindsker 
risikoen for oversvømmelse af ejendomme 
og kælderetager ved fx skybrud.

Tagenes sugeevne har også andre for-
dele. F.eks. er et vådt tag lig med en høj 
brandmodstand.

Bæredygtig isolering

Derudover er stenurterne også effektive 
til at regulere temperaturen. I vinterhalv-
året fungerer de som isolering, der holder 
på varmen i bygningen, og om sommeren 
reflekterer de solens stråler, så taget ikke 
opvarmes.

De grønne tage beskytter også selve 
tagkonstruktionen mod vind og vejr og 
kræver ingen særlig vedligeholdelse, da 
planterne passer sig selv.

Grønne tage er også mere miljøvenlige 
at fremstille sammenlignet med mange an-
dre tagmaterialer. Et grønt tag kræver stort 
set ingen energi at producere, og er der-
med tæt på CO2-neutralt.

Her ses stenurterne helt tæt på.
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Luftfiltrering og vira
Sundhedssektoren er afhængig af det om-
givende miljø, og forståelsen af behovene 
afhænger af at identificere udfordringerne. 
Mange undersøgelser har bekræftet, at 
coronavirus ser ud til at være luftbåren 
længere end først antaget, og at dråber 
forurenet med vira kan overleve på åbne 
overflader i flere dage. For eksempel vi-
ste en undersøgelse, der er offentliggjort 

i New England Journal of Medicine*, at 
SARS-CoV-2 – den virus, der forårsager 
COVID-19 – kunne leve op til fire timer på 
kobber, op til 24 timer på pap og to til tre 
dage på plast og rustfrit stål. Beskyttelse af 
menneskers helbred er naturligvis det pri-
mære fokus.

Kan luftfiltrering hjælpe? Ja, luftfiltre-
ring er en af måderne til at bekæmpe føl-

gerne af potentielle risici såsom luftbårne 
patogener, flygtige organiske forbindelser 
(VOC’er), støvforurening osv.

Nedenfor er der samlet ofte stillede 
spørgsmål om Coronavirus (COVID-19) og 
luftfiltrering.

KAN JEG HURTIGT GØRE NOGET 
FOR AT MINDSKE LUFTBÅREN 
SPREDNING I MIN BYGNING?
Ja. Hvis du genanvender luften i din byg-
ning for at spare energi, skal du slukke for 
recirkulationen og bruge 100% tilluft. Dette 
øger ventilationsluften. Vira i bygningen 
kommer med større sandsynlighed inde-
fra end udefra. Frisk luft fortynder kon-
centrationen og ved at slukke for brug af 
recirkulation forhindrer spredning af virus 
i bygningen.

ER LUFTFILTRE EFFEKTIVE TIL AT 
FANGE LUFTBÅREN VIRA?
Ja. Effektiviteten afhænger af luftfilterets 
effektivitet. Men da smitsomme dråber 
generelt er større end 1 µm, er reduk-
tionen af vira markant større end effekti-
viteten angivet på et ePM1 eller et EPA/
HEPA-filter. Den angivne luftfiltereffekti-

vitet på disse filtre svarer til den mindste 
virusbeskyttelse/-reduktion, som du reelt 
får.

ER ePM2,5- OG ePM10-FILTRE GODE 
NOK TIL AT FORHINDRE VIRA 
SÅSOM COVID-19?
Nej. For at forhindre spredning af luftbåren 
vira, såsom COVID-19, anbefaler Camfil 
kraftigt ePM1-filtre eller bedre. Disse filtre 
garanterer 50% reduktion af partikler over 
filteret, og i de fleste tilfælde vil reduktio-
nen være markant højere på grund af drå-
bestørrelsen. For nogle ePM2,5-filtre kan 
effektiviteten på 1 µm partikler være meget 
begrænset.

ER DET EN GOD IDE AT OPGRADERE 
FILTRE VED ET VIRUSUDBRUD?
Både og. Opgradering af filtre til en bedre 
filterklasse vil øge virusreduktionen over 

filtertrinnet. Desuden er andre overvejel-
ser vigtige, f.eks. kan ventilationsanlægget 
håndtere den højere modstand over luftfil-
teret? Er tætninger og pakninger tætte nok 
til at anvende den bedre filterklasse? Ge-
nerelt forårsager en eller to filterklasser op 
ikke et problem. Yderligere opgradering 
øger typisk energiforbruget, og det kræver 
korrekte foranstaltninger.

KAN VIRA, DER ER FANGET I 
LUFTFILTERET, FRIGIVES TILBAGE I 
LUFTSTRØMMEN?
Nej. Virus fanget i et filter er stærkt bun-
det til fibrene i filtermediet. Når virusset er 
fanget, forbliver det i luftfilteret og tørrer til 
sidst ud og dør. Undersøgelser af COVID-
19-virus indikerer, at virusset ikke overlever 
længere end tre dage på åbne overflader.
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SKAL JEG UDSKIFTE MINE FILTRE 
EFTER ET VIRUSUDBRUD?
Nej, ikke nødvendigvis. Hold dig til din al-
mindelige vedligeholdelsesplan. Filtre skal 
udskiftes regelmæssigt på grund af højt 
tryktab eller andre hygiejniske årsager. Et 
virusudbrud påvirker ikke din vedligehol-
delsesplan.

ER DER ANDET, JEG KAN GØRE FOR 
AT FORBEDRE LUFTKVALITETEN 
YDERLIGERE?
Ja, ved at bruge luftrensere. Hvis du al-
lerede har slukket recirkulationen, øget 
luftmængden og opgraderet fi ltrene til den 
maksimalt tilladte fi ltreringseffektivitet, er 
der en mulighed for at bruge recirkulati-
onsluftsrensere af høj kvalitet. De er me-
get effektive til at forbedre den generelle 
luftkvalitet. Fordelen ved luftrensere er, 
at en markant højere fi ltreringseffektivitet 
kan anvendes i rum, hvor det ellers ville 
være umuligt. Via øget luftskifte og høj 
fi ltreringseffektivitet er det muligt at redu-
cere forureningen i et rum med 90% eller 
mere. Det er en god ide at bruge luftren-
sere i højrisikoområder og på steder, hvor 
mange mennesker opholder sig tæt sam-
men (f.eks. venteværelser osv.).

HVORDAN SKAL BRUGTE 
LUFTFILTRE BEHANDLES?
Med en god hygiejnisk håndtering som an-
befalet til brugte luftfi ltre. Generelt er der 
en meget lille chance for, at vira kan holde 
sig i live i en længere periode i luftfi lteret, så 
risikoen for infektion, når der skiftes fi ltre, 
er lav. Generelle hygiejniske forholdsreg-
ler bør dog træffes, når fi ltre udskiftes for 
at undgå at blive udsat for skadeligt støv. 
Brug beskyttelsesudstyr (dragt med lange 
ærmer og lange ben), handsker, beskyttel-
sesmaske og beskyttelsesbriller. Anbring 
det brugte fi lter i en plastikpose, når det er 

taget ud af ventilationsanlægget, og forsegl 
posen før det brugte fi lter fl yttes. Dette er 
generelt en god praksis og en vigtig for-
holdsregel ved fi lterskifte hos almindelige 
ventilationsanlæg. For specielle applika-
tioner hos f.eks. hospitaler og laboratorier 
kan der gælde særlige krav. Hold dig til de 
standardprocedurer, der er gældende for 
din drift, og fjern først beskyttelsesudsty-
ret, når du har forladt ventilationsrummet.

ER DET EN GOD IDÉ AT UDSKIFTE 
FILTRE UNDER UDBRUDDET AF 
CORONAVIRUS (COVID-19)?
En god tommelfi ngerregel er at holde sig 
til den normale vedligeholdelsesplan. Hvis 
du ikke ønsker at opgradere din beskyt-
telse, er der ingen grund til at skifte dine 
fi ltre på grund af COVID-19. Du skal heller 
ikke udsætte det planlagte fi lterskifte. At 
anvende fi ltre for længe kan få luftmæng-
den til at falde og energiomkostningerne 
gå op. Andre hygiejniske aspekter ved at 
anvende fi ltre for længe kan også komme i 
spil (som lugt, skimmelvækst osv.).

GIVER FLERTRINS LUFTFILTRERING 
MERE BESKYTTELSE END ET ENKELT 
FILTER?
Nej. Filtreringssystemets beskyttelses-
niveau bestemmes på baggrund af den 
samlede effektivitet af alle fi ltertrin. Et-
trinsfi ltrering kan give en højere effektivitet 
end fl ertrinsfi ltrering, hvis der anvendes en 
bedre fi lterklasse i dette trin. Formålet med 
fl ertrinsfi ltrering er hovedsageligt at for-
længe levetiden for de dyre slutfi ltre med 
høj effektivitet.

ANBEFALINGER
Et ventilationssystem er en avanceret og 
kompleks enhed, der består af mange for-
skellige dele for sammen at opnå optimal 
fi ltrering af en bygning. Et fi lter er kun en 

del af denne helhed. Derfor er øgning af 
effektiviteten på partikelfi ltrering ikke nød-
vendigvis tilstrækkelig som den eneste 
foranstaltning til at sikre en reduceret smit-
tespredning.

Filtre med en højere effektivitet har ofte 
højere tryktab, hvilket kan påvirke energi-
forbruget. Visse typer fi ltermedie får ekstra 
højt tryktab ved høj luftfugtighed. Kontrol-
lér at dimensionerne på nye fi ltre passer i 
dit system og disses tryktab stemmer med 
ventilatorspecifi kationerne. Filtrenes ram-
mer skal monteres mod pakning, så der 
ikke kommer lækage.

Eksisterende ventilationssystemer

Hvis den nuværende konfi guration af ven-
tilationssystemet tillader det, anbefales fi l-
tre med en fi lterklasse på ePM1 60% (F7) 
eller bedre. Dette gælder i områder som 
f.eks. sengeafsnit, opvågningsrum, under-
søgelsesrum, venteværelser, laboratorier, 
apoteker, genoptræningsrum og kontorer 
m.fl ., hvor personer opholder sig.

Supplement til 
ventilationssystemer

Nogle ventilationssystemer er muligvis ikke 
dimensionerede til at klare fl ertrinsfi ltrering 
eller til at håndtere det højere tryktab, som 
HEPA-fi ltrering medfører. Hvis det er tilfæl-
det, kan man bruge fritstående luftrensere 
som et supplement til ventilationen med 
minimum E11- eller H13-fi ltre.

Kilder

*  https://www.nejm.org/doi/full/
10.1056/NEJMc2004973
Camfi l A/S

https://www.nejm.org/doi/full/
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Irske erfaringer:  
Medicinske gasser og COVID-19

AF KONSULENT FOR HEALTHCARE EDMUND CHRISTIANSEN, STRANDMØLLEN A/S

Internationalt webinar

FSTA blev i slutningen af november invite-
ret til at deltage i tre planlagte webinarer af 
søsterorganisationen IHEEM (The Institute 
of Healthcare Engineering and Estates Ma-
nagement), som var planlagt fra den 26. 
november til den 10. december (en ses-
sion hver uge). Tilbuddet blev videresendt 
til FSTA’s gasgruppe, hvor Bjarne Brisson 
(Nyt OUH), Svend Gram (Niras) og under-
tegnede tog imod tilbuddet.

På webinarerne var der deltagere fra 15 
forskellige lande, og de tre sessioner var 
delt op i:
1. Udfordringer med COVID-19
2. Kapacitet og monitorering af gasforbrug 

realtime
3. Supplerende løsninger – PSA Oxygen 

Generators og fremtidige setup.

Hvert webinar havde en varighed på ca. 1 
time.

Lidt baggrund

En hurtig sammenligning mellem Irland og 
Danmark. Befolkningen i de to lande er 
næsten lige store, hvor Irland har ca. 4,9 
millioner indbyggere, mens vi i Danmark 
har ca. 5,5 millioner indbyggere. Med 
hensyn til størrelse ligger Irland på første-
pladsen med ca. 70.000 km2 mod vores 
49.000 km2. Afstandene er imidlertid ca. 
de samme i Irland som i Danmark både 
Øst – Vest og Nord – Syd. Den afgørende 
forskel i størrelsen skyldes, at Irland er en 
kompakt ø, hvor Danmark består af få store 
øer og en masse vand! Det har også sin 
indflydelse på antallet administrative enhe-
der, hvor der i Irland findes ca. 31 ”amter”, 
mens vi i Danmark har fem regioner til at 
styre hospitalerne. Det betyder blandt an-
det, at der i Irland findes mere end 100 ho-
spitaler (af meget forskellig størrelse), samt 
at hovedparten af de hospitaler, som ligger 
uden for Dublin, kun har ca. 200 senge. 
Afstandene er jo stort set de samme som i 
Danmark, men det store antal af hospitaler, 
som skal have leveret både flydende oxy-

gen og komprimeret i flasker, stiller store 
krav til logistik – ikke mindst, fordi der kun 
er én udbyder af medicinsk oxygen i Irland, 
nemlig BOC.

WEBINAR 1 
Udfordringer med COVID-19

Mange af de irske hospitaler har været un-
derdimensioneret, både hvad angår tank-
størrelse (lagerkapacitet) og ikke mindst 
centraler og stabilisatorer, som slet ikke 
var dimensioneret til at imødegå de nye 
krav, som væltede ind fra både Italien og 
Spanien med enorme forbrug per patient 
og ikke mindst det stærkt stigende antal 
af indlagte COVID-19-patienter. De mest 
kritiske hospitaler – som skulle opgraderes 
straks – blev ”mapped” i fase 1, og antal-
let landede på 20 hospitaler, som var i akut 
nød for ændringer i deres medicinske gas-
installationer lige fra nye større tanke til 
udskiftning af stabilisatorer og centraler. 
Det viste sig hurtigt, at der ikke var foreta-
get risikovurderinger i henhold til hverken 
HTM O2-1 eller ISO 7396-1 med henblik 
på kapacitet, alarmgrænser og back-up. 
For BOC bestod udfordringerne ikke kun i 
Irland, idet man samtidig skulle opgradere 
en hel del hospitaler i UK – alt i alt lå der 
100 hospiter, som krævede en indsats.

WEBINAR 2  
Kapacitet og monitorering af 
gasforbrug realtime

I fase 1 blev man hurtigt klar over, at de 
største problemer lå omkring kapaciteten 
på de enkelte tankanlæg, hvoraf mange 
ikke var tilsluttet en tankcomputer. Det 
betød, at man mistede overblik eller ikke 
havde et klart billede af forbruget på det 
enkelte hospital. BOC leverede kun via 
et graddage-system og fyldte efter behov 
– ofte én gang ugentligt – men behovet 
lå på flere hospitaler til daglig fyldning af 
tankene. Det resulterede i, at man prøvede 
flere forskellige setup blandt andet med 
kameraer direkte på tankenes indholds-
målere! Også peak-forbrug og forståelse af 
dette sammenholdt med COVID-19-pro-
blematikken gjorde, at mange hospitaler så 
nye muligheder for at installere flowmetre 
for at følge forbruget i realtime.

Denne mangel på realtime-information 
medførte, at man vurderede flere forskel-
lige typer af flowmetre. Her ses en Ultraso-
nic-løsning, som kunne tages i brug uden 
at lukke anlægget ned.
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WEBINAR 3 
Supplerende løsninger – PSA 
Oxygen Generators og fremtidige 
setup

Grundet mange små drops af LOX ville 
man hurtigt forudse mange tørløb, da 
det selv med et effektivt leveringssystem 
ville være næsten umuligt at fylde alle de 
mange små tanke dagligt. Det gjorde, at 
enkelte hospitaler vurderede nye mulig-
heder herunder levering af PSA Oxygen 
Generators, som i forbindelse med den 
sidste revision af både Pharmakopéen og 
ISO 7396 har gjort det muligt at anvende 
denne type oxygen (93% oxygen) på ho-
spitaler. Prisen på udstyr blev ikke oplyst, 
men der er ingen tvivl om, at denne løsning 
ikke er konkurrencedygtig i Danmark hver-
ken nu eller i umiddelbar fremtid grundet 
store installationsomkostninger. I Irland 
har man ikke som i UK fulgt HTM O2-01 
eller som i resten af EU, ISO 7396-1, her-

under foretaget risikovurderinger, haft tre 
forsyninger (hovedforsyning samt primær 
og sekundær reserveforsyning) og meget 
sjældent anvendt 2-tanks-løsninger. Alle 
tre dele vil der i fremtiden blive rådet bod 
på i Irland.

Lidt sammenligninger med danske 
erfaringer

I medio juni afholdt en mindre gruppe un-
der FSTA’s gasgruppe et møde, hvor for-
målet var erfaringsudveksling om den før-
ste bølge af COVID-19. Mødet blev afholdt 
på Nyt OUH, som beredvilligt havde lagt 
lokaler til. Generelt har vi ikke haft mangel 
på LOX hverken på daværende tidspunkt 
eller nu. De fire gasselskaber giver stor 
leveringssikkerhed, især da næsten alle 
selskaber har egne luftgasfabrikker i Dan-
mark.

Flaskehalsen var i langt de fleste tilfælde 
alt for små stabilisatorer og centraler på 

Lynløsning til erstatning for tankcomputer.

I Irland begynder man nu også som i Danmark at vurdere behovet 
for 2-tanks-løsninger.

PSA (Pressure Swing Adsorption) Generator installeret under første 
bølge på et irsk hospital.

hospitalernes egne backup-systemer, som 
ikke ville kunne klare forsyning fra backup-
systemet i forbindelse med tørløb eller 
nedbrud på tanken. Flasker og batterier 
bør ikke være en del af den primære forsy-
ning under COVID-19.

Generel må vi sige, at de store danske 
hospitaler var/er langt mere forberedt på 
en COVID-situation sammenlignet med Ir-
land. En af årsagerne til vores relativ høje 
standard inden for bestykning af tanke 
med tankcomputere i Danmark er udbuds-
reglerne, hvor tanke og tankleverancer til 
hospitalerne er i udbud hvert fjerde år, og 
et af kvalitetsparametrene er netop tank-
computere.

På dette møde i Odense efterlyste gas-
gruppen en større dialog til det kliniske 
personale for netop at undgå rygterne fra 
Italien om forbruget, samt at alle patienter 
på de nye COVID-19-afsnit havde et samti-
digt forbrug på 20 liter oxygen!

Deltagelsen i dette webinar er helt i tråd 
med Strandmøllens brug af cross-boarder 
aktiviteter med besøg i blandt andet Sve-
rige og på Færøerne, som jeg har skrevet 
om i tidligere artikler.

En kommende bølge 3?

Der er ingen tvivl om, at vi skal have scena-
rierne klar for forsyningerne under en tredje 
bølge. Vi skal sikre, at der kan komme nok 
produkt igennem forsyningsanlæggene. Vi 
skal fokusere på, at transportiltflasker kun 
bruges der, hvor der reelt er patienter på 
hospitalerne; at alle iltflasker skal i rotation; 
at sikre, at iltflaskerne bliver tømt; samt at 
der ikke opmagasineres til lager.
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Fynsk fi rma skal levere kasse-
transportsystem til Nyt OUH
 Det syddanske regionsråd besluttede mandag, at det fynske fi rma Gibotech skal levere det 
kassetransportsystem, som skal bringe medicin, værnemidler og andre forbrugsvarer rundt på Nyt OUH.

For at få et sikkert og effektivt patientforløb 
på det nye universitetshospital i Odense, 
der lige nu er ved at blive bygget, er det 
afgørende vigtigt, at sundhedspersonalet 
har hurtig og nem adgang til forbrugsvarer, 
som for eksempel medicin og værnemidler, 
til behandlingen af sygehusets patienter. 

På Nyt OUH skal der etableres et kasse-
transportsystem, der skal bringe en stor del 
af disse artikler fra sygehusets logistik- og 
sterilcentral og ud på sygehusafdelingerne. 

Systemet er bygget op om standard 
plastkasser, der måler 62 cm i længden, 42 
cm i bredden 43 cm i højden. Transport-
bånd og elevatorer bringer kasserne frem 
til afdelingerne. Kasserne kan så hentes i 
logistikzoner på alle afdelinger. Vareeleva-
torerne, som transporterer kasserne frem 
til logistikzonerne, bliver etableret, så der 
maksimalt bliver cirka 30 meter til nærme-
ste elevator. 

Kassetransportsystemet skal også trans-
portere for eksempel affald og brugt sen-
gelinned fra afdelingerne og retur til logi-
stik- og sterilcentralen.

Gibotech opfylder samtlige krav

Gibotech A/S har været den eneste til-
budsgiver. Dog har fi rmaet med over-
bevisning vist regionen, at den kan løfte 
den store opgave. Tilbuddet fra Gibotech 
opfylder således samtlige krav i regionens 
udbudsmateriale. 

Derfor godkendte et enigt syddansk re-
gionsråd mandag den 14. december 2020, 
at den fynske virksomhed tildeles opga-
ven. Den økonomiske ramme for kasse-
transportsystemet er på knap 250 mio. kr. 

Opgaven omfatter også et it-styrings-
system til at håndtere og monitorere det 
store varefl ow, som kassesystemet skal 
håndtere. 

Formand for Region Syddanmarks an-
lægs- og innovationsudvalg Karsten Uno 
Petersen (S), siger:

– Det er selvfølgelig helt afgørende, 
at læger og sygeplejersker her og nu har 
adgang til medicin, værnemidler og alle 

øvrige artikler, de skal bruge i patientbe-
handlingen. Det skal det nye system med 
transportkasser være med til at sørge for. 
Der er tale om en velkendt teknologi i in-
dustrien, og det egner sig godt til transport 
af store varemængder. Løsningen baserer 
sig på afprøvede og solide standardkom-
ponenter, og jeg føler mig overbevist om, 
at Gibotech A/S har kompetencerne til at 
løfte opgaven”.

Et ud af fl ere logistiksystemer

Kassetransportsystemet er et af fl ere for-
skellige logistiksystemer, der skal anven-

des på det nye sygehus. Ud over kassesy-
stemet skal transportrobotter fragte mad 
og linned rundt, og rørpost og pusterørs-
systemer skal sende blodprøver og labora-
torieprøver rundt. 

Regionen forventer, at kassetransport-
systemet og lagerstyringen er klart til at ta-
ges i brug, når det nye sygehus står færdig 
i foråret 2023. 

Foto: Daniel Bank, Bank Fotografi 
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SPILDEVAND

Københavnske supersygehuse 
får egne renseanlæg
Region Hovedstaden overvejer snart at lave et samlet udbud for 3 af regionens største hospitaler – 
Rigshospitalet, Bispebjerg og Hvidovre. Det skal føre til rensning for medicinrester i spildevandet og 
sker efter et flerårigt forarbejde, hvor teknologileverandører og eksperter har givet input til de tekniske 
muligheder.

De 3 store hospitaler Rigshospitalet, Bi-
spebjerg og Hvidovre, der går under be-
tegnelsen supersygehuse, får for første 
gang deres egen renseløsning. Indtil nu 
er hospitalsspildevandet sendt i det of-
fentlige kloaksystem, men det ændrer sig, 
når de nye renseanlæg efter planen kom-
mer i funktion i 2025. Renseanlæggene 
vil blive etableret i henhold til krav fra de 
berørte kommuner København og Hvid-
ovre om punktkilderensning på de enkelte 
hospitaler. Det ligger i forlængelse af Re-
gion Hovedstadens spildevandsstrategi fra 

2019. Dertil skal det allerede eksisterende 
renseanlæg på Herlev Hospital, der også er 
supersygehus, udvides.

Beslutningen om at rense decentralt på 
hospitalerne i Storkøbenhavn skyldes flere 
overvejelser. Dels er de 4 hospitaler (inkl. 
Herlev) ganske store og har derfor store 
udledninger af spildevand med tilhørende 
store mængder af medicinrester. Det ville 
derfor være vanskeligt og kræve massive 
investeringer i nye ledningsanlæg, hvis 
spildevandet skal ledes gennem Køben-
havn til de to Biofos renseanlæg. De nye 

rensekrav er skrappere end de gamle, da 
målet er at rense væsentligt bedre for en 
række medicinrester, end man hidtil har 
gjort. Derfor ønsker man at rense så tæt 
på kilden som muligt og undgå fortynding 
med store mængder husholdningsspilde-
vand.

Skrappe rensekrav

– Renseteknologien for de nye renseanlæg 
skal baseres på Best Available Technology 
(BAT) med udgangspunkt i det allerede ek-

AF JOURNALIST JESPER WITH

Illustration: LINK Arkitektur + Schmidt Hammer Lassen Architects

Nyt Hvidovre Hospital
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SPILDEVAND

sisterende BioBooster renseanlæg på Her-
lev Hospital. Det er udviklet af Grundfos, 
men da Grundfos har afviklet sit engage-
ment indenfor rensningsteknologi, kan vi 
ikke længere arbejde med Biobooster som 
BAT. Derfor har vi bedt kommunerne om 
at revurdere deres myndighedskrav, siger 
Jesper Bladt, der er programleder for spil-
devandprojekterne i Region Hovedstaden.

Regionen har ønsket at gøre udbuddet 
attraktivt for de aktører, der fi ndes på mar-
kedet, og derfor slår man opgaven for de 
3 separate renseanlæg sammen. Det giver 
samtidig den fordel, at man får samme tek-
nologi på alle anlæg, der gør det nemmere 
for de samme driftsfolk at drive dem alle.

– I udbuddet vil vi ikke pege på en be-
stemt teknologi, men der vil blive opstillet 
en række skrappe oprensningskrav som 
teknologileverandøren skal kunne doku-
mentere at man kan efterleve. Det vil ty-
pisk være ift. særlige problematiske kemi-
kalier og medicinrester. Der er en række 
performancekrav, som de bydende skal 
efterleve, siger Jesper Bladt.

Nye lokale rørledninger

Planen er at lede det oprensede spildevand 
fra alle 4 hospitaler til lokale recipienter. 
Derfor skal der etableres ny rørledning 
fra hver af de 3 hospitalers renseanlæg til 
lokale søer eller åer – og altså ikke tværs 
gennem hovedstaden til Øresund eller 
for Hvidovre Hospitals vedkommende til 
Hvidovre kyst.

– Fra Rigshospitalet på Blegdamsvej 
planlægger vi at lede til den nærliggende 
Sortedamssø. Fra Bispebjerg Hospital vil vi 
lede det oprensede spildevand til den rør-
lagte Lygten Å, mens det oprensede spil-
devand fra Hvidovre Hospital ønskes ført 
til Harrestrup Å. Men vi regner også med, 
at oprensningen vil være så god, at vi kan 
bruge vandet til en række tekniske løsnin-
ger – fx vanding og køl – så al vandet ikke 
skal udledes, siger Jesper Bladt.

Ønsket om at sende det oprensede spil-
devand til Sortedamssøen og Lygten Å har 
medført, at Københavns Kommune har stil-
let krav om at rense endnu længere ned for 
bl.a. fosfor end oprindeligt i tilslutningstil-
ladelsen.

Flere scenarier

For Bispebjerg Hospital vil der årligt være 
en spildevandsmængde på 220.000 m3. 
Her har region og kommune aftalt en kapa-
citet på ca. 110.000 m3 – svarende til 50% 
– af spildevandet, der skal renses grundigt 
for medicinrester.

– Hvis vi skulle rense 100% af spilde-
vandsstrømmen ville det koste 112 mio. 

kr. i engangsbeløb til diverse infrastruktur 
såsom kloak- og gravearbejde. Hvis vi ren-
ser 90%, eller 200.000 m3, ville det koste 59 
mio. kr., men hvis vi nøjes med 110.000 m3

koster det 21,5 mio. kr. Vi har derfor aftalt 
med Københavns Kommune, at det kun er 
den problematiske del af spildevandsfl o-
wet, der ledes gennem de decentrale rens-
ningsanlæg. Spildevand fra bygninger med 
fx undervisning og teknisk-administrativt 
personale skal ikke, siger Jesper Bladt.

Region Hovedstaden regner med, at 
hvert af de 3 nye anlæg vil koste 35-45 mio. 
at etablere. 

Renseanlægget på Herlev Hospital for-
ventes at koste 15-20 mio. kr., fordi det 
blot skal udvides. Dertil skal der for de 3 
nye renseanlæg regnes udgifter til selve 
gravearbejdet og alt, der ligger omkring 
selve renseanlægget. Rigshospitalet har 
meget ringe plads, og derfor skal rense-
anlægget formentlig bygges under jorden. 
Det gør den samlede pris langt højere – 
måske over 100 mio. kr..

På Rigshospitalet har man i dag 9 tilslut-
ninger til det offentlige kloaksystem. Derfor 
ville det være en enorm udfordring at sepa-
ratkloakere spildevandet. Og man hverken 
kan eller vil sende en ny rørledning tværs 
gennem et tætbebygget København. Så 
løsningen ender med at blive, at man sam-
ler det på ét sted og renser spildevandet lo-
kalt. Bortset fra enkelte afdelinger, der ikke 
har medicinrester i spildevandet og hvorfra 
man fortsat vil kunne lede spildevandet i 
den offentlige kloak.

Vandrensning i topklasse gavner 
lokale recipienter

Krüger A/S har i fl ere omgange været i 
markedsdialog med Region Hovedstaden 
og givet input til, hvad markedet kan til-
byde. Kravene er skrappe, men det er mu-
ligt at leve op til dem, er vurderingen.

– Der er selvfølgelig stor fokus på kva-
liteten af det rensede vand, og kravene til 
bl.a. rensning for fosfor er de skrappeste, 
jeg nogensinde har set. Der må ikke være 
tvivl om vandkvaliteten, når det sendes ud 
i søerne, der ligger midt i byen og er en 
rekreativ oase for københavnerne, siger 
Arvid Bruhn, der er salgschef hos Krüger 
A/S. 

Med decentral rensning på Rigshospi-
talet og Bispebjerg nedlægger man de 
mange tilslutninger, som hidtil har gjort, 
at man ikke har haft fuld kontrol med spil-
devandet, fx i forbindelse med overløb til 
havnen, der også fungerer som badevand.

– Vi har løsninger, der miljømæssigt, 
driftsøkonomisk og anlægsmæssigt vil 
kunne klare de forskellige udfordringer. Vi 
vil bygge den enkelte løsning op efter de 

stillede krav og de muligheder, der gives, 
hvis vi får chancen. Vi vil bygge et tekno-
logitog op med de nødvendige barrierer, 
sådan at spildevandet bliver renset ordent-
ligt, siger Arvid Bruhn.

Fosfor særlig udfordring

En specialiseret biologisk proces kan fjerne 
både medicinrester og miljøfremmede 
stoffer fra hospitalsspildevand. Processen 
er meget billig i drift, og har lille CO2-aftryk, 
fordi energi- og kemiforbrug er erstattet af 
biologisk aktivitet. Den er baseret på MBBR 
renseteknologien, som Krüger-Veolia har 
udviklet på sygehuse og renseanlæg.

– Der skal etableres nogle barrierer, så 
der ikke smutter uønskede stoffer igen-
nem. Det kan være gennem ozonering, 
ultra-fi ltrering med membraner og UV be-
handling. Fosfor er en særlig udfordring, 
men hvis fosforkravet fx bliver 0,045 mg 
pr. liter for udledning i Sortedamssøen har 
Krüger dokumenteret på Mølleåværket i 
Lundtofte i Nordsjælland, at der kan renses 
ned til 0,04 mg og dermed leve op til kra-
vet, siger Arvid Bruhn.

RÅDGIVNING
”en ekstra hånd når det gælder”

Vi har fokus på bygge- og anlægs-
projekter indenfor hospitalssektoren, 

psykiatrien og socialområdet.

• PLANLÆGNING
• PROJEKTERING
• UDBUD – JURIDISK RÅDGIVNING

SUNDHEDSGRUPPEN
www.sundhedsgruppen.eu

http://www.sundhedsgruppen.eu


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

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

NETVÆRK

Styrk dit netværk 
inden for: 

medicinske gasser,  
el-installationer, 

ventilation, 
commissioning, 

kritiske forsyninger 
og genbehandling af 

medicinsk 
flergangsudstyr

www.fsta.dk

Tilmelding og 
information:

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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KULTUR

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence
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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

Vandbehandling 
til hospitaler, 

laboratorier og 
sterilcentraler

silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLINGINFECTION 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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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

Valitech_57x57.indd   1 10/01/2020   08.33

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

NETVÆRK

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

Optimal hygiejne  
med praktisk design

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
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RENRENRENRRRumumumFRa dE Rå gulvE og væggE - til dEN dagligE dRiFt

dEN komplEttE lEvERaNdøR

RenRumsaRtikleR:
  	 Desinfektionsmidler
  	 Handsker
  	 Aftørringsklude
  	 Swabs/lab tips
  	 Klæbemåtter
  	 Masker
  	 Håndcreme

udstyR:
  	 LAF kabinetter
  	 Partikeltællere
  	 Air showers
  UDF 
  	 Isolatorer
  RABS 

ydelseR: 
  Rådgivning
  	 Projektledelse
  	 Service
  	 Installation
  	 Test
  	 Kvalificering

Med en bredde og kompetence som ingen andre leverandører
kan vi være med hele vejen fra projekteringsfasen over installation,

test, drift – til det daglige forbrug af renrumsartikler.

Tel.: (+45) 4326 9400
www.holm-halby.dk

	 info@holm-halby.dk

København:
Vallensbækvej 35
DK-2605 Brøndby
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INCUBA Science Park
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DK-8200 Århus N
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