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DIGITALISERING

Bygge-processen er blevet digitaliseret
Når de nye sygehuse bliver bygget er lineal, viskelæder og papir lagt til side til fordel for digitalt byggeri. 
3d-modeller, visualiseringer og videoer vinder mere og mere indpas i byggeprocessen og det bringer en 
masse fordele med sig for alle parter

AF HENRIK BENDIX OLSEN, PROJEKTCHEF NYT 

PSYKIATRISYGEHUS SLAGELSE, REGION SJÆLLAND

De nye sygehusbyggerier står klar over 
det næste årti. Nogle byggerier har al-
lerede bevæget sig ind i den afsluttende 
fase, mens andre først er i gang med 
projekteringen. Byggerierne har til gen-
gæld alle det tilfælles, at vi snakker om 
sygehus-projekter i milliardklassen.

Projekter i denne størrelse kræver 
stram styring og planlægning. Af disse 
grunde giver det stor værdi, at arbejdet 
i og omkring byggeprocessen er blevet 
mere struktureret og teknologi-oriente-
ret. Præmisserne for byggeprojekterne 
gennemgår nemlig en rivende udvikling 
for tiden mod et digitalt univers.

Fremragende fundament for 
byggeriet

Nyt Psykiatrisygehus Slagelse er det 
næste byggeri i rækken, som slår dø-
rene op. Det sker til stor bevågenhed i 
august 2015, hvor avancerede løsninger 

inden for blandt andet styring af lys har 
skabt international opmærksomhed. De 
teknologiske redskaber som digitalise-
ringen har ført med sig åbner op for nye 
muligheder i byggeprocessen og danner 
i høj grad et godt udgangspunkt for byg-
geriet.

Gennem arbejdet med 3D-modeller 
er det muligt hurtigt og præcist at skabe 
illustrationer, der letter kommunikatio-
nen med brugerne i designfasen. Det er 
med til at give bygherren og brugerne 
en fornemmelse af rumligheder, lys, far-
ver etc., der tidligere var vanskelige at 
videreformidle på grundlag af det tradi-
tionelle tegningsmateriale. Det er sågar 
muligt at lave interaktive animationer, 
hvor man kan bevæge sig rundt og ’op-
leve’ rummet.

Den digitale ”revolution” har samtidig 
gjort det muligt at få udført præcise be-
regninger af forskellig art, der tidligere 
krævede store ressourcer. Det letter for 
manges vedkommende arbejdet om-
kring de tekniske aspekter i byggeriet, 
og bidrager til en høj grad af kvalitet, 
præcision og effektivitet i byggeproces-
sen.

I Nyt Psykiatrisygehus Slagelse har det 
eksempelvis været særdeles nyttigt i for-
bindelse med beregninger af ”naturligt” 
lysindfald sammenholdt med behovet 
for kunstlys i de forskellige rum. Brugen 
af lys i behandlingen indtager i det hele 
taget en vigtig rolle på det nye sygehus.

Alle parter kan være med – 
samtidig

Der er mange parter involveret i etab-
leringen af et stort projekt som Nyt 
Psykiatrisygehus Slagelse. Dét at byg-
geprocessen er blevet digitaliseret og al 
information omkring bygningen er ble-
vet struktureret gør, at data nu er tilgæn-
gelig for alle parter i alle byggeriets faser.

Det er muligt for bygherren, brugere 
og driften at følge processen via adgang 
til 3D-modellen, der udarbejdes af rådgi-
verne i samarbejde. Rent praktisk funge-
rer det sådan, at de forskellige rådgivere 
kan sidde og arbejde på en og samme 
model fra hver sin lokation. Modellen 
samles og kvalitetstjekkes med jævne 
mellemrum for til sidst at ende ud i en 
model, der kan bringes videre til et drifts- 
og vedligeholdelsesprogram.

Det ikke alene bidrager til stor fleksi-
bilitet, men er også centralt i forsøget på 
at minimere fejl og barbere ned på tids-
forbruget i hele processen. 3D-modellen 
lever sit liv fra skitsefasen frem til drifts-
situationen og er en kontinuerlig detal-
jering af det samme materiale, som alle 
parter har adgang til. Tilsammen er det 
et af de aspekter ved digitaliseringen af 
byggeprocessen, som giver forhåbnin-
ger om reelle effektiviseringsgevinster 
på sigt.

Vi bliver hele tiden bedre

Arbejdet med at digitalisere byggepro-
cessen er en løbende proces, som hele 
tiden bliver forbedret og videreudviklet. 
Udviklingen har stået på de sidste 10 år, 

Illustration af idrætssal i retspsykiatrien på Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (foto: Karlsson / 
VLA I/S) Fortsættes side 6
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Illustration af et patientafsnit på 
 Nyt Psykiatrisygehus Slagelse 
 (foto: Karlsson / VLA I/S)

og der er stadig mange aspekter, som 
trænger til at blive finpudset. Der skal 
dog ikke herske nogen tvivl om, at byg-
geprocessen er blevet gjort væsentligt 

lettere og har løftet kvaliteten i og om-
kring hele forløbet.

Udover den teknologiske udvikling 
som konstant er med til at rokke ved, 

hvad der kan lade sig gøre, så har de 
lovmæssige rammer også sat sit præg på 
byggebranchen. Et vigtigt skridt i udvik-
lingen af en mere digitaliseret byggepro-
ces kommer således fra politisk hold.

I regeringens bekendtgørelse om of-
fentligt byggeri blev det i 2013 nemlig 
indført, at statslige, regionale og kom-
munale bygherrer skal stille en række 
krav til brug af Informations- og Kommu-
nikationsteknologi (IKT).

Disse retningslinjer har været med til 
at sætte en standard for rammerne om 
byggeriet. En standard der med garanti 
rykker sig og når nye højder i takt med 
udviklingen, samtidig med at digitalise-
ringen løbende bliver inkorporeret som 
en naturlig del af alle arbejdsprocesser.
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SYGEHUSBYGGERI

Et hospitalsprojekt færdiggjort 
til tiden og under budget!
Det er virkeligheden på Mission Bay Hospital i USA, og på Nohr-Cons konference om byggeri af fremtidens 
hospital den 20. maj kommer projektdirektør Stuart Eckblad fra San Francisco og deler sine erfaringer. 
Konferencen er del af en hel uge med konferencer om sundhedsbyggeri.

AF CHRISTINE SKOVGAARD MADSEN, 

UDVIKLINGSCHEF, NOHR-CON

De danske hospitaler er godt på vej med 
både byggeaktivitet og planlægning. 
Men hvad sker der, når projekterne skal 
blive til virkelighed i et risikofyldt mar-
ked?

På konferencen “Byggeri af fremti-
dens hospital” inviterer Nohr-Con til de-
bat om planlægning af byggeriets faser, 
og om de udfordringer hospitalsprojek-
terne står over for lige nu og her. På kon-
ferencen kommer også internationale ta-
lere og er med til at sætte rammerne for 
fremtidens hospital.

Mission Bay Hospital – on time 
under budget

Fra USA kommer Stuart Eckblad, Direc-
tor of Design & Construction på Mission 
Bay Hospital i San Francisco. Han kan 

fortælle om et hospitalsprojekt, som ved 
hjælp af tæt samarbejde i byggeorgani-
sationen og digitale værktøjer, er blevet 
færdigt til tiden og under budget.

Efter en 10 år lang byggeproces kunne 
UCSF Medical Center på Mission Bay 
åbne den 1. februar 2015. Sundhedsper-
sonalet havde inden åbningen tre dage 
til at færdes rundt i deres nye bygninger 
og lære alt at kende.

Gennem hele forløbet har projekt-
teamet på byggeriet arbejdet tæt sam-
men og haft en åben kommunikation. 
Samtidig er der brugt digitale værktøjer 
i alle projektfaser, og det har tilsammen 
medvirket til, at der er sparet millioner af 
dollars på projektet.

Stuart Eckblad, som besøger Køben-
havn den 20. maj, har stået i spidsen 
for projektet og er manden bag det 
såkaldte ”integrated project delivery 
(IPD)” – en proces, hvor alle parter 
samarbejder på byggeprojektet fra ide 
til færdiggørelse.

Projektstyring og samarbejde

For at sammenligne med den virkelig-
hed, vi i dag oplever på de danske hos-
pitalsprojekter, bliver Stuart Eckblads 
bidrag efterfulgt af en debat om projekt-
styring og samarbejde.

Hospitalsprojekter er en stor ud-
fordring både i forhold til projektstyring, 
risiko og økonomi på de meget store 
projekter med stor politisk årvågenhed. 
Alle parter ønsker et godt samarbejde og 
en god planlægningsmodel – men hvor-
dan?

Det diskuterer projektdirektører, råd-
givere, entreprenører og arkitekter i en 
debat, hvor også Associate Professor 
Kjell Tryggestad fra CBS, som har forsket 
i store risikofyldte anlægsprojekter, frem-
lægger sit syn på sagen.

Patienten i centrum

Et andet hovedtema på konferencen, 
som fylder meget både i hospitalspro-

Nyt Hospital Nordsjælland
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SYGEHUSBYGGERI

jekterne og i den offentlige debat, er, 
hvordan vi skaber effektive hospitaler, 
som understøtter arbejdsgange, og som 
samtidig har patienten i centrum.

De nye supersygehuse skal være bor-
gernes og resultaternes sygehuse. Ikke 
kun behandlingernes. Det siger Jens 
Reiermann, som er redaktør på sundhed 
og velfærd på Mandag Morgen, og som 
åbner konferencen:

“Når vi i fremtiden specialiserer be-
handlinger, bliver det meget vigtigt at 
holde sig det endelige resultat for øje. 
Ellers vil de nye supersygehuse måske 
nok levere en tiptop-behandling inden 
for et specialområde, men ikke skabe de 
forløb og de samlede resultater, som kan 
genskabe det gode liv for patienterne. 
De nye supersygehuse skal bidrage til et 
sundhedsvæsen, hvor behandlinger og 
resultater ikke bare skabes, men skabes 
sammen med andre”, understreger Jens 
Reiermann.

Også Claus Roikjer, som er projekt-
chef på Nyt Hospital Nordsjælland, og 
som er en del af debatpanelet på konfe-
rencen, er meget optaget af den omstil-
ling, som det danske hospitalsvæsen er 
inde i. Især spørgsmål som ”kan vi tænke 
på patienten som en kunde” eller ”hvad 
kan vi lære fra andre organisationer og 
industrier”, optager Claus Roikjer:

”Som offentlig bygherre er det vigtigt, 
at vi hele tiden gør os umage dels med 

forvaltningen af budgettet, men især 
også med at sikre, at det byggede hospi-
tal giver en værdi for borgerne – og det 
betyder, at det nye hospital både som 
byggeri og service- og behandlingsor-
ganisation skal være væsentligt anderle-
des, end det vi har i dag. Hvorfor skulle 
vi ellers bygge et nyt hospital? Det stiller 
store krav til bygherreorganisationen, 
som skal have mod, ambition og ikke 
mindst udsyn”, siger Claus Roikjer.

The Better Hospital

Men hvordan kommer patienten i cen-
trum samtidig med, at hospitalets drift og 
effektivitet optimeres? Det giver Daniel 
Walker fra Schweiz sit bud på den 20. 
maj.

Daniel Walker er forfatter til bogen 

“The Better Hospital”, som udkommer i 
foråret 2015. Daniel Walker taler for en 
designproces, hvor patienten og de på-
rørende sættes frem i forreste række. 
Det kan medvirke til at skabe højere kva-
litet i behandlingen og samtidig forbedre 
forholdene for hospitalets ansatte.

Teknologi, laboratorier og 
psykiatri

Konferencen ”Byggeri af fremtidens 
hospital” er en del af en konferenceuge 
med hele fire konferencer om sundheds-
byggeri og to studieture.

De øvrige dage handler om ”Fremti-
dens laboratorier – byggeri og planlæg-
ning”, ”Indretning af fremtidens psy-
kiatriske hospital” og ”It og teknologiske 
løsninger i fremtidens hospital”. Alle 
dage kommer internationale og danske 
eksperter og deler deres erfaringer med 
sundhedsbyggeri og fremtidens sund-
hedsvæsen.

Se program og tilmelding på  
www.nohr-con.com

BYGGERI AF FREMTIDENS HOSPITAL

Konferencen finder sted den 20. maj 2015 på Carlsberg i København, kl. 9-16.30

OVERBLIK OVER KONFERENCEUGEN  
OM SUNDHEDSBYGGERI

18. maj:  Studietur til laboratoriebyggeri 
18. maj:  Studietur til OpenBIM Studio
19. maj:  Fremtidens laboratorie - byggeri og planlægning
20. maj:  Byggeri af fremtidens hospital
21. maj:  Indretning af fremtidens psykiatriske hospital
21. maj:  IT og teknologiske løsninger i fremtidens hospital



OPP

OPP-projekt sikrer nyt p-hus til patienter 
og medarbejdere ved Regionshospitalet 
Silkeborg
Det private firma CASA A/S opfører for tiden nyt p-hus for Hospitalsenhed Midt ved Regionshospitalet 
Silkeborg. Huset bygges som et offentligt-privat partnerskab og skal løse de store parkeringsudfordringer 
omkring hospitalet.

330 parkeringspladser til patienter, på-
rørende og medarbejdere var målet, da 
Hospitalsenhed Midt for godt et år siden 
indgik en aftale med det private selskab 
CASA A/S om byggeriet af et nyt par-
keringshus ved Regionshospitalet Sil-
keborg. Her har der længe været stort 
pres på parkeringspladserne omkring 
hospitalet, og med en såkaldt OPP-aftale 
– altså et offentligt-privat partnerskab – 
blev det endelig muligt at skabe bedre 
parkeringsforhold for hospitalets bru-
gere.

– Vi er ikke stolte af de nuværende 
parkeringsforhold ved Regionshospita-
let Silkeborg. Men nu ser vi frem til, at 
vi inden længe kan byde vores patienter, 
deres pårørende og vores personale vel-
kommen i et tidssvarende p-hus, lød det 
fra lægefaglig direktør Christian Møller-
Nielsen, da regionsrådet i februar 2014 
sagde ja til aftalen.

330 nye p-pladser

Forud for aftalen med CASA havde i alt 
fire entreprenører budt ind på opgaven 
med at bygge nyt p-hus ved hospitalet. 
I samarbejde med COWI vurderede Ho-
spitalsenhed Midt alle tilbud og endte 
altså med at pege på CASA, som scorede 
bedst på økonomi og finansiel robusthed 
og næstbedst på kvalitet – og dermed 
kom bedst ud af den samlede vurdering 
af de fire firmaer.

Det nye p-hus får 330 parkeringsplad-
ser og ligger på det tidligere parkerings-
område umiddelbart øst for hospitalet. 
Huset er tegnet som et overskueligt p-
hus med ”One way parking” – et enkelt 
flowkoncept ensrettet kørsel gennem 
hele huset.

P-huset er opført med en etage un-
der terræn og to en halv etage i forskudt 
plan over terræn med en maksimal højde 
på otte meter. Huset vil, når det er helt 
færdigt, fremstå med et let, åbent og 

homogent facadeudtryk i tegllameller, 
som grønne planter kan vokse op langs. 
Byggeriet bliver miljø- og energirigtigt 
med eksempelvis solceller, der kan drive 
LED-belysning, skiltning og ventilation. 
En gangbro i glas forbinder p-huset med 
hospitalsbygningerne.

Betalingsparkering er en del af 
aftalen

I praksis betyder OPP-aftalen mellem 
CASA A/S og Region Midtjylland/Ho-
spitalsenhed Midt, at CASA opfører det 
nye p-hus for en anlægssum på 45 mil-
lioner kroner. Som betaling får CASA til 
gengæld ret til at drive betalingsparke-
ring på alle hospitalets parkeringsplad-
ser. Aftalen gælder i første omgang 10 år 
frem.

Byggeriet af det nye p-hus begyndte 
i juni 2014, og siden har håndværkerne 
knoklet for at gøre huset færdigt. Spuns 
og betonpæle er blevet banket i jorden 
og betonelementer rejst i et tempo, så 
byggeriet med al sandsynlighed står 

færdig godt og vel en måned før tid. Det 
betyder, at patienter, pårørende og med-
arbejdere allerede omkring 1. april vil 
kunne tage det nye p-hus i brug, når det 
er blevet officielt indviet.

– Byggeriet er gået over al forvent-
ning, og vi er meget tilfredse, konstate-
rer projektleder Dan Enkelund fra Hospi-
talsenhed Midt.

Han erkender dog, at OPP-aftalen 
også har givet anledning til en del 
spørgsmål og bemærkninger fra hospita-
lets medarbejdere.

– Det kan være svært at forstå, hvorfor 
man nu skal til at betale for at parkere ved 
hospitalet, når det hidtil har været gratis. 
Men så må vi jo bare prøve at forklare, at 
det ganske enkelt er den måde, projek-
tet har kunnet realiseres på. Det er netop 
den aftale, som betyder, at vi nu kan løse 
de parkeringsudfordringer, vi har haft 
omkring hospitalet, siger Dan Enkelund.

Han glæder sig over, at det nye p-hus 
i løbet af kort tid kan tages i brug og der-
med lette presset på parkeringspladser 
og villaveje omkring hospitalet.

P-huset ved Regionshospitalet Silkeborg, som det forventes at se ud, når det er færdigt. 
Visualisering: AART architects
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Brug GS1 Standarden og 
styrk effektiviteten
GS1-organisationen mener ikke hospitalerne har udnyttet standardens store potentiale og opfordrer dem til 
at indføre den som et værktøj til at skabe øget patientsikkerhed og økonomisk effektivitet som politikerne 
efterlyser

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Mange af landets hospitaler kan for-
bedre effektiviteten og skabe værdi, hvis 
de mere konsekvent indførte GS1 Stan-
darden i deres centrale processer. Den 
bliver kun anvendt enkelte steder, så po-
tentialet er langtfra udnyttet fuldt ud til 
at opnå en høj effektivitet, sporbarhed, 
dokumentation og færre fejl.

Det vurderer Healthcare Manager, 
Jesper Franke, fra den danske del af den 
globale organisation GS1. Deres hoved-
budskab er, at standarden kan hæve den 
logistiske effektivitet og styrke patient-
sikkerheden.

Da regionerne begyndte at bygge de 
nye sygehuse, var målet en væsentligt 
mere effektiv drift. Der blev sat 8 pct. 
Som mål i højere effektivitet for supersy-
gehusene, men alle sygehuse har i lange 
perioder øget effektiviteten 2 pct. årligt 
trods tusindvis af afskedigelser.

Jesper Franke forventer, at GS1 Stan-
darden bliver mere udbredt som følge af 

det stigende økonomiske pres på sund-
hedssektoren. De økonomiske vækstra-
ter er under krisen faldet til ca. 1 pct. og 
skabt politisk pres for at få mere sundhed 
for de samme penge.

En af de store barrierer for implemen-
tering af GS1 Standarden er, at hospita-
lerne har opbygget mange proprietære 
identifikationssystemer fx til håndtering 
af medicoteknisk udstyr. De fungerer 
godt i lukkede kredsløb, men ikke kan 
snakke sammen indbyrdes. ”GS1 har 
den fordel, at vi kan bidrage på flere 
områder og på samme tid øge effektivi-
teten, styrke patientsikkerheden og sam-
tidig spare ressourcer. GS1 har skabt stor 
værdi ved at gøre det muligt at spore me-
dicin, udstyr og implantater,” fremhæver 
Jesper.

Sporbarhed alle vegne

GS1 Standarden anvendes typisk til at 
opbygge sporbarhed for implantater, så 
man hurtigt kan lokalisere et implantat i 
en patient. Tilbagekald af brystimplanta-

ter og metalhofter afslørede, at der var 
problemer med at spore implantaterne 
helt frem til de berørte patienter.

”Man har altid været forpligtet til at 
sikre sporbarheden, men tidligere satte 
man måske kun et klistermærke fra 
æsken, som implantatet lå i, fast på pa-
tientens papirjournal. Det gjorde spor-
barheden til en enorm tung, manuel pro-
ces,” siger Jesper Franke.

”Der var også stor risiko for, at man 
ikke fik øje på mærket i de mange papi-
rer og kom til at bladre forbi det. Region 
Nordjylland har opbygget et stregko-
deregister baseret på GS1, så regionen 
kan få et hurtigt og sikkert svar, når et 
tilbagekald forekommer. Det er en af de 
store fordele ved standarden. Regionen 
er langt fremme med sporbarhed base-
ret på GS1 for implantater helt ud til pa-
tienterne. Det bør udbredes til samtlige 
hospitaler. Forbedret logistik styrker pa-
tienternes sikkerhed. Regeringen over-
vejer også at indføre et landsdækkende 
implantatregister for at styrke patientsik-
kerheden. Vi ”sælger” som organisation 
standarder, hvilket betyder, at vi leverer 
grundstenen til at arbejde effektivt og 
sikkert. Regioner og hospitaler skal så 
selv råde over systemerne, så man får 
anvendt standarderne på en smart måde, 
der skaber værdi.

Producenter af implantater har et stan-
dardiseret sprog, der leverer informatio-
nerne i stregkoder, så hospitalerne kan 
forstå dem og let kan få noget intelligent 
ud af de data producenten har sat på, 
men det forudsætter, at hospitalernes sy-
stemer taler samme sprog. Inden for læ-
gemidler er der kun GS1 som internatio-
nal standard, og Danske Regioner har for 
medicinsk udstyr vedtaget at anvende 
GS1 Standarder. Detailhandelen globalt 
bruger GS1 som de facto standard. Pro-
ducenter kan ikke sælge i supermarke-
der uden en GS1-stregkode på varerne. 
Detailhandelen er da også den sektor af 
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alle, der er kommet længst med at ind-
føre GS1 standarden internationalt.”

EU krav om sporbarhed

”Inden for de nye sygehusbyggerier er det 
DNU, der er længst fremme og har tænkt 
vores standarder ind i deres processer alle 
vegne, hvor det er relevant. Det gælder 
service, det kliniske og patientbehandling 
uanset formen af logistikken,” siger Jesper 
Franke, og fortsætter:

”Det giver en effektiv og smidig drift. 
Når man fjerner et implantat fra et depot, 
kan man få automatiseret genbestillings-
processen, så der automatisk i samme 
øjeblik bliver bestilt et nyt. Det er med 
til at sikre større tryghed, at man altid 
har den nødvendige kapacitet på depo-
terne. Samtidig behøver hospitalerne 
kun at have implantater liggende til 3-4 
dages forbrug. Derved undgår man de 
store kapitalbinding på meget dyre im-
plantater. Det samme gælder naturligvis 
for medicin samt hjælpe- og forbrugs-
produkter.”

Med stregkoder baseret på GS1 kan 
man sikre, at det er det rette lægemid-
del der ordineres til den rigtige patient 
på det forudbestemte tidspunkt og i den 
præcise dosis under anvendelse af den 
korrekte administrationsvej, oralt eller 
intravenøst.

Der blev i på danske hospitaler regi-
streret ca. 50.000 utilsigtede hændel-
ser sidste år, så der kan sagtens ske fejl, 
og dertil kommer alle de fejl der aldrig 
registreres. En stor andel består af ba-
sale forvekslingsfejl af lægemidler, fordi 
æskerne ser ens ud, men disse fejl kan 
forebygges ved stregkodekontrol.

Man bør anvende GS1 Standarden på 
alt, hvad man forbruger på et hospital, 
mener organisationen. Hospitalerne skal 
sikre en effektiv sporbarhed. Sagerne om 
fejlbehæftede implantater har fået EU til 
at udarbejde en forordning for medicinsk 
udstyr, der forventes vedtaget i år.

En del af den er nye krav om UDI, Unik 
Device Identifier. For at få lov til at sælge 
produkter til hospitaler i EU skal de mær-
kes med en unik nøgle. Hospitaler og 
sundhedsmyndigheder vil derefter være 
forpligtet til at udnytte disse nøgler til at 
opbygge sporbarhed.

”Hospitalerne skal forbedre deres 
processer, så de kan anvende disse iden-
tifikationsnøgler, hvis de ikke gør i dag. 
Hospitalerne kan få råd og vejledning fra 
os, og vi har partnere og konsulenter, der 
er meget kompetente til at forbedre pro-
cesserne,” fortæller Jesper.

Sådan virker systemet

GS1 Standarder går ud på at oprette 
numre med værdier, man kan lægge ind 
i RFID-tags og stregkoder. De er grund-
stenen i arbejdet med at opbygge spor-
barhed, men for at kunne bruge dem, 
skal producenterne af lægemidler og 
medicinsk udstyr for det første påsætte 
dem produkterne, og for det andet skal 
it-systemerne kunne læse og udnytte 
dem til diverse processer, bl.a. genbe-
stilling, indkøb og sporing, siger Jesper 
Franke.

For at bruge GS1-numre skal man 
være medlem af GS1 organisationen, der 
er en not-for-profit organisation udbredt 
over det meste af verden med 6.000 
ansatte og den absolut mest udbredte 
standard til identifikation inden for sund-
hedsområdet og supply chain generelt.

Det er via medlemsskabet af GS1, at 
hospitalerne er sikret unikke numre, der 
ikke findes magen til andre steder i ver-
den. Organisationen lever af at sælge 
globale, unikke identifikationer og til-
byde services, så hospitalerne kan få 
mest ud af disse nøgler.

Der opbygges med andre ord kom-
plette sporbarhedskæder fra producen-
ten til mellemhandlere og videre ud til 
hospitalerne. Hospitalerne får dermed 
en præcis viden om, hvorfra de har fået 
produktet og hvem, de har givet det vi-
dere til. Der er internationale tanker om 
at samle alle data centralt.

GS1 er en neutral, brugerdrevet orga-
nisation, der opererer i 150 lande med 
hospitaler og virksomheder som bl.a. 
Novo Nordisk og Medtronic som med-
lemmer. I organisationen arbejder de 
med at udvikle services og løsninger.

”I GS1 bliver der kun udviklet ting i 
samarbejde med dem, der skal bruge 
det. Vores rolle er at være det neutrale 
runde bord, hvor brugerne kan samles. 
GS1 Denmark er medlem af GS1 Global, 
som har fælles sekretariat i Bruxelles og 
Princeton.

Organisationen etableredes i 1978, 
og det var udbredelsen i detailhandelen 
som banede vej for den globale udbre-
delse. Organisationen er individuelt ejet 
af sine medlemsvirksomheder som et 
not-for-profit foretagende, der samar-
bejder om en international platform. GS1 
har NGO-status i FN.

Store gevinster at hente

GS1 Standarder har været anvendt i an-
dre sektorer i over 20 år med betragtelig 

succes inden for supply chain. Derfor 
begynder sundhedssektoren nu at kigge 
på disse succeser, for at se, hvordan GS1 
Standarder kan implementeres i sund-
hedssektoren.

Inden for sundhedssektoren er fokus 
ikke blot på effektiv supply chain, men i 
særdeleshed også på patientsikkerhed. 
GS1 Standarder gør det muligt at for-
bedre patientsikkerheden igennem bl.a. 
optimeret sporbarhed, samtidig med at 
udnyttelsen af ressourcer i supply chain 
effektiviseres.

I en analyse fra konsulenthuset McK-
insey, offentliggjort i oktober 2012, om 
anvendelsen af internationale standar-
der i sundhedssektoren, dokumenteres 
mulighederne for at spare ressourcer og 
øge patientsikkerheden på samme tid. 
Rapporten viste, at internationale stan-
darder kan forbedre en lang række pro-
cesser, inventory management, hånd-
tering af lægemidler, sporbarhed, lagre 
m.v. Potentialet er stort, og regionerne 
i Danmark er allerede nu i gang med at 
realisere øget patientsikkerhed og effek-
tivitet i forsyningskæden ved anvendelse 
af globale standarder i en række projek-
ter. For at opnå det fulde potentiale, skal 
de gode erfaringer fra projekterne bre-
des ud til samtlige hospitaler i Danmark, 
og andre processer effektiviseres.

”Man kan altid ringe til os i GS1 Den-
mark og få råd om, hvordan man anven-
der GS1 Standarder, så de kan sikre et 
effektivt logistisk system. GS1 bruger 
mange kræfter på at sprede viden om 
gode cases fra andre lande. De kan til vi-
dere inspiration læses på gs1.org,” siger 
Jesper.

”Hospitaler kan få råd og vejledning fra 
os” fortæller Jesper Franke, Healthcare 
Manager i GS1
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IHL-prototypen:

Oplev fremtidens intelligente 
transport- og logistiksystem
Efter næsten to års udvikling er IHL-pro-
jektets partnere klar til at præsentere en 
prototype på det innovative transport- 
og logistiksystem, som kan effektivisere 
logistikken på landets hospitaler. Præ-
sentationen sker på en workshop fredag 
den 13. marts hos Syddansk Sundheds-
innovation i Forskerparken i Odense.

Her præsenteres IHL-prototypen med 
tilhørende servicedesign og bruger-
grænseflader. Workshoppen sætter des-
uden fokus på hospitalernes udfordring 
med at udvikle ny og bedre logistik, både 
i et innovations-perspektiv, et lægefag-
ligt, hygiejnemæssigt og et politisk/sam-
fundsmæssigt perspektiv. Det sker med 
oplæg fra bl.a. dr. med. og vicedirektør 
Torben Steen Mogensen på Hvidovre 
Hospital og professor, dr.med. og forsk-
ningsleder Hans Jørn Kolmos ved Klinisk 
Mikrobiologi OUH.

IHL-prototypen er med støtte fra Mar-
kedsmodningsfonden udviklet siden maj 
2013 af projektgruppen Intelligent Ho-
spitalslogistik (IHL) med deltagelse af en 
lang række private virksomheder og fem 
danske sygehuse. Målet er at udvikle og 

tilpasse velafprøvede teknologier, der al-
lerede i dag anvendes til effektiv trans-
port og logistik i andre brancher, sådan at 
de bliver pålidelige, sikre og hygiejniske 
nok til at møde kravene på fremtidens 
supersygehuse.

IHL-prototypens udvikling har ud over 
de fem deltagende sygehuse involveret 
en række fagfolk fra andre hospitaler og 
organisationer. De har alle været med til 
at pege på, hvordan IHL-systemet opti-
meres til at  kunne forsyne sygehusets af-
delinger med fx medicin, forbrugsvarer, 
instrumenter og affaldshåndtering.

”IHL-konceptet er i dag det eneste 
komplette bud på et system, som i løbet 
af få minutter kan transportere næsten 
alle ting, som bruges på sygehusene, 
direkte fra lager og varemodtagelse og 
ud til personalet og patienterne på af-
delingerne. Sikkert, hygiejnisk og intelli-
gent,” siger IHL-projektleder Niki Nicolas 
Grigoriou, som glæder sig til at fremvise 
prototypen for alle, der har bidraget til 
projektet, og som har interesse i fremti-
dens hospitalslogistik.

PROGRAM

9.00
Registrering og morgenkaffe m. 
brød

9.30
Velkommen v/projektledere Niki 
Grigoriou og Ole Nielsen, IHL

9.45
Danske hospitalers udfordring  
med logistik: 
I et innovations-perspektiv  
v/køkkenchef Carsten Larsen, 
 Aalborg Universitetshospital 
I et lægefagligt perspektiv  
v/dr. med. og vicedirektør  
Torben Steen Mogensen,  
Hvidovre Hospital 
I et hygiejne-perspektiv  
v/professor, forskningsleder, dr. med. 
Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikro-
biologi OUH

10.30
IHL Hands-on: 
Præsentation af IHL-prototype – 
gennemgang af funktioner 
Præsentation af IHL-brugergrænse-
flader – services

11.30
Hospitalslogistik – de politiske og 
samfundsmæssige perspektiver v/
TBA

11.45
Paneldebat

12.15
Sandwiches + øl/vand

Tilmelding til workshoppen på 
www.ihl.nu/workhops/.
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Indretning af MEDICINRUM
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Fremtiden for logistikken 
på hospitalerne

AF SYGEHUSPLANLÆGGER MICHAEL MØLLER OG 

LOGISTIKEKSPERT CLAUS FABRICIUS, ALECTIA.

Driften af et moderne hospital er på 
mange områder kompleks. Forsyningen 
af varer som f.eks. medicin, sterilvarer, 
mad, linned og fjernelse af affald er ud-
fordrende og ressourcekrævende. De 
rigtige varer skal være tilgængelige der, 
hvor de skal anvendes, og i en mængde 
tilpasset forbruget. Samtidig skal ar-
bejdsgange og processer optimeres for 
at opnå større effektivitet, hvilket bl.a. er 
et krav i forbindelse med kvalitetsfonds-
byggerierne.

Hospitalerne er på vej til at automati-
sere varemodtagelsen og forsyninger til 
de enkelte afdelinger ved hjælp af tek-
niske anlæg og automatiske køretøjer. 
AGV’er (Automated Guided Vehicles) 
anvendes f.eks. til transport af transport-
vogne (bure, case carts, affaldscontai-
nere m.fl.). De øger sikkerheden for le-
vering, og en øget automatiseringsgrad 
reducerer mængden af tungt arbejde og 
arbejde, der sker i kritiske arbejdsmiljø-
områder.

Fremtidens forsyningssystem til hospi-
talerne bør baseres på centrale enheder: 
et regionalt lager for forbrugsartikler, en 

fælles sterilcentral, et fælles køkken, et 
fælles vaskeri og et fælles apotek. Det 
forudsætter, at der ikke blot sker en stan-
dardisering af transportvogne og andet 
udstyr men også, at der etableres fælles 
platforme for den IT-mæssige understøt-
telse af forsyningssystemet.

Planlægning, styring og udførsel på 
fremtidens hospitaler kan sammenlignes 
med et produktionsstyringssystem i in-
dustrien. Ved design af fremtidens vare-
logistik er det derfor naturligt at tage ud-
gangspunkt i allerede kendt IT arkitektur, 
systemer og anvendte standarder inden 
for automatisering – f.eks. standarder 
omkring stamdata, identifikation, inter-
faces og kommunikation.

Fordelen ved at anvende afprøvede 
standarder fra industrien er at de er robu-
ste, og at der hos leverandørerne findes 
systemer og applikationer, der bygger på 
kendte standarder. Dermed kan hoved-
parten af leverancerne til logistikstyrin-
gen bygge på ”standard”-industriappli-
kationer, der alene skal konfigureres til 
den specifikke anvendelse. Derudover 
giver standarder en større sikkerhed for, 
at der findes ressourcer, der har indsigt i 
og forståelse for løsningen og de valgte 
tekniske platforme. Endelig giver stan-
darderne på IT-systemniveau en mulig-
hed for at reducere grænsefladerne mel-
lem de enkelte leverancer og dermed 
minimere risici i forbindelse med integra-
tion af det samlede logistiksystem.

Effektivitet og sikkerhed i fremtidens 
logistikløsninger bør tage udgangspunkt 
i 5 fokusområder:
•	 	Standardisering af IT og automations-

platforme og integrationsværktøjer der 
sikrer, at IT-applikationer og automati-

onsløsninger kan kommunikere med 
hinanden og anvendes på de enkelte 
hospitaler og på tværs af hospitalerne.

•	 	Opbygning af fælles og centraliserede 
stamdata for varerne. Herved skabes 
der transparens og potentiale for sy-
nergi i fælles indkøb.

•	 	Entydighed identifikation (ID) af va-
rer, transportvogne, udstyr, lokationer 
m.v.

•	 	Standardisering af bæremedierne af 
information f.eks. WLAN, WiFi, RFID 
tags, stregkodelabels m.v.

•	 	Tilpasning af udstyr der indgår i forsy-
ningen, f.eks. koordineret størrelse på 
transportvogne og bure.

Der afholdes konference om emnerne i denne artikel den 16. april på Herlev 
Hospital. Her vil bl.a. være indlæg omkring fremtidens logistikløsninger, automati-
onsløsninger, IT-arkitektur og standarder.

Læs mere på www.deteffektivehospital.dk, hvor tilmelding også finder sted.
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LOGISTIK

Det automatiserede logistik-
system på fremtidens hospital

Udgangspunktet for den fremtidige va-
reforsyning til hospitalerne er, at varerne 
bestilles som i dag. Men fremover skal 
de leveres fra centrale enheder til af-
delingerne, når de ønsker det, og ikke 
nødvendigvis på det tidspunkt, hvor 
transportvognene er leveret til varemod-
tagelsen. Med andre ord kan en trans-
portvogn blive leveret til varemodtagel-
sen om morgenen, selvom afdelingen 
først ønsker opfyldningen op ad dagen. 
Der er derfor behov for opbevaring af 
transportvognene, før de afleveres på af-
delingen, f.eks. til et bestemt tidspunkt. 
Endelig kan der ved akutte situationer 
være behov for at hastelevere inden 
for få minutter, hvilket stiller krav om at 
transportvognene allerede er i området.

Information om levering af transport-
vognene, tidspunkt og slutdestination 
afleveres i et logistik- og planlægnings-
system, her kaldet MES – Manufactu-

ring Executing System, hvor den daglige 
planlægning og styring af transporter 
foregår, herunder styring af det mekani-
ske udstyr der skal flytte vognene.

Hvor langt er vi så?

Der er arbejdes på flere fronter med at 
understøtte et fremtidigt standardiseret 
og automatiseret set-up for logistikken.

I Region Hovedstaden opføres der 
bl.a. 2 sterilcentraler, hvor der kræves 
varestamdata for sterilvarerne. Projekter 
omkring varemodtagelse (godstermi-
nal- og servicebygning) på hhv. Herlev 
Hospital og Rigshospitalet kræver også 
varestamdata på de varer, man ønsker 
at kunne styre sporbarheden på. Der 
er udarbejdet en ”IT referencearkitek-
tur for logistik og sterilcentraler” – en 
struktur, der bl.a. indeholder databaser 
for varestamdata, emner og lokaliteter. 
Endvidere er det et krav, at kommunika-
tionen baseres på internationale indus-

tristandarder under ISA, ANSI/ISA-88 
og ANSI/ISA-95.

I Region Midtjylland finder der i øje-
blikket en implementering sted omkring 
et projekt for ”lokalisering og emneiden-
tifikation” – et projekt der bl.a. omfatter 
mærkning af udstyr med RFID, installa-
tion af læsere samt en bagvedliggende 
IT-struktur, der er ved at blive opløftet 
som national standard. Løsningen foku-
serer ikke på automatiseringen men gør, 
at man i fremtiden kan lokalisere og iden-
tificere udstyr, personer m.v. ved brug af 
de udviklede applikationer.

I regionerne generelt er der flere initia-
tiver i gang omkring standardisering. Der 
arbejdes bl.a. med at skabe fælles grund-
lag for varestamdata og kategorisering, 
introduktion af GS1-standarderne, ud-
rulning af OIO-UBL ordrer, ligesom mu-
lighederne omkring et implantatregister 
vurderes.
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Spar 37 pct. vand og 63 pct. 
energi med Ostnors haner
Herlev Hospital har opnået den store besparelse i en tre måneder lang testkørsel med nye, energirigtige 
vandhaner fra svenske Ostnor. Oveni kan hospitalet lægge en ikke opgjort besparelse opnået ved en 
reduceret smitterisiko der skyldes de berøringsfrie vandhaner 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Besparelsen beløber sig til godt 1.000 
kr. pr. armatur om året, så med 2.000 
armaturer kan Herlev Hospital se frem 
til en årlig besparelse på 2 mio. kr. Når 
arbejdsløn til montage medregnes, giver 
det en ultrakort payback tid på kun godt 
et år.

På Herlev Hospital har den tekniske 
chef Michael Olsen testet Ostnors vand-
haner og andre leverandørers armaturer 
i tre måneder i samarbejde med energi-
rådgivere. Der er konstateret vandbe-
sparelser på næsten 40 pct. med Ostnors 
berøringsfrie vandhaner samt over 60 
pct. besparelse på det varme vand.

Vandhaner og bruserarmaturer kan 
med en forventet levetid på mange år 

spare hospitalerne for store, tocifrede 
millionbeløb, der i stedet kan bruges til 
behandlingsfunktioner. De svenske ar-
maturer er kendte for at være af en høj 
kvalitet og give en særdeles god bruger-
komfort.

– At der er så mange penge at spare 
ved at vælge de rigtige armaturer til ho-
spitalerne bør vække til eftertanke hos 
indkøberne, siger adm. dir. Ole Sander 
fra Ostnor Danmark, der mener, at test-
kørslen klart dokumenterer vandhaner-
nes værdi.

Når man ser på en vandhane, skal 
man forholde sig til, at det ikke blot er 
en vandhane. Det glemmer man mange 
gange, når man renoverer eller byg-
ger nye hospitaler. Vore haner har flere 
unikke tekniske kvaliteter.

Der kan spares meget store beløb 
ved at vælge energirigtigt ved projekte-
ringen. En tommelfingerregel i bygge-
branchen siger, at hvis man forholder sig 
til totalomkostningerne for en bygnings 
første 30 leveår som værende 100 pct., 
kan man sige, at 25 pct. går til byggeriet 
og designet, mens de resterende 75 pct. 
efterfølgende betaler driften løbende 
over 30 år.

Med det fokus bør det være krystal-
klart for enhver, at fokus skal være på tek-
niske løsninger og ikke på en mulig mar-
ginal besparelse i indkøbssituationen.

Alligevel fokuseres der ved renove-
ring og nybyggeri ensidigt på indkøbs-
prisen. Under sparerunder fravælges 
mange produkter, som har en energi-
teknisk fordel på den lange bane. De er 
måske lidt dyrere i indkøb, men klart det 
bedste valg i længden.

I stedet bør man se på, hvor økono-
miske eller uøkonomiske armaturerne 
er i brug. Når man snakker pris, skal man 
forholde sig både til indkøbsprisen og 
driftsbesparelsen. Alene vandbesparel-
sen har tjent armaturerne ind efter to år.

Derefter giver de rent overskud i de 
næste mange år sammenlignet med en 
traditionel vandhane. Det er synd, hvis 
hospitalerne ikke udnytter chancen for 
at spare så store beløb, fastslår han.

Høj hygiejne og komfort

Vandhaner er et teknisk produkt med 
mange features.

Det er vigtigt, at hospitalerne investe-
rer i udstyr, der kan løse deres hygiejni-
ske problemer, understreger Ole Sander. 
En canadisk rapport, Canadian Journal of 
Microbiology, dokumenterer således, at 
berøringsfrie armaturer reducerer bakte-
rieoverførsel og dermed smitterisiko.

Både Mora Armatur og FM Mattssons 
berøringsfrie vandhaner har specielle 
fordele som automatiske skyllefunktio-
ner, der modvirker legionella og biofilm 
i rørene, og skyller bakterierne ud ved 
høj temperatur. Samtidigt er de lette at 
rengøre.

Vandhanerne har også koldstart. Det 
betyder, at vandet er koldt, når man åb-
ner for vandet med grebet i midterstil-
ling. Modsat traditionelle vandhaner, 
bliver vandet først varmt, når grebet fø-
res mod venstre. Det sparer energi til op-
varmning af vand, der normalt føres frem 
i rørene, men aldrig når ud af hanen, 
fordi vi når at slukke for vandet inden.

Bruserarmaturer med jævn 
temperatur

Mora Armatur og FM Mattssons brusear-
maturer har flere fordele som bruseslan-
ger, der ikke danner grobund for biofilm 
og legionella. Noget der pt bliver testet 
og efterprøvet på Rigshospitalet.

– Vi har termostatstyrede bruser-
armaturer med en præcision på +/-1 
grad, med deraf høj komfort og sikker-
hed, hvor temperaturen i almindelige 

Jeg tror, at hospitalerne fremover vil bruge 
flere penge på indkøb af energirigtige løs-
ninger og investere besparelserne i endnu 
bedre patientbehandling, siger Ole Sander, 
adm. dir. i Ostnor Danmark, som med op-
købet af Damixa nu også har produktion og 
udvikling i Odense.
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termostatarmaturer varierer op til 10-12 
graders ved trykudsving der opstår, når 
andre begynder at tappe vand på den 
samme trykstreng. Det føltes som at få et 
gammeldags vekselbad, godt for blod-
trykket, men hverken rart eller komforta-
belt, siger Ole Sander.

Det er helt unikke egenskaber for ar-
maturer og skyldes Ostnors mangeårige 
patenter. Jeg tror ikke, at der er andre 
armaturer på markedet, som kan garan-
tere et så lille lidt udsving i temperaturen. 
Komfortmæssigt er det som sagt også en 
stor fordel óg kan på brandsårsafdelin-
ger være en livsnødvendighed.

Ostnor og Damixa udgør et team

I sommeren 2014 købte Ostnor, Damixa 
og lagde dermed sine 150-årige erfaring 
sammen med 80 års produktionserfaring 
fra Damixa. Alle tre brands er meget in-
novative. Det var Mora og FM Mattsson 
der bla. opfandt trykregulerings-tempe-
ratur på hanerne og de frostfrie udven-
dige vandhaner, mens Damixa har et 
unikt dansk design og som noget sjovt, 
står bag lanceringen den blå og røde prik 
på hanerne, som i dag, er benyttet i hele 
verden for kold og varm.

– Vi bliver en meget stærk konstella-
tion i Danmark. Set fra et dansk perspek-
tiv vil Mora, FM Mattsson og Damixa få 
fælles udgangspunkt i både Glostrup og 
Odense. I Odense med produktion, de-
sign og markedsføring, der kan indgå i et 
tæt samarbejde med kollegerne i Ostnor 
i Sverige.

– De sammenlagt 230 års produkti-
onserfaring skal udmøntes konstruktivt 
med forbedringer på alle tre produkter. 
Damixa har vundet mange designpriser, 
og vi håber det kan smitte af på det, vi 
kan i Mora/Mattsson, hvis tekniske løs-
nínger omvendt kan berige Damixa.

Vi har slået vore salgs organisationer 
sammen, så vi i Danmark har 7 medarbej-
dere der tager sig af salget med Mogens 
Tiedemann som salgschef. Vi står stær-
kere og er måske dem i branchen med 
flest sælgere og rådgivere i Danmark. Vi 
synes, det er den rigtige konstellation, at 
to dygtige designtekniske virksomheder 
konsoliderer sig og derved bliver stær-
kere, siger Ole Sander.

Større bevidsthed om potentialet

Arkitektkonkurrencer skaber smukke 
fancy hospitaler, men når bygningerne 
bliver for dyre, spares på teknikken. Det 
indebærer, at driften kan blive alt for dyr. 

Hvis projekterne skal fungere, bør pen-
gekasserne til anskaffelser og drift linkes 
tæt sammen, mener han.

– Måske skal man bygge arkitektonisk 
mindre mondænt for at få mere rentable 
hospitaler på den lange bane. Vi skal 
sætte os mere i patienternes, og hospi-
talspersonalets sted og anskaffe produk-
ter der opfylder alle hygiejniske. Ostnor 
kommer med den bedste teknologi i sine 
armaturer lige nu.

Hospitalerne kan både få en høj funk-
tionalitet, komfort og sikkerhed, et læk-
kert design og besparende teknologi, 
der giver de klart billigste løsninger selv 
på kort sigt. Der kan spares rigtig mange 
millioner ved at vælge kvalitetsarmaturer.

Jeg har personligt fået aha-oplevelse 
ved at komme til Ostnor og få indblik i 
produkterne. Det er dog vor oplevelse, 
at Ostnors produkter begynder at få 
mere opmærksomhed. I det seneste år 
tid har vi været i tæt dialog med hospita-
lerne, og vi har et klart indtryk af, at der 
lyttes til os.

Hospitalssektoren og de tekniske che-
fer er ved at få øje på gevinsterne ved at 
vælge vore armaturer.

Man kan godt købe et billigt blan-
dingsbatteri, som på den korte bane 
virker som det bedste køb, men på den 
lange fungerer de som at hælde skatte-
kronerne i vasken.

Hospitalerne skal ikke bruges til at 
spilde vand og energi, de bør være super 
effektive produktionsanlæg til glæde for 
brugerne, de syge og personalet.

Jeg tror derfor, at hospitalerne frem-
over vil bruge flere penge på indkøb 
af energirigtige løsninger og investere 
besparelserne i endnu bedre patientbe-
handling, siger Ole Sander.

Ole Sander, der er adm.dir. i Ostnor, un-
derstreger vigtigheden af, at hospitalerne 
investerer i udstyr, der både er energieffek-
tive og som kan løse hygiejniske problemer. 
Dermed kan de fokusere på at bliver supe-
reffektive ”produktionsanlæg” til glæde for 
brugerne, de syge og personalet.

Damixas termostatstyrede bruserarmaturer bliver produceret og testet på fabrikken i 
Odense, der de seneste 80 år har leveret dansk designede armaturer til danskerne.
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Aalborg UH opretter billed-
diagnostisk forskningsenhed
Aalborg Universitetshospital etablerer nu en forskningsenhed, der gennem øget kapacitet til 
billeddiagnostisk forskning blandt andet skal højne kvalitetsniveauet inden for billeddiagnostikken.

AF PERNILLE BRØKER, KOMMUNIKATIONS-

KONSULENT, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

– Der sker en rivende udvikling inden for 
det billeddiagnostiske område med nye 
og mere avancerede scanneteknikker til 
gavn for diagnostik og behandling. Den 
udvikling får vi som universitetshospital 
nu mulighed for at matche forsknings-
mæssigt, fortæller forskningsansvarlig 
overlæge, Jens Brøndum Frøkjær fra Ra-
diologisk Afdeling, som også er klinisk 
lektor på Klinisk Institut, Aalborg Univer-
sitet.

Mere scannerkapacitet

Omdrejningspunktet for Billeddiagno-
stisk Forskningsenhed bliver adgang til 
scannerkapacitet på Radiologisk Afde-
lings MR-scannere, der svarer til én scan-
nerdag alle hverdage, som udelukkende 
bruges til forskningsformål. Dette er sket 
ved, at afdelingen har omlagt driften af 
de kliniske scanninger, og at der er fun-
det finansiering til driften af den ekstra 
kapacitet.

– Det betyder rigtigt meget. Førhen 

var der kun scannerkapacitet svarende 
til cirka en dag om ugen til forskningsfor-
mål, hvilket gjorde, at vi knap nok havde 
ressourcer til at gennemføre vores egne 
projekter. Nu får vi mulighed for at til-
byde ekstra scannerydelser til andre 
specialer og samarbejdspartnere uden 
for hospitalet.

Sådan forklarer Jens Frøkjær, der skal 
lede den nye forskningsenhed.

Det er planen, at forskningsenheden 
skal være selvfinansieret via indtægt 
fra scanningsydelser i forbindelse med 
forskningsprojekter i universitetshospi-
talets øvrige forskningsenheder/-grup-
per, universitetet, eksterne virksomhe-
der og samarbejdspartnere. Desuden er 
det tanken, at der med tiden kan ansæt-
tes forskningsradiografer og sekretær, 
der skal varetage den daglige betjening 
af de forskere, som benytter forsknings-
enheden, og at der på sigt kan tilknyttes 
ph.d.-studerende og postdocs.

Øget efterspørgsel

– Vi får mange henvendelser fra specia-
ler, forskere og virksomheder, som gerne 
vil samarbejde med os og gøre brug af de 

kompetencer, vi har hos os. Med adgang 
til øget scannerkapacitet, vil vi i højere 
grad kunne imødekomme efterspørgs-
len og også blive en attraktiv samarbejds-
partner, forklarer Jens Frøkjær.

Jens Frøkjær fortæller, at foruden en 
øget egenaktivitet har efterspørgslen 
på scannerydelser fra såvel andre forsk-
ningsgrupper på hospitalet og samar-
bejdspartnere fra ind- og udland har 
været tiltagende over en årrække. Både i 
kliniske forskningsstudier, hvor forskere 
efterspørger en form for billeddannelse 
som en del af kliniske forskningsprojek-
ter, men også inden for mere eksperi-
mentel forskning, hvor man bruger de 
avancerede scannerteknikker til at ud-
vikle eksempelvis visuelle modeller for 
hjernens processering af smertepåvirk-
ninger.

Netop på det eksperimentelle område 
nyder Jens Frøkjær og Radiologisk Afde-
ling – sammen med forskningsgruppen 
Mech-Sense på Aalborg Universitetsho-
spital – stor international anerkendelse. 
Her har de over en årrække opbygget 
særlige kompetencer inden for hjerne-
scanninger og smertemodellering, og 
har med avanceret billeddannelse arbej-
det med at kortlægge smertesystemet 
hos patienter med kroniske smerter. 
Men Jens Frøkjær understreger, at forsk-
ningsenheden spænder vidt:

– Aktuelt er vi involveret i scanninger 
fra alt fra hjerner, hjerter, tarme, knæ og 
fostre til patienter med bugspytkirtelbe-
tændelse.

Scanninger med dataanalyse

Opbygningen af forskningsenheden 
sker ifølge Jens Frøkjær i mindre skridt, 
men på længere sigt håber han på at få 
opbygget en større samlet gruppe, hvor 
der foretages scanninger med efterføl-
gende dataanalyse, og på den måde 
også få skabt tætte samarbejder med for-
skere og virksomheder.

– I vores forskergruppe har vi allerede 
en dygtig MR-ingeniør, som vil kunne 
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udgøre en fast bestanddel i forsknings-
enheden, samt andre ingeniører i sund-
hedsteknologi, som i fremtiden kan være 
med til at gennemføre dataanalyser.

Kontrakten til det første eksterne 
forskningssamarbejde er også allerede 
underskrevet. Patienterne i projektet 
er unge sportsudøvende personer med 
knæsmerter, og i første omgang skal 
enheden levere knæscanningerne, men 
man er også fleksibel i forhold til efterføl-
gende dataanalyse. 

– Jo mere vi som forskningsenhed har 
mulighed for at være involveret i studi-
erne, jo større mulighed har vi også for at 
sikre, at der kanaliseres ny viden tilbage 
i klinikken på hospitalet, forklarer Jens 
Frøkjær.

Etableringen af forskningsenheden er 
blevet til med assistance fra supportfunk-
tionen i Forskningens Hus, Idéklinikken.

Ketamin som alternativ 
til morfin
Til foråret starter den billeddiagno-
stiske forskningsenhed et nyt projekt 
omhandlende kronisk bugspytkirtel-
betændelse. Symptomerne hos pa-
tienter med kronisk bugspytkirtelbe-
tændelse er kroniske mavesmerter, 
som ofte er svære at behandle. Hidtil 
har man behandlet med traditionel 
morfinbehandling, som i mange til-
fælde har begrænset effektivitet og 
uønskede bivirkninger. Derfor efter-
lyses nye behandlingsmetoder til at 
kontrollere smerter hos patienterne 
også med sigte på en mere langsigtet 
smertelindrende effekt. 

For at kortlægge patienternes smer-

tetilstande, har forskere gennemført 
en række studier med MR-hjerne-
scanninger, som har vist, at smerte-
mekanismerne kan relateres specifikt 
til ændringer i nervesystemet, herun-
der bestemte receptorer. Noget tyder 
på, at receptorerne kan blokeres af 
ketamin, og den tese skal forskerne 
nu efterprøve, for at se, om nervesy-
stemet ved behandlingen kan bringes 
tilbage til normal funktion med en 
langvarig smertelindrende effekt.

Viser tesen sig at holde stik, vil det 
have stor klinisk relevans for behand-
lingen af kroniske smerter generelt.
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Patentstrategien skal styre 
omkostningerne – ikke omvendt

AF EUROPEAN PATENT ATTORNEY LOUISE 

AAGAARD OG EUROPEAN PATENT ATTORNEY 

SUSANNE HØIBERG. HØIBERG A/S

ringsstrategi og hastigheden af myndig-
hedernes behandling.

Geografisk patentdækning

Inden en patenteringsproces starter, bør 
det første skridt være at forstå hvad for-
målet med patenteringen er.

Er patentet et defensivt patent som 
er indleveret med henblik på at skabe 
Freedom-to-operate, beskytter patentet 
en af virksomhedens kerneteknologier 
eller beskytter patentet alene mere peri-
fer teknologi?

Den geografiske patentbeskyttelse, 
dvs. valget af lande, hvor der søges pa-
tent, bør være afhængig af formålet. 
Således er det normalt tilstrækkeligt at 
ansøge om et defensivt patent i et me-
get begrænset antal lande, for at opnå 
den ønskede effekt. Et eksempel på en 
egnet strategi for et defensivt patent er 
vist i figur 1. Derimod bør man sikre sig 
patenter, der beskytter virksomhedens 
kerneteknologi på alle større markeder. I 
det sidste tilfælde kan følgende overve-
jelser være relevante for besluningen om 
geografisk patentbeskyttelse:
•	 	hvor er de vigtigste nuværende mar-

keder

•	 	hvilke markeder kunne blive relevante 
i fremtiden

•	 	hvor produceres tilsvarende produk-
ter

•	 	hjemsted for konkurrenter
•	 	hjemsted for underleverandører

Hvis der kun har behov for patent i nogle 
få lande, kan det være tidsbesparende at 
nøjes med at søge patent direkte i disse 
lande, men så snart man ønsker patent i 
flere lande kan man normalt opnå store 
økonomiske besparelser ved at benytte 
nogle af de internationale samarbejdsaf-
taler som PCT og EPC. Et eksempel på en 
sådan strategi er vist en figur 2.

Internationalt samarbejde

PCT samarbejdet muliggør indlevering 
af en enkelt international ansøgning på 
et enkelt sprog, f.eks. engelsk, som se-
nere kan videreføres nationalt i alle de 
lande, der er med i PCT samarbejdet, 
hvilket i skrivende stund er 148 lande. 
Behandling af den internationale ansøg-
ning resulterer i en rapport om paten-
terbarhed. PCT samarbejdet omfatter 
desværre ikke udstedelse af patenter, 
så det er nødvendigt at den internatio-
nale ansøgning videreføres nationalt i de 
lande, hvor man ønsker patent. Rappor-
ten om patenterbarhed af den interna-
tionale ansøgning er ikke-bindende for 
de nationale myndigheder, men mange 
nationale myndigheder tillægger den 
ofte betydning. En positiv international 
rapportkan derfor lette den nationale 
behandling af patentansøgningen og 
dermed gøre den nationale behandling 
væsentligt billigere.

I Europa er 38 lande med i den Euro-
pæiske Patentkonvention, som giver mu-
lighed for central udstedelse af europæi-
ske patenter. Potentielt kan et europæisk 
patent dække en købestærk befolkning 
på mere end 600 millioner og et euro-
pæisk patent kan derfor komme til at 
dække et af verdens vigtigste markeder. 
Hvis man ønsker patent i mere end et 
europæisk land vil et centralt europæisk 
patent betyde en væsentlig reduktion i 
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Det er en almindelig opfattelse af pa-
tentering er dyrt. Alt er jo relativt, men 
i de fleste udviklingsprojekter udgør in-
vesteringerne til patentering oftest blot 
nogle få, men meget vigtige, procent af 
den samlede investering.

Både omfanget og tidspunktet for in-
vesteringer til patentering kan dog i vid 
udstrækning kontrolleres ved rettidig 
strategisk planlægning. Omfanget af in-
vesteringen afhænger især af omfanget 
af den geografiske patentbeskyttelse, 
hvorimod tidspunktet for de enkelte 
udgifter afhænger af den valgte indleve-
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patenteringsomkostningerne, fordi hele 
sagsbehandlingen foregår centralt.

Efter patentudstedelse skal patentet 
dog valideres i de enkelte europæiske 
lande. I de fleste lande kræver validering 
oversættelser af enten hele patentet el-
ler patentkravene til de nationale sprog 
og er dermed forbundet med en del 
omkostninger. For et typisk europæisk 

patent koster validering i de 10 mest al-
mindelige lande DKK 170.000, mens va-
lidering i de 3 største lande kan klares for 
omkring DKK 15000. Der skal også årligt 
betales afgifter til hvert enkelt europæisk 
land for at opretholde patentet, hvilket 
for de sidste år i et patents levetid koster 
omkring DKK 80.000 for disse 10 lande.

I maj måned stemte danskerne ”ja” 
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til at tiltræde et udvidet samarbejde for 
europæiske patenter. Et af formålene 
med samarbejdet er at reducere omkost-
ningerne til europæiske patenter, da de 
er meget høje i forhold til patentering i 
andre lande. Det nye europæiske patent 
vil omfatte 25 lande og patentet skal ikke 
valideres i de enkelte lande. Der skal 
også kun betales én årsafgift som dæk-
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ker alle 25 lande. Der er endnu ikke enig-
hed om størrelsen på gebyret, men der 
er ingen tvivl om, at det nye europæiske 
patent vil blive væsentligt billigere end 
det nuværende patent, når det skal vali-
deres i mange lande.

Indleveringsstrategi

Under patenteringsprocessen vil der lø-
bende være omkostninger, men de stør-
ste omkostninger opstår i forbindelse 
med:
•	 	Selve udarbejdelse af patentansøgnin-

gen
•	 	Oversættelse af patentansøgning
•	 	Indlevering af patentansøgning
•	 	Behandling af patentansøgning
•	 	Udstedelse af patent
•	 	Årlige fornyelsesafgifter

En af de helt store udgifter i forbindelse 
med patentering er oversættelse. Natio-
nale myndigheder kræver normalt at pa-
tentansøgninger indleveres og behand-
les på det nationale sprog. På grund af 
øget konkurrence på dette område, har 
priserne for oversættelse været faldende 
i de senere år, og priserne er derfor ge-
nerelt lavere nu end for bare et par år 
siden. Hvorvidt den første patentansøg-
ning skal oversættes inden indlevering 
afhænger af hvilket sprog den er udfær-
diget på og hvilke lande den skal indle-
veres i.

Det er typisk mest økonomisk at ud-
arbejde den første patentansøgning på 
engelsk, da en række store lande accep-
terer ansøgninger på engelsk. Man kan 

indlevere en engelsksproget ansøgning 
i lande med engelsk som officielt sprog, 
f.eks. USA, Indien, Canada og Austra-
lien. Herudover accepterer mange andre 
lande engelsksprogede ansøgninger. 
Det gør sig f.eks. gældende i Danmark. 
En europæisk ansøgning, der dækker 38 
europæiske lande kan også indleveres 
på engelsk. Med en ansøgning på en-
gelsk slipper man for oversættelsesom-
kostninger i de lande og kan nøjes med 
at betale for indleverings som typisk ko-
ster i størrelsesordenen 15-25.000 DKK 
per land.

Til gengæld bliver man nødt til at over-
sætte ansøgningen, hvis man vil have 
beskyttelse på flere af de asiatiske mar-
keder, i Rusland og i Sydamerika. Over-
sættelse og indlevering af en patentan-
søgning i Kina, der med en befolkning 
på 1,3 milliarder og verdens næststørste 
økonomi er et af verdens mest vigtige 
markeder, koster typisk DKK 40.000, 
men det kan nemt blive dyrere, hvis der 
er tale om en omfattende ansøgning.

Som vist i figur 2, så forfalder udgifter 
til indlevering og oversættelse af natio-
nale patentansøgninger i et PCT forløb 
først 2½ år fra indlevering af den første 
patentansøgning. Timing af indlevering 
af den første patentansøgning er den 
afgørende faktor for nogle af de største 
enkeltudgifter i et patenteringsforløb.

Ved andre indleveringsstrategier vil 
udgifterne til oversættelse forfalde alle-
rede 12 måneder fra indlevering af den 
første patentansøgning.

Efter indlevering bliver en patent-
ansøgning behandlet af de nationale 
patentmyndigheder. På trods af flere in-
ternationale samarbejder på patentområ-
det, så tages den endelige afgørelse om 
udstedelse af et patent stadig af de natio-
nale eller de europæiske patentmyndig-
heder. Derfor vil der være udgifter i for-
bindelse med den nationale behandling 
af patentansøgningen i hvert enkelt land. 
For at mindske arbejdsbyrden både for 
patentmyndighederne og ansøger har 
flere patentmyndigheder indledt sam-
arbejder på tværs af landegrænserne, 
såkaldte ”Patent Prosecution Highways”. 
Samarbejdet er dog endnu ikke så udvi-
det, at de forskellige lande generelt an-
erkender andres landes afgørelser om 
patentudstedelse.

Selvom det i vid udstrækning er myn-
dighederne, der beslutter igangsættelse 
af behandlingen, så har patentansøger 
også indflydelse på om behandlings-
forløbet forkortes eller forlænges, af-
hængigt af om ansøger ønsker hurtig 

patentudstedelse eller modsat ønsker 
udskydelse af udstedelsesomkostnin-
ger.

Er der allerede patentkrænkere på 
markedet, så vil en hurtig patentudste-
delse ofte være at foretrække. Modsat 
for produkter, der også efter patentan-
søgningstidspunktet har lang vej til mar-
kedet, hvilket ofte er tilfældet indenfor 
lægemiddelindustrien, hvor opfindelsen 
typisk er gjort og offentliggjort 10-15 
år inden produktet er godkendt til mar-
kedsføring. Selvom en patentansøgning 
endnu ikke er udstedt, kan den alligevel 
være et udmærket aktiv for virksomhe-
den, og patentudstedelsen kan sagtens 
vente til tæt på markedsføringen.

De fleste patentmyndigheder opkræ-
ver flere forskellige gebyrer. Udover ge-
byrer for behandling af patentansøgnin-
gen, og gebyrer for patentudstedelse, 
skal der typisk også betales et gebyr 
for vedligeholdelse af patentet. I star-
ten af patentet levetid, er disse gebyrer 
mindre, men de stiger og i slutningen af 
patentets 20-årige levetid kan de være 
meget høje.

Fordelt over patentets 20-årige levetid 
må man for et gennemsnitligt biotek pa-
tent med virkning i EU, USA, Kina, Japan, 
Indien regne med en investering på ca. 
2 mio. kr. fordelt over den 20-årige pe-
riode, hvor en stor del af udgifterne for-
falder i de første 5 år.

UNITARY PATENT

•  Træder sandsynligvis i kraft i 
2016-2017

•  Dækker 25 europæiske lande
•  Et patent dækker alle landene
•  Ingen validering
•  En årsafgift dækker alle 25 lande

PCT

•  Dækker 148 lande
•  En international ansøgning skal 

videreføres nationalt efter 2½ år
·•  Udgifter til oversættelse forfalder 

først efter 2½ år
•  Beslutning om geografisk dæk-

ning kan udskydes 2½ år
•  Udstedelse af patent forsinkes

EPC

•  Dækker 38 europæiske lande
•  Central udstedelse af europæiske 

patenter
•  Potentielt kan et europæisk 

patent dække en købestærk 
befolkning på mere end 600 mil-
lioner

•  Et europæisk patent skal vali-
deres i de enkelte europæiske 
lande

•  Validering kræver oversættel-
ser til de nationale sprog og er 
dermed forbundet med en del 
omkostninger

•  Årsafgifter betales i hvert enkelt 
land



Øget patientsikkerhed 
og mere effektivitet

Med standardiseret 
identifikation og 
stregkodemærkning 
vinder alle

Hør repræsentanter fra  
sundhedssektoren fortælle  
hvordan GS1 Standarder bidrager:  
Producenter af medicinsk udstyr,  
lægemiddel producenter,  
hospitaler og apoteker: 
 

Se filmen ved at  
scanne stregkoden 

GS1 Denmark 
Vesterbrogade 149, 1620 København V 
+45 39 27 85 27   info@gs1.dk   gs1.dk

OgetPatientsikkerhed A4 Ann.indd   1 18/02/15   12.43



INTERN KOMMUNIKATION

Alarmsystem redder 
menneskeliv
Århus Sygehus har udskiftet forældede alarmprocedurer og systemer med ét samlet system – BEST 
Emergency Software fra CARE-CALL. Det har givet væsentlig større sikkerhed, mere arbejdsglæde og 
bedre patienthåndtering.

Flere alarm procedurer samlet i 
et system

Koordinerende projektleder, Alex Hart-
vigsen fra Århus Sygehus fortæller om 
årsagen til investeringen: ”Før havde vi 
forskellige alarmprocedurer afhængig af 
den alarm, vi skulle formidle. Det foregik 
både på personsøgere, på WiFi telefoner 
og ved personlige opkald. Det gjorde 
det omstændigt og mere tidskrævende, 
at håndtere. Og det er ikke optimalt, når 
vi arbejder med akutsituationer. Sam-
tidig var vi ofte ikke 100% klar over om 
alarmkaldene var gået igennem, og om 
de alarmerede var på vej. Blev der f.eks. 
kaldt hjertestop via WiFi telefonerne, 
skulle personerne nemlig melde tilbage 
telefonisk, og det betød, at de risikerede 
at komme i telefonkø. Ligesom at den 
mundtlige kommunikation kunne mis-
forståes i en så kritisk situation. Det gav 
utryghed og dårligt arbejdsklima.”

Alex Hartvigsen fortsætter: ”Derfor 
besluttede vi, at ændre vores alarmpro-
cedurer og indføre et top-moderne sy-
stem fra CARE-CALL. Systemet vareta-
ger nu alle vores akutte alarmaktiviteter 
og gør, at vi har et samlet overblik. Vi har 
et oversigtsbillede på computeren og 
på storskærm, og vi kan hele tiden følge 

den aktuelle situation og kontrollere, at 
alle, der er tilsagt til at indgå i alarmbe-
redskabet, har forbindelse til systemet 
og er kontaktbare. Al kommunikation til 
alarmberedskabet foregår på smartpho-
nes. Det gør, at vi har mulighed for to-
vejs kommunikation i forhold til den en-
kelte, og det gør, at telefonen også kan 
bruges som almindelig telefon. Et alarm-
kald vil nemlig altid overstyre en hvilken 
som helst aktivitet på telefonen, og der-
for er det sikkert at bruge den som al-
mindelig telefon også. Det allervigtigste 
er dog det store overblik, vi har fået og 
den hurtighed, vi kan formidle alarmerne 
på. Det redder menneskeliv.”

3 alvorlige traumekald om dagen

”Alarmsystemet er et yderst vigtigt red-
skab for os, og det er vigtigt, at det vir-
ker. Vi har alene i gennemsnit 3 alvorlige 

traumekald om dagen plus alle de andre 
vigtige alarmer, som hjertestop og me-
dicinske- og kirurgiske alarmer. Vi har 
faktisk ikke haft en situation, hvor det 
ikke virkede siden, vi fik det installeret i 
juni måned 2013. Det er meget tilfreds-
stillende. Vi kan nu dagligt nøjes med 
én væsentlig enklere sikkerhedstest af 
systemet, og det er igen med til at un-
derbygge sikkerheden og trygheden for, 
at det virker, når det gælder”, siger Alex 
Hartvigsen.

Systemet i praksis

Med BEST Emergency Software tilde-
les personer i alarmberedskabet roller. 
Afhængig af hvilket alarmkald, der akti-
veres, er der 6-18 personer, der alarme-
res/tilkaldes. De personer, der er del af 
alarmkaldet, får vist en alarm på telefo-
nen. Alamkaldene er delt ind i kategori-

AF HELLE SIMONSEN

Koordinerende projektleder, Alex Hartvigsen, Århus Sygehus



Ny alarm fra GCE

GCE TOUCH
Vores nye Alarm GCE Touch er et
alarm, der har alle nødvendige 
funktioner for en tidlig alamering af 
trykafvigelser på hospitalet medicinske 
gassystemer. Det sikrer, at nedetid, 
trykændringer, etc. vil angives og at 
personel informeres for at handle i 
overensstemmelse med hospitalet
instruktioner.

GCE Touch er meget nem at betjene med sin
enkle og ligetil menu layout.Det er et bru-
gervenligt alarm baseret på en 7 ”LCD touch 
screen display med grafiske knapper, enkel 

kontrol og med masser af ekstra funktio-
naliter. GCE TOUCH har et GSM-modul til 
transmission af alarm situationer direkte
til hospitalets tekniske afdeling og har evnen 
til at kommunikere gennem en Ethernet-for-
bindelse. SMS-modulet kan sende informa-
tioner om alarm status til op til 10 mobiltele-
foner. GCE TOUCH har en log-funktion til at
gemme alle nødsituationer og hvor det er 
muligt at find historiske data om nødvendigt.

GCE Touch Alarm opfylder EN ISO 7396, natio-
nale installations standarder, og alle relevan-
te elektriske standarder som EN 60601-1, EN 
60601-1-2, som garanterer sikker brug
på hospitaler.

Dette produkt vil blive lanceret i 2. kvartal  2015.
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erne hjertestop, traume, udvidet traume, 
medicinsk og kirurgisk alarm. Medarbej-
derne i Hospitalsvisitationen og Kom-
mandozonen i Akutafdelingen skriver 
derforuden en uddybende tekst, som 
forklarer om alarmen. Alarmgruppen 
skal godkende alarmen ved et enkelt tryk 
på smartphonen. Når dette er sket, kan 
Hospitalsvisitationen, Kommandozonen 
i Akutafdelingen og alarmgruppen se, 
hvilke personer, der har accepteret alar-
men og er på vej.

Bedre patientsikkerhed og større 
medarbejdertryghed

Afdelingssygeplejerske, Hanne By-
strup Boyles udtaler: ”Det er en stor 
fordel, at kommunikationen nu foregår 
på smartphones og er to-vejs. Før lød 
alarmen højt ud i lokalet, og det betød, 
at alarmkaldene var korte og ikke så ud-
dybende. Nu vises en alarmkategori, 
f.eks. hjertestop og en uddybende tekst 
følger. Det betyder, at personalet er me-
get mere forberedte på det, de kommer 
ud til, og de har endda mulighed for at 
tilkalde flere til alarmsituationen, hvis de 
vurderer det nødvendigt. Det betyder 
rigtig meget for patientsikkerheden og 
for medarbejdernes tryghed og trivsel.” 
Derudover, fortsætter Hanne Bystrup 
Boyles: ”Betyder det meget, at vi ved, 
at systemet virker, og at vi kan få fat i de 
rette personer til alarmsituationerne. Det 

tager noget af stresspåvirkningen og gi-
ver i den sidste ende bedre patienthånd-
tering.”

Udfordring med et nyt system

”Det har naturligvis, som med alt nyt 
krævet tilvænning at bruge det nye sy-
stem. Derfor valgte vi også, at indføre 
én alarmkategori af gangen. Vi startede 
med hjertestop, og da det efter ca. et 
par måneder var kørt ind tog vi traume 
osv. Det har været en god måde at gøre 
det på og givet os en rolig og kontrolle-
ret indførelse af det nye system. Derfor 
kan vi stadig opleve mindre fejl, hvor en 
medarbejder måske har glemt at oplade 
telefonen, som er en af de udfordringer, 
vi har eller en forkert alarmtype er blevet 
kaldt. Men menneskelige fejl skete også 
med det gamle system”, siger Alex Hart-
vigsen.

Brugerudviklet system

Peter Kirkegaard, som er er direktør for 
CARE-CALL, står bag BEST Emergency 
Software. Han fortæller: ”Vi fik i sin tid 
en henvendelse fra Hvidovre Hospital. 
De havde nogle behov omkring deres 
alarmhåndtering, de ikke fik dækket i 
deres daværende system. Vi startede 
på den baggrund et samarbejde, og vi 
lyttede til de ønsker, de havde til et nyt 
system. BEST Emergency Software er 

et resultatet af det samarbejde, og det 
er vi meget glade for.” Peter Kirkegaard 
fortsætter: ”Århus Sygehus og Hvid-
ovre Hospital har begge siden været 
med i erfagrupper omkring systemet og 
på den baggrund har vi videreudviklet 
systemet. Det er et godt og udbytterigt 
samarbejde, som vi fortsætter med, så vi 
kan tilføje endnu flere gode features til 
systemet.”

Direktør/CEO CARE-CALL A/S, 
Peter Kirkegaard

Århus Sygehus

Afdelingssygeplejerske, Hanne Bystrup 
Boyles



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2   29 

B IM

Skejby Universitetshospital

Peter Kirkegaard, udtaler videre: ”CARE-
CALL har netop solgt BEST Emergency 
Software løsningen til det nye Aarhus 
Universitetshospital, som kommer i 
Skejby. Det er den største løsning i 
CARE-CALLs historie, og derfor er det 
meget vigtigt for os, at få systemet opti-
meret så meget som muligt inden leve-
rancen. Vi er derfor særdeles glade for, 
at både Hvidovere Hospital og Århus Sy-
gehus har systemet, og vi ved, det virker, 
og de er glade for det.”

Fremtidens patient sikkerheds-
system

”Går vi bare 7-8 år tilbage, var der ikke 
noget der hed smartphones. Da var en 
telefon, én man ringede og sms’ede fra. I 
dag er det en minicomputer, og det giver 
store muligheder, som vi allerede har ud-
nyttet i BEST Emergency Software syste-
met. Udviklingen stopper dog ikke, og 
jeg tror på et endnu større professionelt 
brug af bærbart udstyr i fremtiden. Mo-
bilitet er vigtig og derfor tror jeg også, at 
vi vil se smartphones, der udvikles speci-

fik til det professionelle marked i fremti-
den. Det vil vi tage imod med glæde hos 
CARE-CALL,” siger Peter Kirkegaard.

24 timers back up

Når CARE-CALL installerer et alarmsy-
stem indgås et tæt samarbejde med kun-
den, og der oprettes en servicekontrakt, 
som gør, at der 24 timer i døgnet kan til-
kaldes en medarbejder fra CARE-CALL, 
hvis der skulle opstå tekniske problemer. 
Det er en stor og vigtig sikkerhed for 
kunden.

Gå rundt i hospitalet 
inden det er bygget
BIM står for ”Building Information Modelling” eller på dansk ”Bygnings Informations Modellering” og er en 
samlet digital model af en bygning. OpenBIM Studio er en 3D biograf, der ved hjælp af BIM-modellen giver 
en virtuel 3D oplevelse af et projekt, mens det endnu befinder sig som virtuelle modeller i computerne. 
Hospitalerne kan spare millioner til dyr og langsommelig opbygning af mockups i fuld skala.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

En plantegning eller BIM-model på en 
skærm giver de færreste en virkelig op-
levelse af, hvordan et byggeri vil blive 
oplevet, når det står færdigbygget. Om 
indretningen vil fungere som planlagt i 
virkelighedens verden er nærmest umu-
ligt at vurdere for sygehuspersonalet.

Det har altid været et problem for ar-
kitekter og ingeniører, at give kunderne 
et sikkert indtryk af de fysiske rammer og 
sygehuspersonalet har meget svært ved 
at bedømme en tegning uanset om den 
præsenteres i nok så flotte tegninger på 
print eller som BIM-modeller på en com-
puterskærm. Men bedre tider er på vej, 
som kan løse dette problem.

BIM Equity A/S i København har etab-
leret et OpenBIM Studio, der bedst kan 

sammenlignes med en mini biograf, hvor 
rådgivernes BIM-modeller bliver til vir-
tuelle prototyper i fuld skala. Når et sy-
gehusprojekt kastes op på lærrederne i 
studiet, føler man, at man træder fysisk 
ind i byggeriet.

Fysiske afstande og rummelighed 
opleves præcist, nærværende og tredi-
mensionelt med tekniske installationer, 
inventar, møbler, teknisk udstyr. Det vir-
ker som om bygningen er taget i brug, og 
man kan bevæge sig rundt og få et sik-
kert indtryk af, om design og pladskrav 
lever op til forventningerne.

Det kan være indretningen af en af 
operationsstuerne, men det er også mu-
ligt at tage en komplet virtuel rundtur i et 
fremtidigt supersygehus og få vurderet 
samtlige detaljer.

De aktuelle hospitalsprojekter kan på 
denne måde nu testes af de arkitekter og 

ingeniører, som har designet dem, men 
i lige så høj grad af ansatte og bygher-
rer, som ofte mangler forudsætninger for 
af tolke de komplicerede tegninger og 
computerfremstillinger.

Den virtuelle prototype virker naturtro 
med gulve, vægflader, interiør, udstyr, 
senge og nok så vigtigt alle installatio-
nerne. Opleves noget forkert, er det kun 
BIM-modellen, der skal ændres, hvilket 
kan ske både hurtigt og billigt.

Mini-biograf med 180 graders 
view

OpenBIM Studio er en trefløjet biograf 
med et 7 m langt hovedlærred flankeret 
af to mindre sidelærreder. Med en pro-
jekteringshøjde på 2,10 m og 3D briller 
opleves det som at stå inde i bygningen, 
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som den bliver, når den til sin tid står fær-
digbygget.

Rummenes pladsforhold og indret-
ning kan testes og afstande opleves me-
get præcist, fastslår BIM Equity A/S. Med 
et joystick kan man bevæge sig rundt i et 
helt hospital og hente værdifuld viden 
der ellers er umulig at fremskaffe.

Den virtuelle prototype i OpenBIM 
Studio kan helt erstatte den besværlige 
og kostbare opbygning af fysiske model-
ler, de såkaldte mockups, i naturtro stør-
relse, der i øjeblikket koster hospitalerne 
millionbeløb, hvor man vel at mærke kun 
afprøver de mest kritiske rum i fuld skala.

– Fra BIM-modeller overføres data til 
det virtuelle miljø, så man oplever den 
virtuelle prototype på samme måde som 
en fuldskala mockup. Den virtuelle mo-
del er dog langt mere fleksibel end den 
fysiske, da justeringer foretages hurtigt 
og at man har mulighed for at teste og 
evaluere flere forskellige designforslag 
parallelt.

Gengivelsen kan indstilles, så man ek-
sempelvis kan se, hvordan en kørestols-
bruger vil opleve omgivelserne. Denne 
fremgangsmåde er for nylig blevet brugt 
til projektering af et børnehospital i Fin-
land, hvor man kørte synsfeltet ned i en 
meters højde og fik indtryk af, hvordan 
mindre børn ville komme til at opleve 
byggeriet. Dette resulterede i en række 
justeringer af inventarløsninger, som i sin 
tur har skabt et bedre miljø samt formåls-
enligt og optimeret hospital.

Sparer millioner til mockups

Under projekteringen af hospitaler byg-
ges der altid mockups af de mest kritiske 
rum. Dette for at kunne brugerinddrage 
og analysere det design der er lavet fra 
arkitekten. Det er dog umuligt at teste et 
helt hospital på den måde. En mockup 
kan sagtens koste flere millioner kr., og 
skal modellen ændres, må håndvær-
kerne i sving med værktøjet, hvilket er 
bøvlet, besværligt og dyrt.

OpenBIM Studio kan helt erstatte op-
bygningen af fysiske mockups og tilby-
der langt mere, understreger Jonas Salih, 
Adm. Direktør i BIM Equity A/S.

– Oftest bygger man kun en mockup 
over de allermest kritiske steder, hvor vi 
i OpenBIM Studio benytter de virtuelle 
BIM-modeller, der allerede forefindes fra 
rådgiverne, så derfor bliver det en eks-
trem billig måde at opleve hele projektet 
på.

En byggeprojekt har mange faser. 
Måske vil man først have indtryk af, 
hvor meget areal man har til rådighed i 
forhold til inventar. Med udgangspunkt 
i BIM-modellen genereres den virtuelle 
prototype til brugerinddragelse i fuld 
skala, hvor man effektivt opsamler input 
fra brugerne.

Med 3D-objekter af alt inventar på et 
hospital, i kombination med de rigtige 
overflader på gulve, vægge, lofter, ud-
styr, m.v. får man et mere naturtro ind-
tryk i den virtuelle prototype end i de 
fysiske mockups, hvor man ofte må nø-
jes med en model lavet af af krydsfiner, 
spånplader og papkasser til at illustrere 
møbler og udstyr.

OpenBIM Studio har plads til at 8 -10 
personer sammen kan opleve et projekt 
og eksempelvis diskutere indretningen 
og funktionaliteten. OpenBIM Studio er 
den eneste af sin art i Danmark.

Leje og salg af OpenBIM Studio

BIM Eguity har sikret sig agenturet på 
det danske marked. Jonas N. Salih er ad-
ministrerende direktør i virksomheden, 
som han etablerede 2012 efter at have 
arbejdet med udvikling og distribution af 
software i byggebranchen i en halv snes 
år.

Han ser et stort marked i arkitekt og in-
geniørfirmaer, der er stærkt afhængige af 
at kunne yde brugerinddragelsesproces-
ser og kvalitetssikring til deres kunder. 
De virksomheder der har store projekter 
ser muligvis en fordel i selv at anskaffe 
sig udstyret.

Med i købet af et komplet studio føl-
ger et grundkursus med uddannelse og 
oplæring i brugen samt løbende support. 
Systemet er også ideelt til at teste om ek-
sempelvis skiltesystemer og logistikken i 
et hospital vil fungere som tiltænkt, frem-
hæver han.

Fantastisk feedback fra hospitaler

– For bygherrer, ingeniører og ikke 
mindst arkitekter er OpenBIM Studio et 
effektivt værktøj at vise projekterne med 
og sikre, at ikke-fagfolk har forstået arki-
tektens design og løsninger. Alle arkitek-
ter er stærkt afhængige af en kvalificeret 
feedback fra brugerne, siger Jonas Salih.

Byggerier af hospitaler risikerer at 
blive forsinkede, fordi læger, sygeplejer-
sker og bygherrer er ude af stand til at 
give arkitekter og de øvrige rådgivere 
den relevante feedback. De kan ikke kan 
forestille sig byggeriet ud fra plantegnin-
ger og billeder på en computerskærm el-
ler tegninger.

Problemet har været, at sygehusper-
sonalet ikke har haft forudsætningerne 
for at forstå indretningen ved at se på 
de plantegninger og modeller, der indtil 
nu har været til rådighed fra ingeniører 
og arkitekter. Med OpenBIM Studio kan 
de nu opleve, hvordan deres fremtidige 
arbejdsplads tager sig ud, når den er klar 
til indvielse.

OpenBIM Studio kan bruges til kvali-
ficerede analyser af nye byggerier. I for-
hold til nogle af supersygehusene er vi 
måske lidt sent ude, men jeg skønner, at 
halvdelen af de igangværende og kom-
mende projekter kan drage nytte af vo-
res teknologi.

Det kan blive ekstremt værdifuldt for 
de store, komplicerede supersygehuse. 
Først nu er teknologien så god og plat-
formen så åben, at man kan koble op på 
tværs af filformater. Så fordelene er ble-
vet langt mere tilgængelige end tidligere.

Vi begyndte markedsføringen i januar, 
så vi er først startet op med at introdu-
cere konceptet. Mange har været inde 
og se det og feedbacken har generelt 
været helt fantastisk, så jeg vil opfordre 
alle i byggebranchen til at få syn for sagn, 
siger Jonas Salih.

Jonas Salih

”Den virtuelle prototype i Open BIM 
Studio kan helt erstatte den besvær-
lige og kostbare opbygning af fysiske 
modeller”
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Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

 Book tid for en 
 gratis fremvisning   
 hos jer af en Silentia 
 foldeskærm.

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

optimal hygiejne & patient-integritet
D E T  F Ø R E N D E  A LT E R N AT I V  F O R

Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 

MEDICINSKE GASSER

Gassystemer for medicinske gasser
– øget fokus på sikkerhed og god økonomi for sygehusene.

AF HANS OLE VAGTBORG

I den seneste tid bliver der investeret 
solidt i både renovering, udvidelser og 
nybyggeri indenfor det danske sygehus-
væsen.

Nye supersygehuse er på vej, og nye 

regelsæt for medicinske gasinstallationer 
er indført samtidig med, at flere gasser, 
som anvendes til patientbehandling, er 
blevet opgraderet til lægemiddel.

Et ønske om at være førende indenfor 
hospitalsteknologi gør, at vi i større grad 
end nogensinde bør have fokus på at 
lave innovative tekniske løsninger, der 
giver markante fordele i forhold til de 
mere traditionelle løsninger, der oftest 
bliver valgt.

En af de problemstillinger vi oftest 
hører om, når vi taler med rådgivende 
ingeniører og øvrige projektansvarlige 
indenfor medicinske gasinstallationer, 
er begrænsede økonomiske midler i an-
lægsfasen af nye sygehuse og tekniske 
installationer for medicinske gasser.

Men hvad nu hvis der findes løsnings-

modeller, som er både enklere, teknisk 
bedre og som giver en bedre økonomi 
for det enkelte sygehus?

Vi mener, at der fremadrettet bør fo-
kuseres mere herpå fremfor at fokusere 
på, at medicinske gasinstallationer bliver 
udført med billigst mulige anlægsom-
kostning for øje, der overholder lovgiv-
ningen.

I K.V. Gasteknik har vi gennem flere 
år arbejdet netop på opgaven med at 
forbedre løsningsmodellerne for instal-
lationer for medicinske gasser.

Med nye produkter og bedre system-
opbygning kan vi i dag tilbyde løsninger, 
som ikke blot giver større sikkerhed for 
patienter og personale, men også er 
mere enkelt opbygget og giver store 
driftsmæssige besparelser.
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El-sikkerhed på sygehuse 
- deltag i temadag 

Onsdag den 29. april kl. 9.30-15.30  
i HUSET, Middelfart

Hvordan skal el-installationer udføres i medicinske områder 
på sygehusene, og skal fremtidens stikkontakter være Schuko 
stik? FSTA og FSD tager fat på disse og andre spørgsmål om 
el-sikkerhed. 

Uddrag af program:
•  Velkomst og problematisering af emner  

v. FSTA/FSD og Peter Rosenberg Kjær, ELsikkerhed.dk 
•  Stærkstrømsbekendtgørelsen IEC 60364-7-710  

•  Projektering af sygehusinstallationer i praksis  
v. Finn Westergaard, Midtconsult

•  Danske stikkontakter er en tikkende bombe  
v. Kim Benny Larsen, Rambøll

•  Schuko-godkendelse og fordele ved LK’s danske stikkontaktsystem  
v. Schneider Electric

Det koster 950 kr. at deltage, og tilmelding foregår elektronisk.
Program og tilmelding på www.fsta.dk 

MEDICINSKE GASSER

Det er nu blevet en rigtig god øko-
nomisk gevinst at lave en teknisk bedre 
løsning.

EU-regler

I forbindelse med at Danmark skulle til-
slutte sig EU regler for medicinske gasin-
stallationer, besluttede vi i K.V. Gasteknik 
os for at udvikle helt nye løsningsmodel-
ler, der ikke blot skulle kunne klare de 
nye krav, men som skulle give sygehu-
sene væsentlig flere fordele.

Vi udviklede derfor produkter som 
bl.a. vores specialventil MEDISPÆR og 
øvrige produkter. Fælles for dem er, at 
der kan spares betragtelige midler i den 
daglige drift samtidig med at sikkerhe-
den kunne øges og den daglige drift for-
enkles.

Netop afspærringsventilen MEDI-
SPÆR er helt unik i og med at den kan 
serviceres under drift. Dvs. når den først 
er installeret på rørsystemet, vil man 
kunne udskifte alle sliddelene i venti-
len uden at gasforsyningen afbrydes og 
uden at rørsystemet ”lukkes op” og ud-
sættes for mulig forurening. Ventilen er 

lige som vore øvrige produkter til medi-
cinske gassystemer forsynet med kob-
berrørsender. Idéen er, at installatøren 
kan lodde den ind på systemet og gøre 
den til en integreret del heraf, som ikke 
skal udskiftes senere. Ventilen kan såle-
des forblive en integreret del af systemet 
lige så længe som selve kobberrørene i 
systemet.

Skal man lave indgreb eller udskifte 
dele på medicinske gasinstallationer for 
de traditionelle løsninger kræver det 
også advisering af øvrige personale som 
læger og sygeplejersker og etablering af 
nødberedskab for gasforsyningen. Alt 
sammen noget som kræver mange res-
sourcer og involverer mange mennesker 
på tværs af afdelingerne på sygehusene. 
Dette forenkles betragteligt med vores 
løsningsforslag.

Letter dagligdagen

Man har på europæisk plan brugt store 
ressourcer til at udvikle produktion af 
gasser, som er registrerede lægemidler. 
Derfor er det selvfølgelig også er vig-
tigt, at vi kan distribuere gassen frem til 

Specialventilen MEDISPÆR monteret på 
lodret rørledning for medicinske gasser ved 
afgrening til etage.



NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og 
produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for 
POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen.

Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Hospital, Drift & Arkitektur 
udkommer næste gang den 17. april

MEDICINSKE GASSER

patienterne, uden at den undervejs er 
blevet forurenet pga. indgreb, service 
eller lign. på systemet. Traditionelle ven-
tilløsninger har alle den ulempe at rørsy-
stemet også brydes ved udskiftning af 
ventiler / ændringer på systemet, hvilket 
betyder, at systemet udsættes for mulig 
forurening.

Udgangspunktet for K.V. Gasteknik 
er, at forsyningen af medicinske gasser 
frem til de enkelte afdelinger aldrig skal 
afbrydes, når den først er sat i gang. Alle 
produkter skal kunne serviceres – vel og 
mærke uden at der stilles store krav til 
rensning, udskylning eller andre kontrol-
procedurer. Det samme gør sig gældende 
for ændringer og udvidelser på systemet. 
Alt dette kan foregå uden at skulle på-
virke de forskellige afdelinger. Det letter 
dagligdagen for teknisk afdeling på de 
enkelte sygehuse og mindsker gener for 
læger, sygeplejersker og patienter, der 
anvender de medicinske gasser.

Økonomisk set er vores løsningsmo-
del ikke dyrere end traditionelle løs-
ninger – og den er betragtelig billigere 
driftsmæssigt.

Vi har bl.a. netop gennemført en pro-
duktionsmæssig effektiviseringsproces 

hvilket betyder, at vi i dag kan tilbyde 
ventilen MEDISPÆR til ny reduceret 
pris. Dette skulle blot gøre det endnu 
mere attraktivt at anvende denne løs-
ningsmodel.

Gennem årene har vi set flere forskel-
lige løsningsforslag på at forøge forsy-
ningssikkerheden for medicinske gasser. 
Alt fra dobbelt ringledningssystemer af 
forsyningsrørene til flere nødforsynings-
anlæg mv.

Fælles for dem alle er oftest, at de også 
tilføre flere komponenter, øget komplek-
sitet og øgede driftsomkostninger til sy-
gehusene.

F.eks. ser vi ofte ventilløsninger og øv-
rige produkter til sygehuse, som kun har 
en fra leverandøren garanteret levetid på 
10 år. Ventilerne er måske lovlige og bil-
lige i indkøb, men de kan ikke serviceres. 
Udskiftning af en disse ventiler betyder 
også større indgreb, hvor større eller 
mindre dele af rørsystemet lægges dødt, 
og der skal udføres større udskylnings-
procedurer og anden kvalitetssikring, før 
det tages i brug igen.

Jeg tror de fleste sygeplejersker og 
læger på sygehusene helst blot vil kunne 
regne med at have en sikker gasforsy-

ning til deres patienter uden at skulle 
spekulere mere over det.

Men for at sygehusets tekniske afde-
ling skal kunne tilbyde dem dette, er de 
naturligvis nødsaget til at have et system, 
der giver dem uhindret adgang til at 
kunne servicere, teste og vedligeholde 
det – vel at mærke uden at skulle genere 
eller advisere de enkelte afdelinger, sy-
geplejesker, portører, læger mv.

K.V. Gastekniks forslag er så enkelt 
opbygget med innovative produkter, at 
teknisk afdeling med lidt oplæring også 
selv ville kunne forestå de kontroller og 
serviceopgaver, som løsninger kræver. 
Jo enklere løsningerne er opbygget, 
desto mindre risiko er der for fejl i den 
daglige drift, og jo billigere bliver det 
at håndtere systemet, efter det er sat i 
drift.

Teknisk afdeling får nu bedre mulig at 
garantere forsyningen og sikre de medi-
cinske gasser.

Vi tilbyder i dag både rådgivende in-
geniørfirmaer, sygehuse mv. uforplig-
tende møder, hvor vi fremlægger vores 
løsningsforslag. Det er hvad enten de 
står over for modernisering, ændringer 
eller byggeri af helt nye sygehuse.
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Datadreven ledelse på hospitaler 
– en mulighed med faldgruber

“Man får det, man måler”

Citatet ovenfor inkarnerer en af de væ-
sentligste pointer indenfor ledelsesin-
formation og business intelligence på 
godt og ondt. Målepunkter og faste 
målniveauer betyder for klinikere og sy-
gehusledere, at der er en skala, som kon-
sekvenserne af vores beslutninger og 
handlinger måles op imod – ofte supple-
res dette med en belønningsstruktur der 
begunstiger målopfyldelse enten direkte 
eller indirekte.

Dermed bliver valget af målepunkter, 
-metoder, -systemer og -niveauer es-
sentielt for kvaliteten af vores sundheds-
ydelser, den patientoplevede kvalitet og 
ikke mindst omkostningerne. Denne di-
sciplin benævner jeg datadreven ledelse 
og omhandler valg og anvendelse af data 
og informationer i ledelsesmæssige sam-
menhænge.

Set i forhold til udviklingstendenser 
indenfor demografi og udvikling bliver 
datadrevet ledelse endnu mere interes-
sant, og dette grundet et par af de me-
gatrends der rammer sundhedsområdet 
i disse år: 
•	 	Trend 1: En stigende gennemsnit-

lig levetid – mængden af borger der 
vil have behov for sundhedssystemet 
må forventes at vokse

•	 	Trend 2: Flere kronikere – og læn-
gere levetid for borgere med kro-
niske sygdomme. I praksis vil både 
antallet af kronikere og deres gen-
nemsnitlige levetid bliver længere. 
Her kommer der mange forskellige 

bu på Telemedicinske løsninger som 
skal vurderes 

•	 	Trend 3: Flere behandlingsmu-
ligheder – Denne udvikling i demo-
grafi og kroniske sygdomme driver 
massive investering fra leverandører 
som har set et kommende eksplosivt 
voksende marked. Således kommer 
der i et stadig stigende tempo flere 
muligheder for klinisk og medicinsk 
behandling – eksempelvis vil udvik-
lingen indenfor personificeret medi-
cin (genmedicin) og evidensbaseret 
medicin medfører flere behandlings-
muligheder der skal vurderes og eva-
lueres af klinikere og ledere. 

•	 	Trend 4: Flere teknologiske mu-
ligheder – Det samme gælder udvik-
lingen indenfor sundhedsteknologi 
og software – hvor sundhedsområ-
det oplever at virksomheder tilbyder 
nye og forbedrede løsninger i et sta-
digt stigende tempo.

Der er således et væld af beslutninger 
som regioner og politikere, samt ledere 
og klinikere på hospitalerne skal tage 
stilling til, og dette skaber behov for so-
lide beslutningsgrundlag og valide data. 
Data-dreven ledelse har potentiale til at 
løse en del af disse udfordringer, men 
der er dog også et par udfordringer som 
bør adresseres – disse udfordringer 
bliver ofte diskuteret i forskellige artik-
ler og undersøgelser (f.eks. har Jeffrey 
Pfeffer og Bob Sutton fra Stanford Uni-
versity undersøgt, hvad der skal til for 
at »evidens-baseret ledelse« bliver ef-
fektiv).

Herunder er gengivet et par af deres 
fundne udfordringer med tillæg af egne 
erfaringer:
1.  Turde tage konsekvensen af dår-

lige nøgletal. Første udfordring er, 
at hospitalerne ikke kan eller vil tage 
konsekvensen af de hårde facts – og 
i stedet bruger energien på bortfor-
klaringer og interne opgør. At til-
gængeliggøre data og nøgletal på et 
hospital for alle ledelsesniveauer og 
medarbejdere kortslutter hierarkier 
og undergraver etablerede uformelle 

magtpositioner, og dermed udfordrer 
datadreven ledelse ofte den etable-
rede ledelseskultur på hospitalet, og 
de modige ledere bliver dem der tør 
anvende nøgletal og handle derefter 
– dog uden at tilsidesætte almindelig 
sund fornuft.

2.  Drukner i data og registrerin-
ger. Den anden udfordring handler 
om at hospitaler i forvejen er ved at 
drukne i data. De lever i forvejen i en 
verden af powerpoints, excelark og 
pivottabeller, og det kan syntes som 
en nærmest uoverskuelig opgave at 
omsætte hundredevis af sider med 
data til et fornuftigt og overskueligt 
beslutningsgrundlag. Det er derfor 
nødvendigt at arbejde strategisk og 
struktureret med den ledelsesinfor-
mation som organisationen ønsker at 
anvende som dataanalytisk grundlag 
– både set i forhold til den it -, proces-
og ledelses mæssige kontekst.

3.  Nøgletal i stedet for tillid og an-
svar. Den tredje udfordring er når 
måling og målepunkter erstatter el-
ler træder i stedet for sund fornuft 
og ledelsesdisciplinen – tillid og an-
svar. Ofte har patienter, medarbej-
dere og ledere viden om aktiviteter 
og processer der giver deres forslag 
til effektivisering og forbedring både 
vægt og betydning, men desværre er 
der mange der oplever at de ikke bli-
ver hørt når de foreslår forandringer. 
På mange hospitaler er der uanede 
mængder af relevant data til stede, 
som ingen har tid til at bruge. Her 
kan en struktureret business intelli-
gence tilgang være en mulighed for 
hurtige gevinster – det gælder om at 
bruge den data der allerede eksiste-
rer, bedre.

4.  Ensidigt fokus på nøgletal. Den 
fjerde udfordring der bør fremhæ-
ves er risikoen for at fokusere på 
målbare parametre alene – og der-
med ”glemme” andre forhold som 
kan være væsentlige. Dette kan 
føre til sub-optimeringer og dårlige 
og dyre beslutninger både set i for-
hold til økonomi og patientoplevet 
kvalitet. Tal alene kan ikke beskrive 

AF LASSE LINDQUIST, EPIKON
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den verden i lever i, og kvantitative 
opgørelser bør ikke stå alene som 
beslutningsgrundlag i strategiske 
overvejelser. Således bør det over-
vejes kraftigt når nøgletal knyttes til 
incitament- og belønningsstrukturen, 
og kun sjældent kan de stå alene.

Ingen kan have noget imod, at sygehuse 
og hospitaler bliver mere effektive og får 
større indsigt i, hvad der rent faktisk fore-

går i detaljen i patientforløb. Ingen trives 
med ressourcespild og patientforløb der 
kunne have været lettere eller hurtigere, 
og en mere data-drevet tilgang kan gøre 
op med mange af fortidens vaner og dår-
lige undskyldninger for ikke at ændre 
tilstanden.

Data-dreven ledelse har uden tvivl 
gode muligheder for at kunne rationa-
lisere vores hospitals- og sundhedsver-
den, særligt set i forhold til forbedring af 

beslutningsgrundlag samt identificering 
af effektiviseringsmuligheder. Dog er 
der faldgrupper og udfordringer der kan 
skabe en illusion om at være informe-
ret og effektiv. Business Intelligence og 
data-dreven ledelse kan ikke blive en er-
statning for lederskab og organisatorisk 
samarbejde, men skal ses som et supple-
ment til disse gamle ledelsesdiscipliner.

AF PERNILLE BIRKENFELDT

Kan man være en god 
leder, når man er introvert?

Kan man være en god leder, når man 
helst vil kommunikere én til én fremfor 
at være midtpunkt? Når man ikke nød-
vendigvis bryder sig meget om sociale 
sammenhænge og hellere vil fordybe sig 
i fred og ro? Èn, der ofte bliver inspire-
ret i egne tanker fremfor i selskab med 
andre? Er det muligt at skabe et godt og 
dynamisk team, med en introvert leder i 
front?

Introverte er ofte misforstået, og det 
kan nemt have en negativ betydning 
for, hvordan du bliver set som leder. For 
det er vist ingen hemmelighed, at eks-
troverte er noget nemmere at læse end 
introverte – derfor er det vigtigt, at du er 
opmærksom på din kommunikation.

Ekstroverte tænker højt og deler ofte 
deres ideer med det samme uden at 
have gennemtænkt dem selv først. De 

er naturligt dristige, selskabelige og kan 
virke dominerende, hvilket er træk folk 
ofte forbinder med ledere.

Som introvert, er du formentlig gene-
relt mere stille og reserveret. Og mindre 
tilbøjelig til at dele dine idéer, før du selv 
har haft tid til at tænke dem igennem. Det 
kan desværre give plads til misforståelser 
af dine indadvendte intentioner og skabe 
en undervurdering af dine leder-evner.

Derfor kan du med fordel gøre brug 
af følgende 4 trin til at forbedre din kom-
munikation – og dermed dine rolle som 
leder:

1. Forberedelse

Introverte har en tendens til at over-
forberede sig, hvilket kan give ro, når 
der skal kommunikeres, fordi du har 
forberedt dig på forskellige senariere, 
spørgsmål, dialoger osv. Når du er godt 
forberedt, kan det give dig en frihed fra 
dine papirer. Du vil føle en større ro, når 
du står foran dine medarbejdere og skal 
kommunikere et vigtigt budskab. Stol 
på, at når du har forberedt dig, så kan du 
også dit stof.

Som introvert, er du god til stilhed. 
Brug derfor stilheden som pause i din 
kommunikation. Til at lægge kraft og 
klarhed bag dine budskaber. Når du 
holder pauser, giver det medarbejderne 
mulighed for at reflektere over budska-
berne.

2. Tilstedeværelse

Når du er tilstede, lige her hvor du er 
– der hvor dine fødder er, ja, så får du 
meget mere med. Du giver, dem du taler 
med, fuld opmærksomhed og det gør, 
at de vil føle sig hørt og set. Mennesker, 
der hører og ser os, synes vi godt om. 
For alle mennesker vil gerne føle sig hørt 
og set. De vil altså synes bedre om dig 
som leder. Når du er tilstede og lytter op-
mærksomt på de svar du får, vil du virke 
oprigtigt interesseret og engageret i dine 
medarbejdere. Det giver credit.

Har du det bedre med én-til-én kom-
munikation, så brug din introverte styrke 
til at skabe tætte relationer med dine 
medarbejdere. Når du har dine medar-
bejdere på tomandshånd, så har du mu-
lighed for at stille personlige spørgsmål 
som, hvordan det går med børnene, fa-
milien, hunden osv. Når du får folk til at 
åbne op og dele personlige ting med dig, 
vil de synes bedre om dig. Ledere har 
brug for følgere. Og det vil være lettere 
for dig at få dine strategier og visioner 
ført ud i livet.

3. Udfordre

Mange introverte har det langt bedre 
med mail-kommunikation end ansigt-
til-ansigt. Mail-kommunikation bringer 
dog tit misforståelser med sig, da det kan 
være svært at vide hvilken tone, der lig-
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Unik mulighed for øget sikkerhed og bedre økonomi 
for det medicinske gassystem
 
K.V. Gastekniks ventilenhed kaldet Medispær muliggør sygehusene kan give større sikkerhed for gasforsyningen af de 
medicinske- og lægemiddelsgasserne frem til patienten.

Ventilenheden kan serviceres med fuldt tryk på systemet og at alle sliddele i ventilenheden kan udskiftes uden at 
bryde rørsystemet – dette er helt unikt.

Når først Medispær er installeret har man et ventilsystem der holder lige så lang tid som selve rørsystemet.

Medispær giver et enkelt og let overskueligt system, der ikke skal afbrydes ved service, udvidelser eller anden 
indgriben på systemet. Sygehusets tekniske afdeling får herved fuld rådighed til at arbejde på systemet uden at der 
behøves at lukke for forsyningen, advisere øvrige afdelinger eller iværksætte nødberedskab for gasforsyningen. Det 
letter hverdagen, er mindre tidskrævende og mindsker risikoen for fejl.
 
•  Større sikkerhed for medicinsk gasforsyning
•  Fuld service uden afbrydelse af medicinske gasser
•  Bedre driftsøkonomi
•  Ubegrænset levetid som kobberrør installationen
•  Let og enkel at servicere
•  Uhindret adgang for udvidelser / ændringer på gassystemet – uden gener for patienter og personale
•  Giver simpel systemopbygning ingen forstyrrelser for brugerne af medicinske gasser

K.V. Gasteknik A/S
Holsbjergvej 37B
DK-2620 Albertslund

Tel:  (+45) 4362 4011
Fax:  (+45) 4362 4016 www.kvgasteknik.dk

KVGasteknik_180x128,5.indd   1 12/02/15   14.53
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ger bag ordene. Læseren tolker derfor 
efter eget humør og sindsstemning.

Så udfordre dig selv til at gøre tingene 
anderledes, end du plejer.

Når du udfordrer dig selv og prøver af, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker 
for dig, vil du også motivere dine medar-
bejdere til at udfordre sig selv og træde 
uden for deres komfortzone.

Det er, når vi udfordrer os selv, at vi 
udvikler os både som mennesker, men 
også som ledere. Derfor vil jeg opfor-
dre dig til at udfordre dig selv, der hvor 
du synes det er svært at få kommunika-
tionen igennem. Forbered dig og vær 
tilstede.

Brug eventuel stilheden som inspira-
tion. Det kan være godt, for både de in-
troverte og ekstroverte medarbejdere, at 
have tid til at reflektere over spørgsmål. 
De introverte vil få tid til at tænke deres 
svar igennem, og fra de ekstroverte vil 
du ikke blot få det første svar, der falder 
dem ind. Sørg for at give dem en klar 
deadline for, hvornår de skal vende til-
bage til dig og husk at følge op.

4. Øvelse

Brug enhver lejlighed du får til at øve dig. 
Øv dig i at kommunikere og small talke 
med dine medarbejdere og kollegaer. 
I starten vil det føles unaturligt – lidt li-
gesom hvis du er højrehåndet og i en 
periode er nødt til at skrive med venstre 
hånd. I starten vil det føles mærkeligt, 
forkert og unaturligt, men efterhånden 
som du øver dig og tiden går, vil det føles 
mere og mere naturligt.

Som introvert, må du hjælpe dine kol-
legaer og medarbejdere med at forstå 
dine overbevisninger, og hvad du tæn-
ker. Ikke alle ledere behøver være domi-
nerende og udadvendte for at være en 
god og motiverende leder.

Det handler ikke om, om du er intro-
vert eller ekstrovert, men om din inte-
resse for dine medarbejdere og menne-
sker generelt. Hvor meget interesse har 
du i dine medarbejdere? Nok til at træde 
ud af dine vante rammer for at inspirere, 
motivere og engagere dine medarbej-
dere?

PERNILLE 
BIRKENFELDT

Pernille Birkenfeldt er certificeret 
life- og business coach og arbejder 
med udvikling af mennesker – 
både privat og professionelt, med 
fokus på de stille, så de får mod 
til at udleve deres ambitioner og 
drømme, med alle de egenskaber 
og ressourcer de allerede har.

Pernille er oprindelig uddannet 
revisor og har arbejdet med øko-
nomi samt udvikling af mennesker 
i mere end 10 år. Det seneste år 
som selvstændig.

Pernille har gjort op med den 
pæne pige og er gået efter at ud-
leve drømmene både professionelt 
og i privatlivet.

Du kan læse mere om Pernille og 
hendes produkter på  
www.pernillebirkenfeldt.com
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HYGIEJNE

Rent sundhedsvæsen
Når det drejer sig om miljøer i sundhedsvæsenet, stilles der 
komplekse krav til rengøring: rengøringsstandarderne er høje, 
budgetterne er stramme, og de fleste sundhedsorganisationer 
er i funktion hele døgnet. Rengøringen skal foretages rundt 
omkring personale og patienter, og rengøringspersonalet er 
under pres for at sikre en grundig men hurtig rengøring. Det er 
ikke ualmindeligt, at spild af væsker udgør en fare, og man er 
nødt til hele tiden at tænke på at kontrollere risikoen for infek-
tion. Gulvene skal kunne klare intensiv rengøring og regelmæs-
sig desinficering.

”En typisk udfordring forbundet med sikkerhedsgulve er 
at kombinere rengøringsvenlighed og skridsikkerhed. Da hy-
giejne naturligvis har topprioritet på et hospital, er det meget 
vigtigt at gulvet er let at rengøre. I drifts- og teknikafdeling har 
vi derfor et meget tæt samarbejde med rengøringspersonalet. 
Et Altro Walkway VM20 gulv er et oplagt valg i forhold til an-
dre typer gulvbelægning, når det gælder om at finde balancen 
mellem skridsikkerhed og rengøringsvenlighed, og vores ren-
gøringspersonale har oplevet rigtig gode resultater, når gulvet 
rengøres med maskine”, udtaler henrik Bülow fra Drifts- og 
Teknikafdelingen på Hvidovre Hospital.

Altro’s produkter anvendes ofte i miljøer, hvor høje stan-
darder for renlighed er meget vigtige men også svære at 
opretholde, fordi disse områder konstant er i brug. Altro’s 
gulvbelægninger er designet, så de kan modstå disse hårde 
rengøringskrav – og netop fordi de er modstandsdygtige over 
for skader og kemikalier, er de ideelle at anvende i sundheds-
væsenet. Produktsortimentet er designet, så produkterne 
opfylder hygiejnebestemmelserne, samtidig med at de er så 
nemme som muligt at rengøre.

Her er nogle gode råd fra Altro om, hvordan du bedst muligt 
rengøre dit Altro gulv.

En vellykket rengøring

Vores gulvbelægninger er særdeles effektive, og det er vigtigt, 
at de forbliver det ved hjælpe af ordentlig rengøring. De vigtig-
ste elementer i en vellykket rengøring er:
–  at anvende det rette rengøringsmiddel i den rette koncentra-

tion

–  at påføre midlet ved den anbefalede temperatur
–  at lade rengøringsmidlet virke tilstrækkeligt længe
–  ved hjælp af friktion af få snavset til at løsne sig
–  at rense grundigt efter for at fjerne snavset vand og rengø-

ringsmiddel

For meget rengøringsmiddel kan danne en sæbefilm på belæg-
ningen, hvilket kan gå ud over skridsikkerheden og danne gro-
bund for bakterier. Og husk at gammelt udstyr, som fx en gam-
mel gulvmoppe, ikke rengøre gulvet men blot spreder snavset!

Læs mere om rengøring af Altro’s skridsikre gulve på 
www.altro.dk



VI DOKUMENTERER!

-       er din installation kvalitetssikret og dokumenteret af leverandøren?

MEDICINSKE GASINSTALLATIONER

Strandmøllens installationshåndbog giver dig fuld sikkerhed 
for, at installationen følger gældende standarder, samtidig 
med, at du får dokumentation for det arbejde der er udført.

Når den medicinske gasinstallation er udført, får du vores 
kvalitetssikringshåndbog. I den har du al dokumentation på 
det leverede anlæg.

Læs mere på www.strandmollen.dk

Udstyret er fra vores svenske 
samarbejdspartner:

KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG

Medicinske gasinstallationer

STRANDMØLLENS INSTALLATIONSHÅNDBOG
Medicinske gasinstallationer

 
 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 7396-1: D1.1 

 

Sammenfatning af kontrolskemaer 

 
Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

 
komponenter hos   _______________________________________________________  

 

Formular 

Beskrivelse 

Skal udføres 

Ja/Nej 
Procedure 

Testskema udført 

(dato) 

DK.2 Mærkning og ophængning af rør 

 
C.2.1 

 

DK.3 Konstruktionskrav opfyldt 

 
C.2.2 

 

DK.4 Læk søgning af vakuum 

 

C.3.1.1 

C.3.1.2  

 

DK.5.1 Læk søgning af komprimerede gasser 

 
C.3.1.3 

 

D.6.1 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

inden den lukkes inde 

 
C.3.1.5 

 

D.6.2 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

efter den er lukket inde 

--- 
C.3.1.6 

 

D.7 
Kontrol af afspærringsventiler 

 
C.3.2 

 

D.9 
Gasidentifikation på rørinstallation, 

udtag og NIST-koblinger 

 

C.3.3 

C.3.4 

C.3.5 

 

D.11 
System performance (flow) 

 

C.3.6 

C.3.7 

 

D.12 
Test af sikkerhedsventiler 

 
C.3.8 

 

D.13 
Gasforsyning 

 
C.3.9 

 

D.14 
Overvågning og alarmsystemer 

 
C.3.10 

 

D.15 
Kontrol af gas for partikelforurening 

 
C.3.11 

 

D.16 
Kontrol af medicinsk luft for 

partikelforurening 

 
C.3.12 

 

D.20 
Påfyldning af specifik gasart 

 
C.3.15 

 

D.21 
Identificering af gasart 

 
C.3.16 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

  

Stilling:  

Underskrift: 
 

  

  

Dato:  

Navn:  

 

 
 

 
 
 
 
 

Procedure for opmærkning og ophæng af rør i henhold til skema D.2. 

 
 
Denne procedure sikre en ensartet mærkning af rør og ophængning af rør for sygehus installationer, til 

denne test skal der bruges testskema D2. der kvitteres for hver gasart på skema D2. 

 
 

1. Udfyld sygehus navn. aktuel tegning nummer, og projekt nummer. 

2. Rørmærkningen skal indeholde gasnavn og flowretning. 

3. Rørmærkningen skal være farvespecifik ifølge ISO 5359 

4. Rørmærkningen skal have bogstaver som er 6 mm høje eller mere 

5. Rørmærkningen skal sidde ved hver ventil, filter eller andet armatur.  

6. Rørmærkningen skal sidde ved hver retningsændring.  

7. Rørmærkningen skal sidde før og efter murgennemføringer. 

8. Rørmærkningen skal sidde med maximalt 10 meter mellem hver mærke. 

 
 
Denne procedure skal sikre en ensartet ophængningsmetode for rør til sygehusinstallationer. 

 
1. Rørene skal have ophæng med maximal afstand (se skema) for at undgå nedbøjning. 

2. Rørene skal ophænges i bæringer med gummiindlæg for at undgå støj. 

3. Rørene skal ophænges i bæringer som er beskyttet mod korrosion. 

4. Rørene skal ophænges i bæringer med gummiindlæg som beskytter mod korrosion af rørene. 

5. Rørophæng skal sikre at rørene ikke kan falde ned eller blive påvirket på anden måde. 

6. Hvor rørene krydser elinstallationer skal ophænget være separat fra elinstallationen. 

7. Rørene må ikke bruges som ophæng for andre ting såsom kabler eller andre rør. 

 
 

Rørets udvendige diameter 
Maximal afstand mellem bæringer 

Rørdiameter op til 15 mm 
1,5 meter 

Rørdiameter op til 28 mm 
2,0 meter 

Rørdiameter op til 54 mm 
2,5 meter 

Rørdiameter over 54 mm 
3,0 meter 

 

 

 
 
                           Modsvarer formular EN ISO 7396-1 D2 

 

Mærkning og ophængmetode. 

 
Hermed kvitteres for at mærkning og rørophæng er efter ISO 7396-1 C.2.1. 

 

Sygehus:  

Tegnings nr.  

 
 

Medicinsk gas 
Kontrolleret sektion Mærkning godkendt Ja/Nej Ophæng godkendt Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  

 

Repræsentant for sygehuset 
  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  
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HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

LED

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

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

PRODUKT NYT

LVC-LowVelocity VAV regulator til lave 
lufthastigheder
LVC-LowVelocity er et produkt af vi-
dereudviklingen af den velfungerende 
teknologi for kompakte TROX volumen-
strømsregulatorer.

LVC-LowVelocity egner sig til lave 
lufthastigheder fra 0,6 til 6 m/s i kanaler 
samt lav trykdifferens ∆p 30-300 Pa. End-
videre er den ufølsom overfor tilstrøm-
ningsforhold samt kompakt bygget med 
en længde på 310 mm. LVC-LowVelocity 
er velegnet til ventilationsanlæg også set 
i forhold til energibesparelser.

Den enkle håndtering på byggeplad-
sen sparer værdifuld arbejdstid. Volu-
menstrømsindstillingen foregår uden 
yderligere udstyr. En indbygget kontrol-
lampe bekræfter den rigtige funktion.

Tekniske data

•  Til runde kanaler
•  Volumenstrømsområde: 8-300 l/s, 30-

1.080 m3/h ∆p 30-300 Pa (max. 600 
Pa)

•  Størrelser: 125-250 mm
•  Lækageluftstrøm ved lukket regule-

ringsspjæld efter EN 1751, klasse 3
•  Leveres med Compact regulator (Easy 

eller MP)

TROX  er førende indenfor udvikling, fremstilling og salg af komponenter og 
systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 30 datterselskaber i 30 lande og 
14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa indenfor klima- og 
ventilationskomponenter samt yderst aktiv på det globale marked.

Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2014 med 3.700 medarbejdere en omsæt-
ning på over 500 mio. Euro. Repræsentanter og importører i mere end 70 lande 
har gjort TROX-produkter og TROX-koncepter kendt i hele verden.

Yderligere oplysninger fås hos Flemming Hansen TROX Danmark A/S på  
telefon: 49 18 42 12 eller e-mail: fh@trox.dk  

www.trox.dk

LVC-LowVelocity  
volumenstrømsregulator  
til lave lufthastigheder
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PRÆKVALIFIKATION

Fem firmaer får lov at 
byde på fundamentet til 
fremtidens akuthospital
Hospitalsenhed Midt har nu udvalgt de firmaer, der får mulighed for at byde på opgaven med at støbe 
fundamentet til det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

Opgaven består blandt andet i at støbe 
den cirka 5.000 kvadratmeter store 
bundplade, som skal bære tilbygningen 
med hospitalets nye akutcenter.

– I løbet af foråret bliver vi helt fær-
dige med jordoprensning og klargøring 
af byggegrunden. Så nu glæder vi til at 
komme i gang med opbygningen, så 
også folk uden for byggehegnet kan be-
gynde at fornemme omfanget af bygge-
riet og fremtidens akuthospital i Viborg, 
siger projektchef Lillian Kristensen.

Fem danske firmaer må byde

Ved den netop afholdte prækvalifikation 
har interesserede firmaer haft mulighed 
for at byde ind med deres kompetencer. 
Og blandt de 12 ansøgere har Hospitals-
enhed Midt nu valgt fem virksomheder, 
som vurderes at kunne give den øn-
skede konkurrence om opgaven. De fem 
firmaer er:

•	ARKIL A/S (Silkeborg)
•	EMR A/S (Nørre Snede)
•	 Jakobsen og Blindkilde A/S (Aulum)
•	MT Højgaard A/S (Aarhus)
•	Aarslef A/S (Åbyhøj)

– Vi er meget glade for den store inte-
resse, entreprenørerne har vist vores 
projekt. Og vi tror, at vi blandt de fem ud-
valgte firmaer kan finde den helt rigtige 
samarbejdspartner, siger projektchef Lil-
lian Kristensen.

Der vil blive holdt licitation i marts, 
og arbejdet med funderingen af det nye 
akutcenter ventes at kunne gå i gang til 
maj 2015. I løbet af februar vil også en 
række andre store entrepriser i forbin-
delse med byggeriet blive sendt ud i 
prækvalifikation.

Effektive rammer om patientens 
behandling

Det kommende fundament skal bære det 
knap 24.000 kvadratmeter store akut-
center, som blandt andet skal rumme ny 
skadestue, faciliteter til vagtlæger, ny ho-
vedindgang og operationsstuer og sen-
geafsnit med ensengsstuer.

Tilbygningen er en del af det omfat-
tende kvalitetsfondsprojekt, som også 
indeholder en gennemgribende ombyg-
ning af det eksisterende hospital.

Med byggeriet får Regionshospitalet 
Viborg moderne og effektive rammer 
for patientens behandling – både når det 
er akut og planlagt. Hospitalet indrettes 
med fokus på samarbejde med det over-
ordnede formål at behandle patienterne 
hurtigere.

Det nye akutcenter skal stå klar i 2017, 
mens den sideløbende ombygning 
strækker sig yderligere et par år. Når det 
samlede byggeri er færdigt, vil Regions-
hospitalet Viborg være vokset til cirka 
120.000 kvadratmeter.

Læs mere om byggeriet på 
www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

Yderligere oplysninger

Projektchef Lillian Kristensen, 
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 7844 1501/2047 0241
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, 
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 7844 1002 / 4031 3230  

Byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg er snart klar til at tage imod næste hold hånd-
værkere. Fem firmaer har fået lov at byde på opgaven med fundering, og den del af bygge-
riet ventes at gå i gang til maj. Foto: Regionshospitalet Viborg



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLING

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

KOMMUNIKATION

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

MODULOPBYGNING

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

Midlertidige lokaler i  
kompromisløs kvalitet  
– til aftalt tid og pris

www.temporent.dk  Tlf. 70 12 44 44Eksperter i midlertidige lokaler

8656 Temporent Rubrik ann_57x57 mm.indd   1 23/01/15   12.28

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

Tlf. 63 21 04 04
www.spectec.dk • www.spectec.net



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

DRIKKEVANDSKØLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

Fleksibel løsning
som bordmodel – som væghængt 
– eller med skjult køler og separate 
tappehaner!

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

tlf. 65 96 42 83 – 30 69 67 33
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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✓

✓
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BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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Fabriksparken 58  ·  2600 Glostrup  ·  Tlf. +45 70 10 16 17  ·  www.lindpro.dk

Effektiv hverdag med velfærdsteknologi 
fra Lindpro
Teknik- og servicevirksomheden 
Lindpro er en af Danmarks førende 
teknikpartnere, når det kommer til 
ressourceoptimerende velfærds-
teknologiske løsninger. Lindpro 
har en bred kompetenceplatform, 
der dækker alt fra el- og VVS-in-
stallation til service på tekniske og 
velfærdsteknologiske anlæg. Som 
landsdækkende servicepartner er 
Lindpro repræsenteret på en række hospitaler landet over. Rådgivning om 
energi- og driftsoptimerende løsninger er et centralt element i en serviceaf-
tale med Lindpro.

Kompetent rådgivning
Lindpro tager rollen som rådgivende samarbejdspartner alvorligt. Individuelle 
behov og den gældende lovgivning er udgangspunkt for den optimale løs-
ning. Proaktiv teknologi på hospitaler giver øget trivsel, ressourceanvendelse 
og tryghed.

Lindpro leverer alt fra simple anlæg til store IP-baserede systemer, der kan 
integreres med andre serviceteknologier. Anlæggene er fuldt integrerbare og 
fremtidssikrede, så de løbende kan udvides med nye funktioner i takt med 
ændrede krav fra brugere eller myndigheder. Systemerne kan betjenes via 
grafiske skærme eller webbaserede brugerflader fra smartphones eller tab-
lets.

Lindpros kaldeanlæg, Flexcall, er et brugervenligt og ressourceoptimerende 
anlæg med tovejskommunikation, opkald til nærmeste ledige personale, ak-
tiv positionering og et hygiejnisk og intuitivt design.

Energibesparende løsninger for et bedre indeklima
Intelligente og adfærdsregulerede energiløsninger skaber et bedre indeklima 
fx i form af lys- og varmestyring, samt dagslysregulering ved hjælp af flek-
sible LED-løsninger med en behagelig belysning, der minder om dagslys og 
kan indstilles fra sommer- til vinterbelysning. Lindpro tilbyder også trådløse 
løsninger med respekt for bygninger, infrastruktur og meget mere. Udgangs-
punktet er altid tæt dialog med kunden, hvor behovene kortlægges.

Lindpro hjælper med alt fra lavpraktiske løsninger med opsætning af LED-lys-
kilder til samlede intelligente løsninger, der styrer, overvåger og opsamler 
forbrugsdata fra de tekniske installationer og kan integreres med sikkerheds-
systemer. Store og små løsninger – det betaler sig altid at gøre noget.

En intelligent energiløsning kan fx skabe fuldt overblik og integration mellem:
•   Belysningsanlæg
•   Varme, ventilation, køling og sprinkleranlæg
•   Sikringsanlæg såsom adgangskontrol, tv-overvågning og automatisk 

brandalarmering
•   Solafskærmning – persienner
•   Energimåling, dataopsamling og afregning
•   Integration og visualisering af alle anlæg i CTS /SCADAløsning med fuldt 

overblik via PC
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