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regulering

•	 Temperatur
•	 Tryk
•	 Flow
•	 Hastighed
•	 Emission

KommuniKation

•	 SRO
•	 SCADA
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•	 PLC	fjernsupport
•	 SMS
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•	 Energioptimering
•	 Anlægsspecifik	software
•	 Idriftsættelse
•	 24	timers	Service
•	 24	timers	PLC	fjernsupport

Kompetence	giver	sikkerhed
Mere	 end	 40	 års	 erfaring	 er	 grundlaget	 for	 Weishaupt’s	 succes	
med	tavleanlæg.	Vi	bygger	og	leverer	individuelle	tavleanlæg	til	alle	
systemer	omkring	brænder-	og	opvarmningsteknik.

Fra	rådgivning	til	installation	på	stedet	til	den	efterfølgende	service	
-	vi	er	med	hele	vejen.
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DANSKE REGIONER

Ny model for vurdering 
af medicin
Stigende udgifter til sundhedsvæsenet, herunder til ny sygehusmedicin presser sundhedsbudgetterne 
i regionerne og er en udfordring for vores velfærdssamfund. Vi har derfor i regionerne længe peget på 
behovet for åbent at diskutere prioritering, så forholdet mellem økonomi og effekt hænger bedre sammen. 

Vurdering af nye lægemidler:

Ingen patienter vil blive efterladt uden medicin som følge af de nye processer. Sygehusene 
vil altid tilbyde patienterne andre og allerede anerkendte typer medicin.

Danske Regioner har netop fremlagt en 
model til vurdering af medicin, der har 
fokus på den værdi, medicinen skaber 
for patienterne, og som giver os mulig-
hed for at forhandle lavere sygehusme-
dicinpriser. Det gør vi for at sikre, at vi 
også i fremtiden har råd til noget af alt 
det, vi også gerne vil tilbyde patienterne 
i et moderne sundhedsvæsen: Tilstræk-
keligt med personale, moderne bygnin-
ger, apparatur og en sammenhængende, 
hurtig behandling af høj kvalitet. Ved at 
forhandle medicin ned i pris, kan vi sikre 
mere sundhed for pengene.

Målet med modellen er, at vi med et 
nyt Medicinråd sikrer en stærk sammen-
hæng mellem medicinens effekt og den 

pris, der bliver taget for medicinen. Vi 
skal med udgangspunkt i faglighed og 
dokumentation sikre, at medicinen for-
længer levetiden og øger livskvaliteten, 
så vi ikke betaler urimeligt meget for 
medicin, der er til meget lidt gavn for pa-
tienten.

Formålet med Medicinrådet er med 
andre ord: 1) At sikre hurtig og ensartet 
ibrugtagning af nye sygehuslægemidler 
på tværs af sygehuse og regioner, 2) At 
stille krav om dokumenteret effekt og 3) 
at sikre et grundlag for prisforhandlinger 
og udbud.

Hovedprincipperne for modellen 

Kontinuitet:
På medicinområdet har regionerne i dag 
to velfungerende råd; Koordinationsrå-
det for Ibrugtagning af Sygehusmedicin 
(KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr 
Sygehusmedicin (RADS). Begge råd er 
anerkendt af faglige miljøer og af indu-
strien, og vi skal derfor bygge videre på 
de gode erfaringer herfra. KRIS og RADS 
udbygges til det nye Medicinråd.

Både faglighed og økonomi
Medicinrådet vurderer lægefagligt, hvor 
meget merværdi (øget livsforlængelse, 

færre bivirkninger, øget livskvalitet) et 
lægemiddel tilbyder sammenlignet med 
den behandling, der allerede er tilgæn-
gelig. Der er seks kriterier for merværdi 
i et spænd fra stor merværdi (kategori 1) 
til ikke-dokumenterbar merværdi (kate-
gori 6).

Parallelt med Medicinrådets læge-
faglige vurdering, foretager AMGROS 
(Regionernes lægemiddel-indkøbsorga-
nisation) en analyse og vurderer, hvilket 
prisinterval, man vil kunne acceptere i 
forhandlingerne.

Omkostninger vil ikke indgå i den 
faglige vurdering af lægemidlernes ef-
fekt/merværdi, men vil – i modsætning 
til i dag – have betydning for, hvorvidt 
nye lægemidler skal anbefales som stan-
dardbehandling. Mekanismen er, at hvis 
nye lægemidler forlænger patienternes 
levetid, giver færre bivirkninger og øger 
livskvaliteten markant, så er regionerne 
villige til at give en højere pris for pro-
duktet, end hvis patienterne har be-
grænset gavn af medicinen. 

Effekten skal – med andre ord – stå 
mål med prisen.

Uafhængighed
Rammerne for arbejdet i Medicinrådet 
fastlægges på politisk niveau af Danske 
Regioners bestyrelse. Men Medicinrå-
det træffer uafhængige vurderinger, og 
beslutningerne er baseret på faglighed.

Inddragelse af patienter og læge-
middelindustrien
Både patienter og lægemiddelindustri 
har en viden, som vi gerne vil lytte til, og 
derfor styrker vi inddragelsen af patien-
ter og samarbejdet med lægemiddelin-
dustrien. Danske Patienter kan udpege 
to medlemmer, og Lægemiddelindu-

AF FORMAND FOR DANSKE REGIONER, 

BENT HANSEN

Fortsættes side 6



www.care-call.dk    Tlf: 87 89 90 00    salg@care-call.dk

Platform der muliggør øget patientinddragelse, forbedrer kommunikationen

og dermed patientens kvalitetsoplevelse

 

•  Servicekald – udnyt ressourcerne bedre

•  Komfortstyring – forbedrer patientens oplevelse

•  Madbestilling og kostregistrering

•  Adgang til patientens eget genoptræningsprogram

•  Adgang til patientens aktivitetskalender

•  Spørgeskemaundersøgelser

•  Kommunikationsstøtte for patienten
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SYGEHUSBYGGERI

strien ét medlem til Medicinrådet. Der-
udover lægger vi op til, at alle fagudvalg 
under medicinrådet har en patientrepræ-
sentant.

Transparens
Vi lægger også vægt at være åbne om 
arbejdet i Medicinrådet, og der vil være 
offentlig adgang til mødedagsordener, 
beslutninger om anbefalede og ikke-

anbefalede lægemidler, rammerne for, 
og sammensætningen af fagudvalgene, 
behandlingsvejledninger, rekommanda-
tioner, ansøgningsmateriale samt Medi-
cinrådets og Amgros’ metoder. 

Fremadrettet proces

Vi vil i Danske Regioner drøfte modellen 
med de relevante parter, og vi er lydhøre 

overfor eventuelle justeringer. Priorite-
ring er altid svært, men det foregår al-
lerede i dag mange steder i sundheds-
væsenet, og det nytter ikke, at vi ikke 
kan tage en åben dialog om, hvordan vi 
bruger de begrænsede midler dér, hvor 
de gavner patienterne mest. Modellen 
handler om at sikre, at de medicinske ef-
fekter står mål med prisen til gavn for så 
mange patienter som muligt. 

En fejl i 3D modellerne – det gule markerer kollisioner imellem VVS og ventilationskanaler

3D-modellers kvalitet koster bygherrer millioner:

Bedre styring af hospitals byggeri 
giver kæmpe besparelser
Exigo har specialiseret sig i risikostyring af de store sygehusbyggerier. En særlig dybtgående kontrol 
af 3D modellerne giver hurtigere, bedre og billigere byggerier med en optimeret bundlinje, fortæller 
virksomhedens direktør og forsker Kristian Birch Pedersen som med sin virksomhed hjælper med at løse 
problemerne

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

For hver eneste kvadratmeter sygehus-
byggeri der opføres, kan bygherren 
spare op mod 1000 kr., hvis det planlæg-
ges ordentligt og 3D modellerne renses 
for de mange fejl, der plager byggerierne 
og fører til af store skred i budgetter og 
tidsplaner.

For de store supersygehuse kan der 
totalt set spares trecifrede millionbeløb 
ved at rense 3D modellerne af byggeri-
erne for fejl i projekteringsfasen. Ustruk-
turerede 3D modeller og manglende 
tværfaglig koordinering kan få store øko-
nomiske konsekvenser i udførelsen.

Det er det vi læser om i medierne i 
øjeblikket. Dårlig kvalitet af 3D model-
ler kan koste bygherrerne store million-

beløb, fastslår civilingeniør, Master i it, 
ph.d. Kristian Birch Pedersen, der har 
etableret Exigo for at hjælpe byggebran-
chen med at løse problemet.

– Vi er specialiseret i at hjælpe byg-
herrer på de store sygehusprojekter med 
projekt- og risikostyring. Vi anvender 
innovativ software til at skanne det pro-
jektmateriale, som rådgiver udarbejder 
for fejl og mangler, siger han.

Sygehusprojekterne har været præ-
get af svigt, fejl og mangler. Budgetter 
overskrides med op til 30 pct., tidsplaner 
med i snit 17 pct. og problemerne gene-
rerer lav produktivitet og slåskampe om 
ansvaret under udførelsen.

Der er typisk 150-200 alvorlige kolli-
sioner mellem installationer pr. 1000 kva-
dratmeter i et hospitalsbyggeri. Fejlene 
er forudsigelige, de kan undgås og bliver 
de ikke rettet, vil de kræve ekstra bygge-
tid og kan fordyre projekterne med op til 
2000 kr. pr. kvadratmeter.

Min påstand bygger på data fra over 
50 større byggesager – herunder en lang 
række større hospitalsprojekter. Derfor 
kan vi med sikkerhed sige, at ekstraom-
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kostninger i udførelsen grundet fejl i 3D-
modeller er sikre som ”amen i kirken”.

Arkitekterne og de rådgivende in-
geniører hævder typisk, at de har styr 
på deres projektering, men vores data 
viser det langtfra er tilfældet. Gammel-
dags styringsmetoder koster milliarder 
i dumme ekstraomkostninger på hospi-
talsprojekterne.

Vi har vist med nye metoder, at rigtig 
mange af disse problemer ret billigt kan 
identificeres og løses på forkant, siger 
han.

Hurtigere og billigere byggerier

Uforudsete udgifter kan reduceres med 
minimum 20-40 pct. Exigo er specialist 
i at skanne 3D modeller for fejl og styre 
koordineringen af byggeprojekterne, 
så der skabes et godt grundlag og dyre 
tidsrøvende ”hovsa-løsninger” og til-
pasninger undgås ude på byggeplad-
serne.

Modellernes kvalitet, detaljer og struk-
tur kontrolleres systematisk og afvigelser 
i mængder og økonomi identificeres. 
Metoden anvendes både i forbindelse 
med udbudsmaterialer og i den løbende 
opfølgning og afrapportering i byggepe-
rioden.

Resultatet er et langt bedre produk-
tionsgrundlag og større overblik både 
før og efter byggestart, påpeger Exigo. 
Det giver en mindst 10 pct. hurtigere 
udførelse og økonomisk en reduktion i 
uforudsete udgifter på mindst 20-40 pct. 
som bidrager til en bedre bundlinje.

Årsagen til de mange fejl er, at de råd-
givende ingeniører og arkitekter mangler 
viden og processer til at styre effektivt og 
få lavet bygbare modeller, fastslår han:

– Det er et helt generelt problem, som 
vi ser på praktisk talt alle de projekter, vi 
har været inde over. Man mangler nogle 
ordentlige styringsprocesser i projekte-
ringen, kvaliteten sikres ikke godt nok 
og byggeriets parter får ikke snakket or-
dentligt om tingene.

Typisk får arkitekten ikke koordineret 
med el og vvs. Der kan mangle huller i 
betonelementer eller de sidder forkert, 
der er sat kontakter bag radiatorer og 
tusindvis af andre banale, men tidskræ-
vende og dyre fejl opstår under bygge-
riet.

Vores metoder minimerer risici og 
sikrer præcise leverancer, tidsplaner og 
økonomi. Vi har dokumenteret, at det 
også ved meget komplekse byggerier er 
muligt at skabe en sund, overskuelig og 
effektiv byggeproces.

Konceptet er, at kan man bygge huset 
på en skærm, kan det bygges i virkelig-
heden. Det sparer Exigos kunder mange 
penge. Udviklingen er gået den rigtige 
vej for Exigo der beskæftiger 5 ingeniø-
rer og 1 arkitekt med it og risikostyring 
og i 2015 blev Børsen Gazelle.

Det er ikke nok at stole på 
rådgiver

Kristian Birch Pedersen er opvokset i en 
familieejet byggevirksomhed og uddan-
nede sig til bygningsingeniør, hvor han 
indså, at byggebranchen var fyldt med 
usunde processer. Han tog en master i it 
samt en ph.d. og blev senere chefrådgi-
ver i Rambøll.

Via sin forskning og arbejde så han, 
hvordan tidsplaner skred, mens økono-
mien røg i hegnet og kolleger gik ned 
med stress. Kristian ønskede at gøre 
noget ved byggeriets situation og så en 
udfordring i at tilpasse 3D computermo-
deller til virkeligheden.

Via sin forskning begyndte han at ar-
bejde med bygningsmodellering. Efter at 
have været beskæftiget med optimering 
og digitalisering i byggebranchen i en år-
række, sagde han sit job op hos Rambøll 
op og startede i 2010 Exigo.

Exigo været involveret i sygehuspro-
jekterne i blandt andet Århus, Herning, 
Aalborg og på Bispebjerg Hospital har 
Exigo været med fra starten og skal følge 
projektet i mange år.

Det har været svært at få branchen til 
at se behovet for forbedringer. Det før-
ste svar Exigo får fra en typisk bygherre 
er, at de allerede har købt en tilsvarende 
ydelse af arkitekterne og ingeniørerne. 
Og når rådgiver lover bygherre, at han 
ved, hvad han gør, så stoler bygherre na-
turligvis på det.

Rådgiver gør det ikke godt nok. 
Det viser de data vi har samlet fra over 
50 projekter som er enslydende. Det 
samme er udsagnet fra 9 ud af 10 af vo-
res kunder. Det gik op for mig, at rådgi-
ver har absolut ingen risiko har og derfor 
intet at tabe.

Rådgiver kan ikke stilles ansvarlig jvf. 
AB92. Det er bygherre, der i sidste ende 
er økonomisk ansvarlig for de 3D-mo-
deller og tidsplaner der sendes i udbud. 
I takt med, at vi har dokumenteret vær-
dien, er branchen og især bygherrer dog 
blevet mere lydhøre.

I bund og grund gør vi den største for-
skel ved at flytte styringen af projekterne 
tilbage til bygherren, siger Kristian B. Pe-
dersen.

Standarden er mangelfuld

– Implementerer man 3D i en traditionel 
arbejdsproces løser man ikke proble-
merne, men bruger man de metoder, vi 
har udviklet, kan man se forskel og få 
skabt gode bygningsmodeller. Vi har vi 
en teknologi der kan løse problemerne.

Vores overordnede koncept hjælper 
rådgiverne med at skabe noget der kan 
bygges. Vi gransker modellerne for byg-
barhed og får dem ud på byggepladsen, 
så de kan bruges i byggeledelsen. Vi 
bringer med gode processer og sund for-
nuft aktørerne sammen, så det ikke kun 
bliver til en ”det går nok” snak.

Standarden er mangelfuld, når man 
ikke nogenlunde kan ramme hverken 
budget eller byggetid. Det går galt med 
projektstyringen, tiden og økonomien i 
alle de store projekter. Behovet for vores 
ydelser er ufatteligt stort. Uden bedre 
styring vil projekterne koste bygherrerne 
unødvendigt mange penge.

Af statens 42 mia. kr. til nye sygehuse 
kan en tredjedel være spildt. Der burde 
måske totalt set lægges en halv gang 
oveni beløbet, men når staten har sat 
en pris, sparer man en bygning eller en 
etage bort, køber dårlig kvalitet og laver 
masser af krumspring for holde budget-
tet, siger Kristian Birch Pedersen.

Kristian Birch Pedersen



HOSPITALSLOGISTIK

Sådan skabes en mere 
effektiv ”hospitalslogistik”
AF HOSPITALSPLANLÆGGER MICHAEL MØLLER 

OG LOGISTIKEKSPERT CLAUS FABRICIUS, ALECTIA

Kravet om øget effektivitet betyder, at ho-
spitalssektoren bør arbejde med logistik-
området. Der skal arbejdes med mange 
tiltag på forskellige niveauer, og ideelt set 
skal initiativerne koordineres nationalt.

Nogle effektiviseringstiltag bør foregå 
på regionalt og på nationalt niveau, an-
dre tiltag skal igangsættes på det enkelte 
hospital og igen andre på afdelingerne. 

Med hospitalslogistik menes alle former 
for forsyninger og transporter af forbrugs-
varer, linned, uniformer, mad, medicin, 
affald, post, laboratorieprøver, patienter, 
pårørende og personale m.v. Et effektivt 
logistiksystem medvirker til at løse de for-
skellige opgaver, så forsyningen sker på 
en sikker og forsvarlig måde, til rette tid 
og med det rette ressourceforbrug.

Regionale og nationale 
effektiviseringstiltag

Regeringen og Danske Regioner er ble-
vet enige om, at der primo 2016 skal 
etableres et nationalt register for implan-
tater, og at der skal arbejdes systematisk 
med varestamdata. Ved at registrere 
implantaternes stamdata, som fx batch-
nummer i en database, øges patientsik-
kerheden, da defekte implantater, som 
patienter har fået indopereret, hurtigt 
kan identificeres og eventuelt udskiftes.

Oprettelsen af implantatregistreret er 
samtidig en oplagt løftestang for at rea-
lisere målet i regionernes fælles strategi 
for indkøb om at spare 2 milliarder kro-
ner frem mod 2020. Et register med kor-
rekte og opdaterede varestamdata øger 
patientsikkerheden og skaber transpa-
rens over, hvilke varer regionerne køber 
ind til sundhedssektoren i dag. Det giver 
mulighed for fælles indkøb.

Derfor bør regeringen og regionernes 
ambitioner ikke stoppe ved implantatre-
gisteret. I stedet bør det bruges som 
fundamentet for en fælles stamdatabase 
i den danske sundhedssektor, hvor varer 
bliver registreret. En database som stat, 
regioner, kommuner m.v. kan hente va-
restamdata i, når de køber ind.

Regionerne kæmper dagligt med at 
oprette og vedligeholde varestamdata 
i ERP-systemerne med et stort ressour-

ceforbrug og svingende kvalitet til følge. 
Hvad nu hvis data alene skulle oprettes 
centralt én gang og med den nødven-
dige kvalitet?

Lagerstyring og distribution af for-
brugsartikler er et andet oplagt område 
at optimere centralt. Nogle regioner har 
bevæget sig mod koordineret og cen-
traliseret lagerstyring, andre har endnu 
ikke en strategi på området. Der anven-
des ofte unødige ressourcer på indkøb, 
disponering, lagerstyring og lagring lo-
kalt, opgaver der med fordel burde ko-
ordineres på regionalt og nationalt plan. 
Hertil kommer det potentiale der ligger i 
at minimere lagrene såvel som reduceret 
spild idet der opnås færre kassationer på 
grund af udløb af dato.

Sterilcentralerne er et oplagt område 
at inddrage i optimeringsovervejelserne. 
Her er det værd at overveje, hvorvidt en 
mere centraliseret planlægning, styring 
og fysisk genbehandling af flergangs-
udstyr er vejen frem. Processerne kan 
automatiseres og kvalitet, hygiejne og 
arbejdsmiljø kan sikres og forbedres.

Effektiviseringstiltag på 
hospitalsniveau

Presset for effektivisering bør omfatte op-
timering af vareforsyningen ved at centra-
lisere denne og f.eks. automatisere vare-
modtagelsen og forsyninger til de enkelte 
afdelinger. Det kan f.eks. ske ved hjælp af 
AGV’ere (Automated Guided Vehicles), 
monorails, conveyorbånd, lagerautomater 
og miniloads, der bl.a. kan flytte transport-
vogne (bure, case carts, affaldscontainere 
osv.). Automatikken øger sikkerheden for 
levering og reducerer samtidig mængden 
af tungt arbejde og arbejde, der sker i kriti-
ske arbejdsmiljøområder.

Den øgede automatiseringsgrad nød-
vendiggør behovet for mere avancerede 
IT-løsninger der sikrer at IT-applikationer 
og automationsløsninger kommunikerer 
med hinanden og anvendes på de en-
kelte hospitaler men også på tværs af ho-
spitalerne. Der skal f.eks. introduceres 
applikationer, der kan planlægge, priori-
tere og styre leverancen af transportvog-
nene til rette afdeling og tid og samtidig 
sikre sporbarhed.

Også applikationer, der muliggør at 
de kliniske medarbejdere kan lokalisere 

f.eks. kollegaer, apparatur og udstyr og 
senge, bør tænkes ind. Kliniske medar-
bejdere bruger for meget tid på at lede 
efter kollegaer, apparatur, udstyr og så-
mænd også indimellem patienterne. Her 
skal vi selvfølgelig analysere og sikre, at 
vi anvender de rigtige løsninger inden 
for hospitalslogistik, RFID, stregkoder, 
genkendelse ved brug af stemme eller 
billede. Det anslås, at man kan spare op 
til 1 % af de årlige driftsomkostninger ved 
brug af disse løsninger.

Hospitalslogistik omfatter naturligvis 
også optimering ved brug af mere tradi-
tionelle redskaber som f.eks. rørpost, af-
faldssug og skakte – igen løsninger, der 
kan reducere på personaleressourcer og 
skabe grundlag for endnu mere effektive 
patientforløb.

Effektiviseringstiltag på 
afdelingsniveau

På afdelingsniveau giver det god mening 
at arbejde med klassificering af varer, 
f.eks. ved brug af A,B og C-kategorier. 
Vi skal have brugt ”de varme hænder” 
de rigtige steder og udnyttet kompeten-
cer og tid optimalt. Derfor skal forbrugs-
artikler på afdelingen lagres på en intel-
ligent måde. A-varer, der bruges ofte 
skal lagres tæt på forbrugsstedet, mens 
varer, der bruges mindre ofte, kan lagres 
længere væk i centralt placerede depo-
ter, skabe eller vogne. Plejepersonalet 
skal ikke fylde varer op; det bør foregå 
af et centralt korps af uddannede ser-
vicemedarbejdere, der tager sig af ”de 
sidste 50 meter” og fylder op baseret på 
ordrer genereret ved brug af f.eks. BRIK-
systemet.

Artiklen beskriver en række eksem-
pler på effektiviseringstiltag, der på 
koordineret vis kan bidrage til et mere 
effektivt hospital og sundhedsvæsen ge-
nerelt. Et værktøj til at validere løsninger, 
kapacitet, behov og skabe optimale ram-
mer er simulering. Simulering kan f.eks. 
bruges i en designfase til at optimere den 
fremtidige drift og konsekvenserne af 
forskellige beslutninger og til at afdække 
flaskehalse. Simulering er specielt veleg-
net, når der er flere variable, og metoden 
kan benyttes både i forbindelse med fy-
siske ændringer; f.eks. ved beslutningen 
om, hvorvidt der skal introduceres et 
AGV system, såvel som ved en optime-
ring omkring et patientforløb. Således er 
simulering et vigtigt værktøj ved beslut-
ninger med mange og komplekse forud-
sætninger.

Besøg alectia.com/hospitaler, hvis du 
vil vide mere!
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HOSPITALSLOGISTIK

Koder skal effektivisere 
hospitalerne i Region H
For at automatisere varestrømme på hospitalerne har Region Hovedstaden valgt at bruge den internationale 
GS1 standard, GLN, og tilsvarende koder. Her giver it-arkitekt Jan Stokkebro Hansen fra Region 
Hovedstaden indblik i de mange fordele der er ved at tale med samme sprog i hospitalssektoren

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

For sygehusene har det en masse per-
spektiver at få standardiseret hele loka-
tionsbegrebet, sat GLN-koder på alt re-
levant og skabt en struktur med et fælles 
sprog af koder for lokationer som kan 
blive grundlaget for at automatisere de 
enkelte processer og udveksle data mel-
lem systemerne.

Det fastslår it-arkitekt Jan Stokkebro 
Hansen fra region H som ser mange for-
dele især med de nye, store sygehuse. 
Grundlaget for at komme ordentligt i 
gang med at automatisere og dataud-
veksle så det virkelig batter, er et fælles 
sprogligt kodesæt ligesom vore cpr-
numre, mener han.

– GS1 standarderne begynder at 
træde mere i karakter på medicinområ-
det efter at EU og amerikanske FDA har 
vedtaget mærkningskrav til medicinen. 
Sidste år indførte FDA krav at medicinsk 
udstyr i USA skal mærkes med internati-
onale standarder som GS1 koder, så pro-
ducenterne vil på sigt bruge standarden.

Desuden findes det internationale 

GDSN-leverandørnetværk, hvor produ-
centerne lægger informationer om pro-
dukter ud, så vi kan hente dem og spare 
ressourcer ved at få dokumentationen 
direkte fra leverandørerne uden at skulle 
dokumentere hvert eneste produkt.

Når leverandøren opdaterer, sendes 
det automatisk via GDSN ind i regionens 
system. Det kan være medicoteknisk ud-
styr, implantater, kirurgisk udstyr, men 
også helt almindelige varer som toiletpa-
pir. Der ligger på sigt et stort potentiale.

Vi gør det ud fra en brugsvinkel, det 
kan være for at kunne aflevere en vare, 
navigere frem til et sted eller søge efter 
genstande. Standardisering af hele loka-
tionsbegrebet med GS1 og GLN koder 
kan vi bruge til at automatisere vareflow 
og sporing af personale, senge, blodprø-
ver, varer m.m. De steder vi skal auto-
matisere er det de samme koder vi skal 
bruge uanset sporingsmekanisme.

Ønsker at samarbejde 
internationalt

– Mange af vore varer leveres af inter-
nationale producenter der baserer sig 

på GS1, så det giver mening, at vi også 
gør det, når vi skal udveksle informatio-
ner. Når en producent kalder en vare til-
bage via anvendelse af GS1 standarder, 
sendes det til vor centrale database og 
videre ud, så brugen af et produkt kan 
stoppes.

Vi vil hurtigere kunne spore, hvilke 
patienter, der er behandlet med produk-
tet. Det er ellers et enormt arbejde at få 
et produkt ud af systemet alle steder. Vi 
lægger således grundlaget for at auto-
matisere og sikre flydende integrationer 
mellem vore systemer.

Vi fungerer også som regionsapotek 
for de grønlandske hospitaler og for-
udser et større samarbejde i Øresunds-
regionen i fremtiden, hvor Region H og 
Skåne allerede samarbejder på en række 
områder.

Vi vil fremover være medlem af GS1 
organisationen for at se, om vi kan lære 
af noget af det, man gør andre steder i 
verden. Måske kan vi selv bidrage med 
viden på grund af vore nye projekter.

Vi håber de andre regioner vil følge 
efter os og se det som en interregional 
standard for dataudveksling mellem re-
gionerne indbyrdes. Vi kommunikerer 
meget indbyrdes og prøver at nå hinan-
den mest muligt. På logistikområdet er vi 
nok dem, der fører, fordi vi arbejder mål-
rettet på det, mens Region Midt er læn-
gere fremme med at spore personale og 
varer. Vi samarbejder med Region Midt 
om at få det hele til at hænge rigtigt sam-
men.

I øjeblikket kan en vare hedde noget 
forskelligt, så de 5 regioner drøfter op-
rettelse af en fælles produktdatabase for 
vareindkøb, så alle får fælles koder og 
sprog.

GLN er effektiv forenkling

Koden er et 13-cifret unikt nummer til 
brug ved samhandel eller et samarbejde. 
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Den identificerer et sted, en funktion 
m.m. Ved at indføre GLN som et fæl-
les sprog undgås mange koder for den 
samme lokation, hvilket både effektivise-
rer, forenkler og skaber overblik.

– Situationen nu er den, at de enkelte 
faggrupper på et hospital har hver deres 
måde at identificere steder på. Et hospi-
tal kan være ombygget mange gange, så 
hele den tekniske dokumentation kan 
være forskellig indenfor det enkelte ho-
spital. Hospitalernes dokumentation er 
også forskellig uden en entydig tværgå-
ende struktur.

– Teknisk afdeling angiver typisk po-
sitioner ud fra bygningstegninger i en 
matrix, der kan være meget fin og vise, 
hvor en fatning sidder, men det interes-
sante bliver at koble det tekniske system 
sammen med vor brugsstruktur, så en lo-
kation får en unik kode.

Region H kan i fremtiden også geo-
kode sine GLN-koder med koordinater, 
så de bliver til fysiske positioner, der via 
en f.eks. app kan bruges til wayfinding 
for patienter og personale eller sikrer at 
en fører løs varevogn eller drone med 
varer kan finde stedet, men det er frem-
tidsmusik, indrømmer han.

– Når vi vil lokationskode ting er det 
ud fra en brugsvinkel, som kan være at 
aflevere en vare, navigere frem til et 
sted eller søge efter ting. Det er for at 
udveksle informationer om brugslokatio-
ner. Det kan være en afleveringsadresse 
for varer eller en reception, hvor patien-
ten skal henvende sig eller tracke, hvor 
udstyr befinder sig m.m.

Vort andet projekt er to nye store ste-
rilcentraler, hvor vi automatiserer i stor 
stil med robotter og højlager. Her skal alt 
operationsudstyr kunne spores, så vi kan 
se, hvilken vaskemaskine eller autoklave 
udstyret har været i og kan spole tilbage, 
hvis der opstår problemer.

Når regionen i dag bestiller varer fore-
går det i et SAP-system med egne koder 
for leveringsadresser, men varebestilling 
skal fremover baseres helt på GLN.

Sådan ser Region H ud i 2026

– Vi har 10 nye projekter fremadrettet, 
hvor standarderne er tænkt ind i allerede 
nu, men vi er udfordret af den gamle 
bygningsmasse på hospitalerne, der er 
uegnet til automation, så nogen steder 
ender vi nok med en delvis automatise-
ring og så må resten udføres manuelt.

Region H forventer standarden for 
mærkning af lokation, GLN indført i Her-
lev Hospitals nye servicebygning og en 

ny varemodtagelse der skal bygges på 
Rigshospitalet, så transportudstyr identi-
ficeres efter GS1 med GRAI, en forkor-
telse af Global Returnable Asset Identi-
fier.

Alle vogne og containere vil få en 
GRAI-kode, en ”nummerplade”, der af-
læses elektronisk ved modtagelsen in-
den vognene køres på bufferlager. Det 
kan være en vogn med tre containere i, 
som skal fordeles. Både vognen og kas-
serne tildeles GRAI koder.

Helt oppe i kodesystemet befinder lo-
kalkoden GLN sig. Ordre systemet sen-
der automatisk inden ankomsten til det 
enkelte hospital besked om tid og sted 
for den videre transport, der skal foregå 
med AGV frem til afdeling eller depot, 
hvor vognene så tømmes manuelt.

Global Trade Identification Number, 
GTIN, er et unikt nummer på et produkt 
ligesom stregkoderne i supermarkedet. 
Det er den nøgle, leverandørerne bru-
ger. Region H ønsker, at den skal følge 
med hele vejen fra leverandør til slutbru-
ger og videre i hele varens liv.

Det er starten på en automatisering 
af håndteringen af hele vareflowet på 
hospitalerne. Region H overvejer også 
transport af senge med AGVer f.eks. på 
Ny Nordsjælland Hospital. Det kræver 
etablering af lokationer baseret på GS1 
og GLN, siger Jan Stokkebro Hansen.

Sådan ser visionen og slutmålet 
ud

Jeg tror det tager om sig, men nu starter 
vi med køre automatikken ind i Herlev. 
Her ønsker man på sigt i den nye byggeri 
at lade AGVer køre helt op til afdelin-

gerne. Det ligger i planerne at distribu-
ere automatisk. Rigshospitalet arbejder 
med det samme og der planlægges en 
meget høj automationsgrad i Hillerød.

Jeg tror vi vil opleve, at man vil gøre 
mest i de nye byggerier. De gamle er 
ikke altid velegnet til AGV-kørsel, så der 
vil man nok nøjes med at tracke for at få 
styr på flowet. Hele perspektivet er, at jo 
færre varer der står på depot, desto min-
dre kapital og plads er der bundet.

Et andet perspektiv man arbejder med 
er, at man i stedet for at have hjælpemid-
ler stående ude på alle afdelinger samler 
dem centralt og bringer dem ud. Det 
er også et spørgsmål om at nedbringe 
mængden af udstyr.

Alle hospitaler har i dag sterilcentraler, 
men fremover skal hospitalernes ope-
rationsudstyr samles på kun to store re-
gionale sterilcentraler, så man kan bruge 
mindre udstyr mere intensivt. Vi skal 
bruge pengene på patienterne og ikke 
på udstyr, der ligger uden at blive an-
vendt ret meget.

Midt på sommeren starter vi stille og 
roligt op med at køre automatikken i stil-
ling. Når vi er sikre på, at alt virker, skruer 
vi op og kører fuld styrke på Herlev i ef-
teråret og får alle varer kørt ind i løbet af 
efteråret. Herlev bliver prøvekluden. I 
2017-2018 komme turen til Rigshospita-
lets varemodtagelse.

Der er mange systemer og lokations-
begreber i sundhedssektoren. Uden fæl-
les standarder og kodesæt får vi aldrig 
det hele til spille sammen. Slutmålet for 
logistikken er det at få de rette varer til 
rette sted i rette tid og for hele effektivi-
seringen er det, at flytte ressourcer over 
til varme hænder.
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KONEs porte optimerer 
logistikken på sygehuse
Portene på hospitalerne sikrer et glidende flow i varetransporten. Kapaciteten skal modsvare den daglige 
varestrøm og portenes reaktionstid være kort for at sikre en effektiv logistik. KONE har alle løsningerne og 
en omfattende pakke af serviceydelser der er velegnet til hospitalerne

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Hospitalerne effektiviserer og adgangen 
til at flytte varer rundt i et flow bliver vig-
tigere. Det stiller krav om porte med kort 
responstid, der er pålidelige, har lang 
levetid og med en ukompliceret drift, så 
varemodtagelser, lagre, depoter, labora-
torier etc. er sikret mod flaskehalse.

Både responstid og kapacitet skal 
være dimensioneret, så brugerne ople-
ver effektiviteten. KONE er en førende 
international specialist i ind- og udven-
dige porte til alle formål. På hospitaler 
gælder det især varemodtagelser, lagre, 
depoter, vaskerier og laboratorier med 
stor trafik.

KONE kan det hele og har løsninger 
til hele spektret. Vore rulleporte ud mod 
det fri rulles op på en stor valse, hvilket 

både gør løsningen pladsbesparende, 
men også meget hurtig og dermed effek-
tiv også til at forhindre træk og varmetab 
om vinteren, siger salgsansvarlig Frank 
Uffe Jensen, KONE A/S.

Vore ledhejseporte er bygget i sek-
tioner med dobbeltruder i termoglas for 
at sikre udsynet eller som helt lukkede 
porte. De enkelte led er 60 cm høje, og 
når porten åbnes, kører de enkelte led 
vandret hen over loftet i et skinnesystem.

Portene er velisolerede et minimalt 
varmetab der opfylder bygningsregle-
mentets krav og udgør en ideel klimaaf-
skærmning. Portene er samtidig så tætte, 
at brugerne ikke oplever træk. Det er en 
ideel løsning i typisk travle varemodta-
gelser.

Ledhejseportene kan også bestilles 
med ekstra tyk isolering på 60 mm, hvor 
de traditionelle porte har 40 mm CFC-
fri PU-skum i sandwichkonstruktion. De 
højisolerede porte fås desuden med tri-
pleglas i stedet for med dobbeltglas.

Alle porte er motordrevne med ind-
bygget automatik, der opfylder alle tæn-
kelige sikkerhedskrav i henhold til gæl-
dende normer. Er en pallevogn, elstabler 
eller truck ved at køre gennem den åbne 
port, sikrer et lysgitter at den ikke kan 
lukke ned, hvis der er en genstand eller 
person i portåbningen.

KONEs ledhejseporte produceres af 
en af Europas største producenter, det 
velanskrevne hollandske Alpha Deure, 
der er kendt for en høj kvalitet, men de 
sælges under KONE brandet.

Hurtigporte med ultrakort 
responstid

Der er mulighed for lave ”hurtigporte” 
indendøre, porte som åbner med en ha-
stighed på hele 2 meter pr. sekund og er 
udformet i PVC-dug der ruller op om en 

valse. Den meget korte responstid gør 
dem ideelle til travle lagre med megen 
truckkørsel.

De monteres typisk indvendig i lager-
haller, depoter, sygehusvaskerier m.m., 
hvor man ønsker at forhindre træk eller 
varmetab mellem store rum. Hurtigpor-
tene producerer KONE i stort set alle far-
ver og designs efter ønske.

Der er de billige, enkle og de mere 
avancerede, der kan opfylde alle krav 
til flugtveje og hygiejne. KONE leverer 
mange rengøringsvenlige hurtigporte til 
medicinlagre, laboratorier, kantiner, stor-
køkkener og tilsvarende kliniske miljøer 
med strenge hygiejnekrav.

I cleanrooms miljøer kan der også 
være krav til luftstrømninger hvis man 
arbejder med overtryk og overflader, der 
ikke samles støv og snavs. Portene kører 
i spor med børstelister, der sikrer en ri-
melig tæthed trods det fleksible design.

KONEs portløsninger omfatter også 
udendørs platforme i galvaniseret stål. 
Virksomheden kan også levere hydrauli-
ske læsseramper, der kan indstilles trin-
løst i højden på et betjeningspanel så 
den passer til alle lastvognes ladhøjder 
og sikrer en hurtig, let og ubesværet af- 
og pålæsning af varer.

Porte er en stor artikel for KONE, der 
tegner sig for omkring halvdelen af virk-
somhedens danske dør- og portforret-
ning. Levetiden for en port afhænger af, 
hvor meget den bruges, men den skulle 
den gerne kunne holde i mindst 20 år, 
fastslår Frank Jensen.

Servicekontrakter en fordel

KONE servicerer både sine egne, men 
virksomhedens teknikere er også ud-
danne til at vedligeholde alle de andre 
typer og fabrikater af porte. Mange teg-
ner servicekontrakter og KONE har faste 
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aftaler med store selskaber som ISS, Q8, 
Carlsberg og andre store kunder.

Mange hospitaler er ikke opmærk-
somme på, at de kan få udvidede ser-
vicepakker med i købet uden ekstra om-
kostning.

”KONE Care” er en online tjeneste, 
hvor kunderne kan overvåge døre og 
porte m.m. og sikre overblik over driften, 
hvornår der sidst er udført service, repa-
rationer og hospitalernes afdelinger kan 
se, om der er porte som skiller sig ud.

Det er et værktøj til at vurdere, om en 
port bør renoveres, så der kan afsætte 
penge til det, og kan uden at være online 
generere de tal, man ønsker. Systemet 
er transparent, så det serviceteknikeren 
indrapporterer fra en tablet går til både 
servicecenteret og kunden.

KONE Call Out er en service, hvor 
KONE sætter QR-koder på porte, som 
kunden har tegnet servicekontrakt på. 
Opstår fejl, skanner sygehusmaskin-
mesteren koden med en mobil og kan 
på et skema på stedet bestille service 
uden at gå til sit kontor for at lede efter 
numre og koder på porten. Ved at trykke 
”send” modtages beskeden i KONES ser-
vicecenter og straks efter er der bestilt 
servicemontør.

Tre serviceniveauer

KONE har tre niveauer serviceaftaler, 
Basic, Pro og Partner. Med Partner tager 
KONE ejerskab over kundens port med 
al service og vedligehold, en god løsning 
for et hospital, der ønsker at sikre sig in-
stallationerne altid er i topform.

Kunderne er godt tilfredse med KO-
NEs service, fastslår Frank Jensen, der 
håber ydelserne synliggør, at KONE 
tilbyder alt, der gør driften let. Hospi-
talerne kan hos den enkelte leverandør 
opleve stor forskel på, hvad der er med 
i prisen.

De mange udbud til nye hospitaler 
præges af en stærk priskonkurrence 
uden tanke for driftsudgifterne, men 
det kan være dyrt at købe billigt, fast-
slår Frank Jensen, der mener at ud over 
prisen også bør fokusere på de efterføl-
gende driftsomkostninger

– Selvfølgelig skal man også se på pri-
sen, men vi gør kunderne opmærksom 
på, at KONEs service giver hospitalerne 
en række væsentlige fordele med i kø-
bet.
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Regionernes Sundheds It 
afliver en myte
Myten: Regionerne har en masse forskellige elektroniske patientjournaler, der ikke taler sammen.

Sådan var det engang. I dag har hver 
region en elektronisk patientjournal, og 
regionernes patientjournalsystemer taler 
sammen ved hjælp af sundhedsjourna-
len, som alle borgere kan se på Sundhed.
dk.

Borgerne har derudover fået mulig-
hed for at give fuldmagt til pårørende, 
som de vil give adgang til at se deres 
data.

Klinikere inden for den enkelte region 
har en, samlet elektronisk indgang, uan-
set om det gælder notater, medicinoplys-
ninger, rekvisitioner, svar på prøver og 
undersøgelser, booking samt det patient-
administrative system PAS. Dermed har 
klinikerne også en klinisk it-arbejdsplads 
med adgang til de væsentligste supple-
rende sundhedsoplysninger.

Regionerne fortsætter udviklingen 
af klinikernes vigtigste arbejdsværktø-
jer, herunder naturligvis den elektroni-
ske patientjournal. Region Nordjylland, 
Midtjylland og Syddanmark udvikler lø-
bende deres journalsystemer, mens Re-
gion Hovedstaden og Region Sjælland 
er gået sammen om at anskaffe et nyt, 
fælles system, Sundhedsplatformen, der 
vil blive implementeret i de to regioner 
inden udgangen af 2017.

Resultater i 2015

Siden 2010 er der gennemført 35 fælles-
regionale pejlemærker for sundheds-it si-
den 2010, og der er arbejdes i øjeblikket 

med 13 aktive pejlemærker i regionernes 
fælles portefølje af digitaliseringsprojek-
ter. Alene er 2015 har regionerne gen-
nemført 10 pejlemærker.

2015 blev året, da alle ambulancer i 
Danmark fik en præhospital patientjour-
nal, så ambulanceredderne kan kommu-
nikere direkte og hurtigt med akutmod-
tagelsen, når de er ude på ulykkessteder, 
hvor tid er en afgørende faktor. Derfor er 
den præhospitale patientjournal med til 
at redde liv og gøre behandlingen endnu 
bedre.

I borgernes sundhedsjournal er den 
hidtidige forsinkelse på visning af data 
blevet reduceret betydeligt. Nu har bor-
gerne adgang til egne sundhedsdata 
efter tre-fem dage, hvilket har været et 
stort ønske for mange.

Endnu et vigtigt mål blev nået i 2015, 
da det store pilotprojekt i Region Nord-
jylland, Telecare Nord om monitorering 
af KOL-patienter i hjemmet, blev afslut-
tet.

Planer for 2016-2019

Regionerne har besluttet at søsætte 
yderligere fire pejlemærker for de kom-
mende fire år:

1. Telemedicin til KOL patienter.
Initiativet omfatter en landsdækkende 
udbredelse af telemedicin til udvalgte 
KOL-patienter inden 2019. Udrulningen 
via fem landsdelsprogrammer begynder 
nu, og i 2019 ventes ca. 40.000 patienter 
at kunne få online-hjælp i hjemmet. Må-
let er færre indlæggelser og ambulatorie-
besøg, bedre patientoplevet kvalitet og 
nem anvendelse af telemedicin.

2.  Brug af patientrapporterede oplysnin-
ger til udvalgte sygdomsområder.

Initiativet omfatter en udbredelse af 
elektroniske spørgeskemaer til minimum 
tre patientgrupper inden hhv. 2018 i 
Vestdanmark og 2019 i Østdanmark. 

AF TEAMLEDER METTE LINDSTRØM, 

REGIONERNES SUNDHEDS-IT
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Målet er at bruge patienternes svar til 
klinisk beslutningsstøtte på sygdomsom-
råderne epilepsi, kemoterapi og prosta-
takræft med henblik på færre ambulante 
kontroller, øget patienttilfredshed og 
mere effektivt medicinforbrug.

3.  Ledelsesinformation om medicin-
forbrug.

Udgifterne til medicin stiger årligt, så der 
er stor fokus på mulighederne for at ef-
fektivisere medicinforbruget, bl.a. gen-
nem mere rationel og omkostningseffek-
tiv brug.

Ledelsesrapporteringen tjener to for-
mål – at skabe grundlag for at identifi -
cere mulighederne for effektivisering 
og lavere omkostninger, og at samle 
data, som understøtter den systematiske 
overvågning jf. retningslinjerne for brug 
af medicin.

4.  Implementering af regionernes politik 
for informationssikkerhed.

Målet er, at regionerne opretholder et 
højt fælles niveau for informationssikker-
hed. Regionerne vedtog i januar 2015 

”Regionernes politiske linje for informa-
tionssikkerhed” og i foråret fulgte ”Sund-
hedsdata i spil”. Arbejdet med informa-
tionssikkerhed er en vigtig forudsætning 
for at gennemføre regionernes visioner 
på sundhedsdataområdet. Regionerne 
styrke hermed indsatsen for en fortsat 
høj datasikkerhed, både i den enkelte 
region og tværregionalt.

Endvidere vil det fællesregionale bil-
ledindeks, der giver klinikere mulighed 
for at se især røntgenfoto og scannings-
resultater på tværs af regionerne, blive 

en realitet i 2016. I 2016 kan vi ligeledes 
glæde os til at overblikstavler (klinisk lo-
gistik) er rullet ud på alle større akutmod-
tagelser, operationsgange og kirurgiske 
sengeafsnit.

Yderligere information

Formand for RSI, Jens Andersen, 
ja@regionsjaelland.dk
Teamleder for RSI, Mette Lindstrøm, 
mld@regioner.dk
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Patientterminalen – 
genvejen til hurtige 
forbedringer

Øget fokus på patientsikkerhed og per-
sonalets effektivitet er indsatsområder 
på de danske hospitaler. I et vildnis af 
teknologiske muligheder, kræves det 
sorte bælte i forretningsindsigt kombi-
neret med indblik i de mange teknologi-
ske muligheder for at foretage de rigtige 
valg. Hvis man dertil lægger komplek-
siteten i implementering og realisering 
af mulige gevinster, så står man med en 
spændende, men overordentlig kom-
pleks opgave.

Der er en bred vifte af bud på, hvordan 
optimering af arbejdsgange på hospitaler 
bør foregå og hvordan patientsikkerhed 
øges. Og hvad er så den rigtige proces 
før investering i ny teknologi? Ofte ser vi 
gigantiske udbud, hvor jeg indimellem 
rammes af tvivl om, hvorvidt udbyttet 
står mål med investeringen?

Har man allokeret de nødvendige res-
sourcer til at personalet på landets afde-
linger kan deltage i projektforløb, der 
kan forbedre patientsikkerheden og øge 
effektiviteten? Svaret er formodentligt: 
”Ja – i et vist omfang”. Men kan vi komme 
hurtigere fremad via en pragmatisk til-
gang og bygge på det vi allerede har?

Hos CARE-CALL tror vi på, at hospita-
lerne med fordel kan implementere plat-
forme med lang levetid, åbne standarder 
og hvor der nemt kan testes i afgrænset 

miljø og udrulles funktionalitet – uden at 
der nødvendigvis skal søsættes store IT 
projekter. De små projekter kan åbne for 
øget medarbejderinddragelse, hvilket er 
essentielt for at sikre succesfuld realise-
ring af nye tiltag.

Brug af patientterminaler kan 
inddrage patienten

I 2016 har vi i CARE-CALL sat fokus på 
udvikling af et koncept, der omfatter ind-
dragelse af patienter i eget forløb, opti-
mering af arbejdsgange, øget patientsik-
kerhed og en bedre oplevelse for såvel 
patient som pårørende.

Centralt i dette koncept er patient-
terminaler og den bagvedliggende in-
frastruktur. Gennem et tæt samarbejde 
med vores leverandør BEWATEC iden-
tifi ceres vigtige partnere på det danske 
marked. Virksomheder der er speciali-
ster inden for deres område – og hvor 
det giver alle parter værdi, når deres 
ydelser implementeres i konceptet.

Dagens menu

Mad er et vigtigt element i vores opfat-
telse af livskvalitet. Om vi vælger gour-
metvejen, fast food eller noget helt tra-
ditionelt, er et individuelt anliggende. 
Denne opfattelse har vi stadig, når vi 
møder hospitalsvæsenet. Men der er 
også patientgrupper, der har et behov 
for ”den rigtige kost” for at sikre optimal 
rehabilitering. Vi ser, at mange hospita-
ler har gjort tiltag for at tilgodese begge 
førnævnte grupper. Langt de fl este pa-
tienter ønsker indfl ydelse på, hvad de 
får at spise og hvornår. At forestille sig 
en delikat præsentation på terminalen 
af sæsonbaserede retter, suppleret med 
muligheden for hurtigt og intuitivt at be-
stille, er ikke svært.

Vi har netop indgået samarbejde med 
Dankost, der har unikke kompetencer in-

den for processer omkring såvel madbe-
stilling som kostregistrering og samtidig 
har udviklet et koncept, som understøt-
ter dette.

Den samlede løsning tilbyder, at ho-
spitalet kan præsentere dagens menu på 
terminalerne – tilpasset den enkelte pa-
tient. Patienten bestiller via terminalen, 
når det passer ind i den enkeltes døgn-
rytme.

Tag kontrol over rummet

Mulighederne for at monitorere og kon-
trollere enheder er vel nærmest uanede i 
dag. Gårsdagens dedikerede fjernbetje-
ning til styring af gardiner og lys kan i dag 
erstattes af en lækker brugerfl ade på en 
terminal. Patienten tilbydes mulighed for 
at kontrollere komforten på egen stue. 
For hospitalet betyder det mindre instal-
lation og mindre vedligeholdelse. Afde-
lingens personale får frigivet lidt mere tid 

AF PRODUCT MANAGER 

FLEMMING LINDBERG NIELSEN, 

CARE-CALL A/S
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 På faget har jeg lært at lave business cases 
på en helt ny måde, hvor det er muligt at 
indregne både hårde og bløde værdier, hvilket 
jo giver meget mere mening for alle involverede 
partnere. Det har jeg taget med mig ind i mit 
tidligere arbejde i region Nordjylland – og jeg  
er også ved at implementere det i alle de  
opgaver jeg løser i det it-konsulenthus, hvor  
jeg arbejder nu.”

Hvorfor er det så svært at 
implementere it 
i sundheds- og plejesektoren?

Nye it-systemer betyder ofte, at der skal udformes nye 
arbejdsgange, og samtidig skal it-systemer tilpasses 
eksisterende arbejdsgange. Det giver udfordringer 
som stadigt flere medarbejdere i sundheds- og 
plejesektoren samt deres leverandører står overfor, 
når der satses på indførelse af sundheds-it. 

Vi kan hjælpe dig med disse udfordringer!
LÆS MERE PÅ 

bss.au.dk/master-i-it
eller 

master-it-vest.dk

Jørn Winfred Rasmussen
Forhenværende programleder ved Region Nordjylland, 
nu seniorkonsulent ved AnyCom A/S.

Læs deltidsuddannelsen It i sundheds- og plejesektoren: Implementering og gevinstrealisering

It i sundheds- og plejesektoren: Implementering og  
gevinstrealisering er en fagpakke på specialiseringen 
 i Organisation ved Master i it og udbydes af Aarhus BSS  
ved Aarhus Universitet. 

Deltagerbetaling er 18.000 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2016
Studiestart: August 2016
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til de primære opgaver, ved ikke at blive 
tilkaldt unødigt.

I Fremtidens patientværelse på Hvid-
ovre Hospital foretages der netop nu 
test af komfortstyring i rummet. Fokus-
område i projektet er at sikre en intuitiv 
betjening, så patienten kan bruge det 
uden instruktion, men også at sikre at pa-
tienterne får de bedst mulige oplevelser 
under indlæggelsen.

Kompetencespecifikke kald

Det traditionelle patientkald har gennem 
mange år til fulde opfyldt de krav der 
blev stillet hertil. ”Ulempen” har altid væ-
ret, at personalet, inden de kunne udføre 

FAKTA OM 
TERMINALERNE

Bewatec har netop lanceret 3 nye 
patientterminaler
• Skærmstørrelse 10”, 13” og 16”
•  Android baserede og åbne stan-

darder for integration
•  MyMediNet, Cloud baseret 

administration af funktioner
•  Terminalerne er designet til 

hospitalsmiljøet
 - Robuste
 - Nem at rengøre
 - Nem at betjene
•  De installeres efter forholdene 

på stuen
 - Arme til væg og loftsmontage
 -  Arme til montage på senge-

borde
• Andre funktioner
 - Indbygget læselampe
 - Indbygget webcam
 - RFiD og chipkort læser
 - Lavt strømforbrug
 - Strømforsyning via PoE

opgaven, skulle tilse patienten, for at 
identificere behovet. De seneste udbud 
har alle beskrevet, at der skal tilbydes 
kompetencespecifikke kald, hvilket giver 
rigtig god mening i forhold til at optimere 
dagligdagen på afdelingerne og yde en 
god service til patienten. Via terminalen 
har patienten mulighed for at foretage et 
servicekald – hvis der eksempelvis er be-
hov for et toiletbesøg, trykkes på toilet-
knappen, og et kald vil gå til præcis den 
ressource, der kan assistere med dette. 
Medarbejderen kvitterer på sin telefon 
og patienten får en indikation på skær-
men om, hvilken medarbejder der er på 
vej. Skridt spares og patienten betjenes 
effektivt til fordel for alle parter.

Fik du en god behandling?

Spørgeskemaundersøgelser er et vigtigt 
værktøj til indsamling af data og infor-
mationer fra patienter. Mit indtryk er, at 
undersøgelser ofte gennemføres efter et 
behandlingsforløb er afsluttet. En højere 
besvarelsesprocent kan givetvis opnås, 
hvis spørgeskemaet bliver tilbudt på 
patientterminalen, mens man stadig er 
indlagt – og undersøgelser kan måske 

endda ske på daglig basis, så der hurtigt 
kan reageres på eventuelle uhensigts-
mæssigheder. Tendensen er, at spørge-
skemaer flyttes fra print til web, hvilket 
giver helt nye muligheder for at designe 
og teste spørgsmålene, og hvor frekven-
sen for udsendelse kan besluttes på den 
enkelte afdeling. Andre gevinster er 
reducerede omkostninger til print, hur-
tigere tilpasning af spørgeskema og en 
effektiv efterbearbejdning af data.

Hvornår er der stuegang?

Er det muligt at yde en bedre service, 
selv om tiden sammen med patienten re-
duceres? Dette spørgsmål vil kunne dis-
kuteres, men jeg tror på, at det langt hen 
ad vejen er muligt. Langt de fleste af os 
har det rigtig godt med at vide, hvad der 
skal ske og hvornår. Terminalen fungerer 
som en informationstavle, hvor patien-
ten har adgang til at se egne planlagte 
aktiviteter, information om hospitalet og 
den afdeling man er indlagt på. Ligele-
des er der billeder af det personale, der 
varetager de primære plejeopgaver for 
den specifikke patient. Dato, tid, års-
tid og vejr kan indikeres via billeder på 
skærmen. Vigtigt er det at etablere en 
patientspecifik ”opslagstavle”, der giver 
patienten flest mulige svar – og samtidig 
skaber tryghed!

Terminalen – også personalets 
portal?

Oprindeligt var terminalen udelukkende 
tiltænkt patienten, men muligheden for 
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Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

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

• Mammografi-skærme. 
• Diagnostiske skærme.
• Kliniske skærme m.v.

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

takt AVC på 4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).

Display-løsninger
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OM CARE-CALL A/S

CARE-CALL er en dansk virksom-
hed, der rådgiver om, leverer og 
servicerer kalde-, kommunikations- 
og personsikringsanlæg.

Det er et erklæret mål at opret-
holde en enestående viden om 
situationen hos kunderne i relation 
til de produkter og ydelser der 
leveres. Denne viden skal omsættes 
til løsninger som til fulde indfrier 
kundernes ønsker, behov og for-
ventninger. Via viden- og erfarings-
udveksling med kunderne højnes 
standarden og brugervenligheden 
i de løsninger, som kunderne 
anvender.

at lade den avancere til også at være et 
redskab for personalet mener jeg absolut 
er en grundig overvejelse værd.

Kan den bærbare PC på hjul helt eller 
delvis erstattes? Er der i virkeligheden 
behov for en 42” skærm, der i bund og 
grund ikke er skabt til at være placeret i 
et klinisk miljø?

Tilbage i sommeren 2015 erfarede 
jeg på et møde med Teknologi i Praksis, 
hvordan man med en tablet eller termi-
nal bedst skaber en åben dialog patient 
og personale imellem. Forenklet handler 
det om at befi nde sig ved siden af hinan-
den og se på den samme terminal – der-
med elimineres fl est mulige barrierer for 
god kommunikation.

På den måde kan personalet plan-
lægge aktiviteter sammen med patienten 
og mere enkelt formidle eller gennemgå 
resultater fra undersøgelser.

Trinet videre er at registrere patient-
data direkte via terminalen. Early War-

ning Score er et eksempel. Baseret på en 
række klare kriterier, scores patienten. 
Resultatet iværksætter en klar procedure 
for hvad der efterfølgende skal ske og 
hvornår.  Ved at anvende patienttermi-
nalen til at dokumentere EWS værdierne 
sparer personalet tid og kan være mere 
hos patienterne fremfor på kontoret. 

Terminalen vil også kunne bruges til 
at lave strukturerede notater til EPJ i for-
bindelse med stuegang eller til opslag i 
kliniske vejledninger. 

Yderligere kan den anvendes som 
platform for diverse formularer man øn-
sker, patienten skal udfylde eksempel-
vis oplysninger om pårørende, allergier, 
tidligere sygdomme – dokumenter der i 
dag oftest laves på papir.

Personalets adgang til data vil være via 
et sikkert login.



SUNDHEDS-IT

CSC og Trafford sætter ny 
standard for koordinering 
af sundhedsydelser
I samarbejde med det regionale sund-
hedsorgan Clinical Commissioning 
Group i Manchester-forstaden Trafford 
er CSC i gang med at skabe et nyt koor-
dinerende servicecenter for sundheds-
ydelser. Det innovative center, som er 
det første af sin slags, har som sin mål-
sætning at sikre patienter, pårørende og 
behandlere en markant bedre patientop-
levelse samt større effektivitet på tværs 
af Traffords sundhedssystem.

Som en del af det nationale sundheds-
væsen National Health Service, NHS, er 
de regionale sundhedsmyndigheder i 
Trafford ansvarlige for at sikre sundheds-
ydelser til mere end 220.000 borgere.

Levering af kvalitet og værdi ved 
hjælp af koordinering

Ligesom det opleves i Danmark, er den 
aktuelle udfordring for sundhedsmyndig-

hederne i Trafford at finde nye måder at 
levere sundhedsydelser i en høj kvalitet 
på en koordineret og integreret måde. 
”Vores vision for sundhedsområdet i Traf-
ford er at skabe et sundhedssystem, som 
er proaktivt og af høj kvalitet og som le-
verer fremragende kliniske resultater,” 
siger lederen af sundhedsorganet, Gina 
Lawrence. ”Det vil vi opnå ved at designe 
sundhedsydelser, der kan leveres som 
integrerede ydelser, så borgerne kan for-
vente, at sundhedssystem og hjemme-
pleje arbejder sammen om at tilbyde den 
bedst mulige, helhedsorienterede råd-
givning og støtte til borgernes behov.”

I takt med at sundhedssystemet får 
mere fokus på patienten, har sundheds-
myndighederne i Trafford valgt en mere 
personlig, omsorgsfuld tilgang. Man er 
allerede begyndt at opbygge integrerede 
ydelser i lokalsamfundet. Men, under-
streger Gina Lawrence, ”medmindre man 

har en koordinerende instans, udnytter 
folk ikke disse ydelser særlig godt.”

CSC sikrer koordinering og 
integrering

Som resultat af et større udbud valgte 
sundhedsmyndighederne i Trafford at 
hyre CSC til at indgå både i udviklin-
gen af understøttende IT-løsninger og 
i administrationen af det nye center. 
Formålet med centeret er at forbedre 
koordinering og integrering på tværs af 
primærsektor, hospitaler, kommune og 
psykiatrien. “Centeret er designet til at 
sikre, at modtagelse af sundhedsydelser 
er så enkelt som muligt, fordi borgeren 
kun skal henvende sig ét sted, men det 
hjælper også de sundhedsfaglige aktø-
rer med at finde den mest optimale vej 
gennem et meget komplekst sundheds-
system,” siger Gina Lawrence.
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Koordinering af sundhedsfaglige 
ydelser – ud fra borgerens og 
pårørendes ressourcer

Centeret i Trafford er baseret på en ny 
model for sundhedsydelser, der funge-
rer ligesom et system til lufttrafi kkontrol, 
i og med det effektivt holder styr på pa-
tienterne, mens de bevæger sig gennem 
systemet, og guider dem hen til forskel-
lige ydelser. Patientens rejse begynder 
med en henvisning fra praktiserende 
læge, hvor et pakkeforløb planlægges 
ud fra anerkendte kliniske værktøjer så-
som Map of Medicine, et klinisk værktøj, 
som hjælper læger med at planlægge be-
handling og pleje ud fra den bedst mu-
lige tilgængelige information.

Sikre effektiv pleje og 
behandling

Alle patienter tildeles en koordinator, 
som har et væld af ressourcer og inter-
faces til rådighed til at foretage det prak-
tiske, såsom f.eks. at booke sundheds-
ydelser eller at arrangere transport til og 
fra hospitalet. ”Det er centreret omkring 
patienten. Systemet overvejer de bedste 
løsninger og den bedste behandling og 
pleje for patienten,” siger Gina Lawrence. 
En del af den innovative model er, at på-
rørende medtænkes i hele processen, så 
den sundhedsfaglige indsats koordineres 
helt optimalt med borgerens netværk.

Den konstante sporing af patienten 
giver sundhedsmyndighederne i Traf-
ford mulighed for at forstå, hvilke slags 
ydelser de tilgår, og hvilke slags ydelser 
de har brug for at tilgå, ”hvilket virkelig 
hjælper os med at strømline proces-
serne og administrere vores budgetter 
og bestille det rigtige,” fortsætter Gina 
Lawrence. ”Vi kalder det ’intelligent be-
stilling af sundhedsydelser’, og vi tror på, 
at det er vejen frem for centre som vores 
i fremtiden”.

Udfordringen
•  Levere sundhedsydelser af høj kva-

litet til mere end 220.000 borgere i 
Trafford, England

•  Give patienterne forenklede ydelser, 
først og fremmet med udgangspunkt 
i ét sted

•  Skabe en integreret løsning for 
patienterne, deres pårørende og 
sundhedspersonalet

Løsningen
•  Dannelse af et unikt samarbejde 

mellem de regionale sundhedsmyn-
digheder i Trafford og CSC

•  Udvikling af innovativt koordinerings-
center for patienterne

•  Lede patienterne, deres pårørende 
og sundhedspersonalet til de rele-
vante ydelser gennem defi nerede 
pakkeforløb

Resultaterne
•  Forbedret patientoplevelse og større 

effektivitet i systemet
•  Bedre koordinering af ydelser mel-

lem primærsektor, sekundær sektor 
og øvrige sundhedsudbydere

•  Omkostningsbesparelser, mindre bu-
reaukrati og mere værdi for pengene

Ydelserne strækker sig fra den første 
patientkommunikation via et integre-
ret kommunikationssystem, over klinisk 
workfl ow baseret på et ydelseskatalog 
til statistikker over effektiviteten og nyt-
teværdien af sundhedsydelserne. CSC 
leverer også services til innovative for-
retningsprocesser og samarbejder med 
partnere om at levere kliniske ydelser.

Ny model for administration af 
folkesundhedsydelser

Dr. Nigel Guest, ledende overlæge hos 
sundhedsmyndighederne i Trafford, 
noterer sig, at sundhedsydelser er ved 
at ændre sig til at handle om levering af 
behandling og pleje på det mest effek-
tive sted. ”Vi bør samle ydelser til pa-
tienten omkring patienten ved at levere 
ydelserne ude i lokalsamfundet, ikke på 
hospitalet, medmindre det er absolut på-
krævet,” siger han.

Forbedrer patienters livskvalitet

”Modellen i Trafford er f.eks. en fremra-
gende metode til at etablere pakkeforløb 
for diabetespatienter ved at fastholde 
disse patienter i den prækliniske fase 
af deres liv og derved lette presset på 
sundhedssystemet betragteligt og sam-
tidig i høj grad forbedre patienternes 
livskvalitet,” siger Philippe Houssiau, vi-
cedirektør i CSC’s Healthcare division i 
Storbritannien.

Han tilføjer, at han ser muligheder for, 
at modellen i Trafford udvides sig til langt 
ud over Traffords grænser. “Vi kommer 
til at levere ydelser af høj kvalitet til en 
god pris, hvilket måske kan vise vejen 
for, hvordan behandling og pleje leveres 
over hele England,” siger han. “Dette 
er virkelig en fænomenal chance for at 
skabe noget i fællesskab”.
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Værdiskabelse:  
Det er aldrig for sent!
Bevidst arbejde med værdier og kompetenceudvidelse kan øge gevinsterne af allerede implementerede 
sundheds-it-systemer, viser forskning fra Aarhus Universitet.

AF JOURNALIST, BRITTA ANK PEDERSEN

At it-systemer i sundhedssektoren skal 
skabe værdi, er der formentlig bred enig-
hed om. Til gengæld er det langt svæ-
rere at finde en fælles forståelse af, hvad 
værdi egentlig er, hvilke værdier der er 
de vigtige, og hvordan man løbende kan 
arbejde med at skabe værdi.

Derfor er et forskningsprojekt om vær-
diskabelse i offentlige sundheds-it-syste-
mer, som forskere fra Aarhus Universitet 
gennemfører på Færøerne, kommet til 
at handle meget om selve forståelsen 
af værdier. Et arbejde, der sagtens kan 
overføres til arbejdet med sundheds-
it-systemer i Danmark og andre steder 
i verden, mener én af forskerne, Bjarne 
Rerup Schlichter, der er lektor ved Insti-
tut for Virksomhedsledelse.

”Det, der er interessant er, at det er 
forskelligt, hvad man opfatter som vær-
diskabende, når man måler på taktisk og 
strategisk niveau, og det er forskelligt, 
hvad der bliver karakteriseret som godt 
eller skidt, når man spørger forskellige 
grupperinger i sundhedsvæsenet”, for-
tæller Bjarne Rerup Schlichter.

Det væsentlige er at være bevidst om, 
hvilke typer af værdi, der findes. Det gi-
ver mulighed for at prioritere, hvad orga-
nisationen skal arbejde henimod, og for 
at opbygge et beredskab, så organisatio-
nen også kan høste værdier, der opstår, 
uden at man har været forberedt på dem.

Privat og offentlig målestok

Den første erkendelse, som forskerne 
påpeger, er, at der er forskel på værdi-
skabelse i den private og den offentlige 
sektor.

Selv om udfordringerne ved at imple-
mentere og få gevinst af store sundheds-
it-systemer som for eksempel elektronisk 
patientjournal ligner udfordringerne ved 
implementering af for eksempel ERP-
systemer i virksomheder (begge har til 
formål at opsamle store mængder af data 
og at koordinere komplekse processer), 
så kan værdien af offentlige systemer 
ikke måles med samme målestok som sy-
stemerne i virksomhederne.

Hvor virksomhederne skal tjene penge 
til aktionærerne og positionere sig på 
markedet, skal sundhedssektoren løse 

sin sociale opgave effektivt og tilfredsstil-
lende for både politikere og patienter.

”Principperne for, hvordan man måler 
værdi, er forskellige, og man er nødt til 
at være bevidst om den forskel”, siger 
Bjarne Rerup Schlichter.

Én opgave – mange værdier

Det næste er, at ledelse, sundhedsperso-
nale, øvrige medarbejdere og patienter 
hver især har en mening om, hvad der er 
værdi i en sundhedsmæssig kontekst, og 
dermed om it-systemerne understøtter 
disse værdier eller ikke.

I forskningsprojektet på Færøerne er 
behandling af patienter med slagtilfælde 
blevet brugt som case for at undersøge, 
hvordan arbejdsprocesserne kan for-
bedres og understøttes af det anvendte 
it-system.

Bjarne Rerup Schlichter fortæller, 
hvordan eksemplet tydeligt har vist de 
forskellige perspektiver, der kan være på 
værdiskabelse:

Det fagligt, professionelle kvalitetsmål 
handler om dødeligheden for patien-
terne. Det organisatoriske mål handler 

  Privat sektor
(Et firma)

Offentlig sektor
(F.eks. sygehuse)

Eksempel fra casen

Normativt mål At maksimere aktionæ-
rernes formue

At opnå en social mis-
sion

Øge livskvalitet og overlevelse

Primær kilde til indtægter Salg af services og pro-
dukter

Skatteinddrivelse Bevillinger fra lagtinget

Måling af ydeevne Nederste linje i regnska-
bet, resultatopgørelsen.

Efficiens og effektivitet 
ved opnåelse af målet

Liggetider, overlevelse efter 60 dage, må-
ling af ptt-tilfredshed, tid før første skan-
ning / synketest

Forbedring Identificer og udnyt sær-
lige kompetencer i fir-
maet ved at positionere 
det på produkt/service 
markedet

Identificer ’bedre’ meto-
der til at opnå målet

Dokumentation af processer og hvorledes 
de understøttes af det implementerede it-
system, uddannelse af klinikere i it-ledelse 
og it-proces-forbedring, opstilling af bered-
skab, så man er klar til høste, når mulighe-
derne viser sig.

Tabel over forskelle i værdier i privat og offentlig sektor med eksempel fra case.
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om varigheden af indlæggelse. Patien-
terne lægger vægt på information om 
sygdomsforløbet, mens personalet læg-
ger vægt på at udføre et tilfredsstillende 
stykke arbejde i troen på, at der er kvali-
tet i processerne. Endelig kan organisati-
onen uddrage læring af forløbet omkring 
arbejde i tværfaglige teams.

Først så, siden høste

Eksemplet har også vist, at selv om it-sy-
stemet er implementeret og taget i drift, 
så er det ikke for sent at arbejde med at 
øge gevinstrealisering og værdiskabelse.

På Færøerne begyndte implemente-
ringen af det integrerede sundheds-it-sy-
stem i 2005. Systemet bruges af både sy-
gehuse og praktiserende læger og er også 
på vej ud i plejesektoren. De første år løb 
projektet ind i mange problemer, men da 
forskerne fra Aarhus Universitet begyndte 

samarbejdet med det færøske sundheds-
væsen i 2010, var brugerne generelt til-
fredse med selve systemet og den støtte, 
det gav dem i deres kliniske arbejde. Men 
der var ikke taget eller planlagt initiativer 
til at høste yderligere fordele af systemet.

”Implementering af sundheds-it-syste-
mer er meget komplekst, og det er nok 
mange gange sådan, at man fokuserer på 
at få tingene sat i drift og ikke så meget på, 
hvad det giver af værdi. Men hvis man får 
styr på de forskellige typer af værdier, og 
hvis man øger sine kompetencer og har 
styr på sin it-organisation, så bliver man 
også parat til løbende at høste flere ge-
vinster i forhold til forskellige værdier”, 
siger Bjarne Rerup Schlichter.

Tværfaglige kompetencer

I forskningsprojektet på Færøerne blev 
der holdt workshops med deltagelse af 

personale fra både de medicinske afde-
linger, ledelsen og it-implementerings-
organisationen. Der blev også iværksat 
uddannelse i it-projektledelse, hvor 
personalet lærte at forstå arbejdsproces-
serne og fik en it-organisatorisk parat-
hed.

”Det er vigtigt at have projektperso-
nale med forskellige kompetencer. At 
der er sundhedspersonale, der får en 
sundheds-it-mæssig uddannelse, og it-
medarbejdere, der i nogen grad også 
kommer ud i de medicinske miljøer”, si-
ger Bjarne Rerup Schlichter om erfarin-
gerne.

I Danmark bruger han og hans kolle-
ger deres forskningsresultater i under-
visningen på universitetet – blandt andet 
på kandidatuddannelser og på master-
uddannelsen i it, der har fag om blandt 
andet It i sundheds- og plejesektoren og 
It-projektledelse.

Bjarne Rerup Schlichter og hans kolleger på 
Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus 
BSS på Aarhus Universitet beskæftiger sig 
blandt andet med sundheds-it, implemen-
tering af it i sundhedsvæsenet og værdiska-
belse gennem sundheds-it-projekter. Forskningsprojektets tre”cykler” – case apopleksi.  
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De tre store diagnoser i de 
vestlige sundhedssystemer
Ifølge den seneste tilgængelige opgø-
relse, 2013, over de årlige sundhedsud-
gifter, kostede det danske sundhedssy-
stem det år 152,4 mia. kroner. Udgifterne 
fordeler sig sådan her:
• Stat: 1,0 mia kr
• Region: 112,6 mia kr
• Kommune: 38,8 mia kr
• I alt: 152,4 milliarder kroner

Det kan være lidt svært at opgøre de 
enkelte diagnoser hver for sig, men tre 
store og dyre patienttyper i det danske 
og i de øvrige vestlige sundhedssyste-
mer skiller sig ud, og har det til fælles, 
at behandlingen af selve sygdommen 
ikke er den største omkostning, det er 
derimod den efterfølgende behandling, 
træning, pleje og omsorg.

Sygdomsbehandlinger forbedres hele 
tiden ved nye metoder, ny medicin og 
andet, men den store del af omkostnin-
gerne som følger disse tre patienttyper, 
er fundet ind i nogle systemer som ikke 
ændrer sig så meget.

De tre patienttyper

Ældre medicinske patienter
Disse patienter bliver dyre fordi deres 
efterbehandling er dyr. En del ældre 
patienter bliver indlagt med en svæk-
ket gangfunktion og udskrevet 8-10 

dage senere uden en gangfunktion, og 
de fleste af disse patienter er temmelig 
omkostningstunge for kommunerne ikke 
blot i en kortere periode efter hospitals-
opholdet, men for manges vedkomne i 
resten af levetiden.

Der findes ikke tal for de samlede om-
kostninger for denne patienttype, som 
bl.a. bliver dyre p.gr.a. talrige genind-
læggelser, som ikke alle sammen er vel-
begrundede.

Patienter med lammelser efter slag-
tilfælde
Denne patientgruppe er i en hollandsk 
undersøgelse bedømt til at udgøre den 
dyreste i det hollandske sundhedsvæsen 
nemlig ca 3%.

Det hollandske sundhedsvæsen vur-
deres til at være en smule dyrere pr. ind-
bygger end det danske, men de ca 3% 
gælder formentlig også i DK.

Antallet af nye patienter i denne 
gruppe er ca 2 pr 1.000 indbyggere i hele 
den vestlige verden, og altså i Danmark 
ca 11.000 nye patienter med lammelser 
efter slagtilfælde pr. år. Hvis forholdene i 
Danmark kan sammenlignes med de hol-
landske på dette område, koster denne 
patientgruppe ca 4,56 mia kr pr. år i Dan-
mark.

Ifølge et stort hollandsk oversigtsar-
bejde fra 2006 er der god evidens for 

at en ihærdig genoptræning som startes 
hurtigt efter hændelsen, få dage, har en 
fin effekt, som kan bringe patienten et 
meget langt stykke af vejen tilbage til sit 
tidligere funktionsniveau.

Når man i dag i vidt omfang i stedet 
vælger at undervise patienten i metoder 
som gør det nye handikap nemmere at 
leve med, er det fordi den indsats der 
skal til er voldsomt krævende for fysiote-
rapeuter og øvrige behandlerteam, som 
egentlig mangler værktøjer til at lette de-
res arbejde. 

Ud over de omkostninger der følger 
direkte af behandlingen af disse patien-
ter, skal også medregnes tabet af den 
værdi mange af disse patienter kunne 
have bidraget med på arbejdsmarkedet, 
hvis de kom hurtigere tilbage med et 
godt funktionsniveau.

Patienter med hoftebrud
Denne patientgruppe, som får ca 12.000 
nye tilfælde pr. år er anset for at være 
den dyreste enkeltdiagnose i det danske 
sundhedssystem, og koster formentlig 
nogenlunde det samme som de lam-
mede patienter, altså omkring 4,5 mia kr.

Problemet for disse patienter er at 
genoptræning er modsætningsfyldt.

Patienten vil have brug for noget ved-
ligeholdende styrketræning i ben og i 
underkrop, men det skal foregå uden at 
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belaste den beskadigede hofte for me-
get.

Løsningen er formentlig en individori-
enteret træning, som et et vist omfang 
kan opnås med en motionsrobot.

Overlæge Jens Lauritsen, ortopædki-
rurgisk afd. Odense Universitetshospital 
har oplyst at det ikke vides hvilke resour-
cer der kunne frigøres med individorien-
teret genoptræning.

Fælles for disse tre dyre 
patientgrupper

er, at de rummer mulighed for mærk-
bare forbedringer både for patienterne 
og for sundhedsbudgetterne hvis der 
sættes ind med en øget indsats af effek-
tiv træning. Denne indsats kan lade sig 
gøre, hvis fysioterapeuterne og de andre 
i genoptræningsindsatsen assisteres af 
egnet værktøj, som f.eks. den interaktive 
og patenterede motionsrobot fra Atlinas 
ApS. Se venligst www.atlinas.com

De  ældre  medicinske  patienter  skal 
have vedligeholdende motion under 
indlæggelsen.

Geriatrisk afd. Odense Universitets-
hospital har fulgt udviklingen af den in-
teraktive motionsrobot fra Atlinas ApS 
igennem flere år, og afdelingens folk har 
deltaget i test af robotten undervejs i ud-
viklingen af robotten, som nu omsider er 
klar til demonstration.

Patienter med lammelser efter slag-
tilfælde  skal tilbydes intensiv træning 
med motionsrobotten. Dette skal kunne 
startes hurtigt efter at patienten er blevet 
stabiliseret, d.v.s. inden for en dag eller 
to.

Træningen skal derefter fortsætte i det 
omfang patienten kan klare det.

Patienter i denne gruppe vil naturlig-
vis have meget forskellige opfattelser af 
hvad de kan og vil, men de bør opfor-
dres til at træne for derved hurtigere at 
komme tilbage til deres tidligere funkti-
onsniveau.

Det fordrer at der er fysioterapeuter 
tilknyttet, men disse behøver ikke at 
være ved patienten hele tiden, og det 
betyder at en fysioterapeut kan træne 
flere patienter intensivt samtidigt.

Målet hermed skal være at patienterne 
selv kan spadsere ud fra hospitalet efter 
få ugers ihærdig indsats.

Patienter med hoftebrud skal have til-
budt den blide træning som den interak-
tive motionsrobot kan give.

Hver patient vil have sin egen måde 
at træne på med robotten, men selv den 
svageste patient vil kunne bruge robot-
ten. Til at begynde med vil den blive 
brugt meget forsigtigt, og med små pe-
dalbevægelser, men efterhånden som 
patienten bliver fortrolig med robotten, 
vil træningen blive mere effektiv.

Hvad kan resultatet blive for 
samfundsøkonomien?

Med kendskab til omkostningerne for 
to af disse tre store patienttyper kan det 
antages at den årlige omkostning til disse 
tre er i omegnen af 10 mia kr.

Kan dette tal reduceres med blot 2% er 
den årlige besparelse ca 200 mio kr.

De årlige omkostninger til denne ind-
sats er anslået til i alt ca 75 mio kr.
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Når medicoteknik  
bliver digital

Verden ændrer sig og bliver hastigt mere 
digital. Nye og effektive digitale løsnin-
ger er forudsætning for at kunne effek-
tivisere den offentlige sektor. Selvom de 
medicotekniske specialer altid har byg-
get på data og it, medfører den øgede 
digitalisering også væsentlige ændringer 
i den måde, som medicoteknik indgår i 
hele hospitals-økosystemet.

Netplan Care har i to spændende 
projekter i to forskellige regioner arbej-
det med de teknisk-organisatoriske pro-
blemstillinger i samarbejdsfladen mellem 
medicoteknik og it. Denne grænseflade 
udvikler sig meget i disse år, det afspejler 
sig bl.a. i de forskellige organisationsfor-
mer, som de fem regioner arbejder med. 
Teknisk afdeling, medicoteknisk afdeling 
og it-afdelingen bringes tættere sammen 
og arbejder alle steder med at redefinere 
og optimere de interne samarbejdsfla-
der.

Netplan Care er et kompetencecenter 
dannet 2013 i rådgiverfirmaet Netplan, 
målrettet til at yde teknisk-strategisk 
rådgivning til sundhedssektoren. Sats-
ningen inden for sundhedssektoren var 
en naturlig følge af, at Netplan siden op-
starten i 1994 har løst mange opgaver 
ved hospitaler og regioner angående 
valg og implementering af kommunika-
tionsløsninger. Herigennem har Netplan 
oparbejdet et stort branchekendskab og 
indsigt i behovet for rådgivning inden for 
dette felt. Netplan Care arbejder med 
rådgivning vedr. valg, indkøb og brug af 

teknologi – omfattende medico-, sund-
heds- og velfærdsteknologi – og behovet 
for også at inddrage forretningsmæssige 
og organisatoriske aspekter i opgaveløs-
ningen har tydeligt vist sig.

Det er alfa og omega med branche-
kendskab. Da jeg for et par år siden selv 
arbejdede i it-afdelingen på Sygehus 
Lillebælt erfarede jeg, hvor vigtigt det 
er at rådgivere og leverandører har ind-
gående kendskab til hospitalernes kon-
krete udfordringer for at kunne foreslå 
de rigtige løsninger.

Forskellig fokus og tradition 
udfordrer kommunikationen

Det er et følsomt område at arbejde 
med, når man er inde og analysere orga-
nisationers indbyrdes forståelse og kom-
munikation. Men selvom risikoen for at 
træde ind over ømme tæer er til stede, 
så er det vigtigt at forstå og turde tale om 
forskelligheden.

Seniorkonsulent Mette Dalsgaard, 
som har en baggrund på Aarhus Syge-
hus og i Region Midtjylland, forklarer, 
at regioners it-afdelinger har stor fokus 
på ’storskala’ og på at sikre stabil infra-
struktur, og hun nævner tre væsentlige 
områder:
•  At etablere og sikre stabil drift af den 

meget vigtige it-infrastruktur
•  At drive de centrale kliniske admini-

strative systemer
•  At supportere de mange mindre syste-

mer

Medicotekniske afdelinger arbejder 
langt mere kliniknært ud i den enkelte 
afdeling for at sikre den bedste medico-
tekniske funktionalitet. ”Medicoteknisk 
afdeling og klinikken har naturligvis fo-
kus på ’front-end’-delen af udstyret altså 
på den kliniske funktionalitet, men der er 
behov for også at fokusere ’back-end’-
delen med integrationen ind i it. Det er 
afgørende for at understøtte arbejds-
gange på tværs og sikre en reel digitali-
seringsgevinst”, siger Mette Dalsgaard, 

og fortsætter: ”Der er behov for at få sat 
medicotekniske systemer ind i en større 
digital sammenhæng. Og så skal infra-
strukturen redes ud, for ellers ender man 
med ’infrastruktur-spaghetti’.”

Behov for flere it-kompetencer i 
medicoteknik

Et af de klare budskaber, som Netplan 
Care gerne vil bringe videre, er behovet 
for at styrke de medicotekniske afdelin-
ger med flere it-kompetencer. Ikke for 
at overtage it-afdelingers opgaver, men 
for at indgå i gode projektforløb og have 
gode driftssamarbejder med it.

Inden for it-verdenen er der en lang 
tradition for at basere sig på internatio-
nalt anerkendte paradigmer som Prince2 
og ITIL. Det er begrebskomplekser, som 
kan virke overvældende, men som i høj 
grad hjælper til med at strukturere pro-
jekt- og procesarbejdet. De er med til at 
danne et fælles sprog på tværs af orga-
nisationer, hvilket er nødvendigt for at 
indgå samarbejder. Professor i organisa-
tions- og ledelsesteori Steen Hildebrandt 
er berømt for at sige: ”Vi begriber med 
vores begreber”. Og netop derfor er det 
vores klare anbefaling, at det for at ud-
vikle samarbejdet er nødvendigt for de 
medicotekniske afdelinger at tillære sig 
de væsentlige begreber fra denne del af 
it-verdenen.

Dermed også sagt at de respektive 
organisationer stadigvæk skal rendyrke 
henholdsvis den faglige it-viden og den 
faglige medicotekniske viden i eget regi. 
Tæt samarbejde vil tilskynde at man får 
en grundlæggende forståelse for hinan-
dens fagområder og dermed styrker re-
lationerne.

Behov for god medicoteknisk og 
klinisk forståelse i it-afdelingen

Den anden vej rundt, så er erfaringen 
tilsvarende (ikke overraskende), at jo 
større forståelse it-afdelinger har af de 
udfordringer som medicotekniske afde-

AF ADM. DIR. ANNE METTE MØLLER
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Motionsrobotten hjælper patienterne og 
støtter fysioterapeuterne.

Nyt og effektivt første led i genoptræningen: 

den interaktive Motionsrobot
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linger i samarbejde med klinikken arbej-
der med, jo bedre fungerer samarbejdet.

Udfordringerne er bl.a. leverandø-
rer, som ikke er vant til at levere til et 
hospitalsvæsen med så udbygget it-
infrastruktur som vi har i Danmark. Me-
dicotekniske leverandører vil ofte helst 
levere nøglefærdige løsninger, som ikke 
er afhængige af hospitalers it-infrastruk-
tur. FDA-godkendelser og systemgaranti 

hænger på det. Netplan Care ser at dialo-
gen med leverandører af medicoteknisk 
udstyr kan styrkes væsentligt, hvis de 
stærke it-kompetencer bringes ind sam-
men med medicoteknisk afdeling for at 
fi nde nye og bedre integrerbare løsnin-
ger.

Mette Dalsgaard

GCE Healthcare lancerer Zen-O, en bærbar ilt koncentrator, 
der øger mobiliteten og giver patienter, der lever med 
lungesygdomme som ”Kronisk Obstruktiv Lungesygdom” et 
mere selvstændigt liv i og uden for deres hjem.

der øger mobiliteten og giver patienter, der lever med 
lungesygdomme som ”Kronisk Obstruktiv Lungesygdom” et 
mere selvstændigt liv i og uden for deres hjem.

Zen-OTM  er en kompakt og let ilt koncen-
trator den vejer 4,66 kg, og kan trans-
porteres i en taske eller på en trækvogn. 
Dens bærbarhed gør det lettere for pa-
tienter, der lever med lungesygdomme 
at være i stand til at bevæge sig frit og 
samtidig få ilt, når de har mest brug for 
det. En anden vigtig funktion er dens 
dobbelte tilstande, der tilbyder patien-
terne det bedste fra begge verdener, 
hvor de kan veksle deres iltbehandling 
mellem kontinuerlig strøm og puls funk-
tion. www.gcegroup.com

Zen-O er det første produkt, der skal 
udvikles i det nye innovationscenter på 
St Helens, UK. På Innovation Centret 
har GCE Healthcare et team af engage-
rede ingeniører, der kombinerer deres 
færdigheder og erfaring til at udvikle 
højkvalitets innovative produkter. Zen-O 
er kommercielt tilgængelig og kommer 
med 3 års garanti eller 15.000 driftstimer. 
Zen-O er grundigt testet af en internatio-
nalt anerkendt testfacilitet.
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Skejby vælger Ergonomisk Lys:

Det gør en forskel
I takt med en stigning af kikkertoperationer er der kommet øget fokus på, at den skånsomme metode for 
patienten, kan være hård for kirurgerne, som nu arbejder foran skærme i timevis. Derfor vælger flere og 
flere hospitaler i Skandinavien at installere specialbelysningen Ergonomisk Lys, som reducerer træthed og 
anstrengte øje, hvilket i sidste ende forbedrer patientsikkerhed og arbejdsmiljø.

På Aarhus Universitetshospital er Ergo-
nomisk Lys installeret på omkring 100 
forskellige stuer. En af de nye stuer er en 
operationsstue til gynækologiske ope-
rationer – både kikkert og åben kirurgi. 
Her har man fået installeret lysløsningen i 
nyeste LED teknologi samt med interface 
med Karl Storz touchskærm i det sterile 
felt.

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen, som 
dagligt arbejder på stuen, fortæller om 
lyset:

”Vi står i operationer mange timer i 
træk, så lyset betyder meget. Jeg bliver 
mindre træt i det nye lys og mine øjne bli-
ver mindre anstrengte. Jeg er meget glad 
for det. Det gør en stor forskel.” 

Kombination af grønt og rødt

Ergonomisk Lys er et zoneopdelt, farvet 
og hvidt lys til operations- og undersø-
gelsesstuer med skærmarbejde. Lysløs-
ningen består af den effektive kombina-

tion af komplementærfarverne grønt og 
rødt lys.

”Kontrasterne er behagelige og meget 
tydelige i det grønne og røde lys,” forkla-
rer Mikkel Seyer-Hansen.

Under kikkertkirurgi inddeles stuen 
i flere lyszoner. Grønt lys bag skærmen 
til at sikre høj billedkvalitet, minimere 
refleksion og få øjet til at slappe af. Rød 
grundbelysning reducerer genskær og 
sikrer læger og sygeplejersker gode lys-
forhold til arbejdet, til at hente udstyr og 

Under åben kirurgi skrues op for det hvide lys rundt om sengen for dermed at kunne skrue ned for operationslampen og den blænding den 
skaber.
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Mikkel Seyer-Hansen under 
operation – øjnene kigger på 
skærme konstant under de 
lange operationer.

Her ses hele OP stuen med grønt lys bag skærme, rødt lys i resten af lokalet minimerer gen-
skær og hvid zone ved anæstesien.

Skærmarbejde er en væsentlig del af moderne operationsstuer.

til dokumentation. Samtidig har anæste-
sien en hvid lyszone til at observere pa-
tienten og finde medicin. 

Brugerundersøgelse på  
30 hospitaler

Chromaviso, som står bag Ergonomisk 
Lys, har netop gennemført en brugerun-
dersøgelse blandt 330 brugere af lyset – 
fordelt på 30 hospitaler.

”Vi kan se, at Ergonomisk Lys gør en 
forskel for personalets arbejdsmiljø og 
for patientsikkerheden. Fx peger hele 92 
% af kirurgerne på, at deres koncentra-
tion øges, og at lyset sikrer mere kvalitet 
i arbejdet,” forklarer direktør i Chroma-
viso, Claus Puggaard.

Undersøgelsen peger desuden på, at 
det røde og grønne lys skaber en stor 
værdi for brugerne og at muligheden for 
at inddele operationsstuen i forskellige 
lyszoner er vigtig for 92 % af brugerne.

Skræddersyet til den enkelte stue

Chromavisos direktør forklarer den høje 
brugertilfredshed med kombinationen 
af et innovativt lyskoncept, kvalitetspro-
dukter, et brugervenligt betjeningspanel 
og en grundig implementering.

”Når vi får en ordre, så analyserer vi 
behovene på stuen og går i dialog med 
projektgruppen, medikoteknisk afdeling 
og med brugerne. Når lysløsningen er 
installeret følger vi op med brugerud-
dannelse og finjusteringer, så hver stue 
får præcis de lysindstillinger der passer til 
stuens behov,” forklarer Claus Puggaard.

Chromaviso har i dag over 700 instal-
lationer med Ergonomisk Lys – fordelt 
på hele Skandinavien. Senest står Chro-
maviso bag belysningen til samtlige ope-
rationsstuer på det nye operationshus i 
Karlstad, Sverige.
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Døgnrytmelys skal tilpasses 
hospitalets brugere
Brugerinddragelse bliver en nødvendighed når 26 stuer på Det Nye Universitets Hospital i Skejby, udstyres 
med døgnrytme- og healthcare lys – Aalborg Universitet og Luminex Lightcare har udviklet et visualiserings 
værktøj, der skal sætte brugerne i centrum.

Behovet for brugerinddragelse

Når døgnrytmelys og arbejdsspecifi k he-
althcare lys skal implementeres på DNU 
handler det, ligesom for resten af sund-
hedssektoren, om at involvere brugerne 
så der opnås et velfungerende og drifts-
sikkert belysningsanlæg. 

Et velfungerende belysningsanlæg, 
mener vi i første omgang skal komme fra 
dialog med brugerne. Lyset skal tilpasses 
individuelle forhold hos personalet, men 
samtidig tage hensyn til afdelingens pa-
tienter og overordnede rytme. Dialogen 

omkring lysets anvendelse, bliver væ-
sentlig i forhold til anlæggets drift og en-
delige betydning for afdelingen. Vi sæt-
ter stor fokus på at inddrage brugerne i 
lysindstillingerne, og netop derfor, har 
vi fået udviklet et virtual reality visuali-
serings værktøj med hjælp fra Aalborg 
Universitet – Statens Byggeforsknings 
Institut (SBI), udtaler Claus Søgaard in-
dehaver af Luminex Lightcare A/S.

Det bedste lys vil altid være det natur-
lige, men når det ikke kan lade sig gøre, 
har vi det næstbedste. Vi tager udgangs-
punkt i den nyeste viden omkring lysets 

biologiske og fysiologiske virkninger, 
og skaber en belysning der hjælper pa-
tienter og medarbejdere, lyder det fra 
Claus Søgaard, Luminex Lightcare. Her 
arbejder man med intelligent multifarvet 
LED-belysning, som både kan tilpasses 
forskellige arbejdssituationer, men også 
være med til at stabilisere patienter og 
personalets døgnrytme.

Lysets fysiologiske betydning

Lys hæmmer produktionen af søvnhor-
monet melatonin, så vi normalt har et 
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Ergonomisk Lys

Bedre skærmbillede, 
mindre træthed, færre fejl

Følg med på LinkedIn/Chromaviso og Facebook/Chromaviso
eller læs mere på www.chromaviso.com

Specialbelysning til kikkertkirurgi og skærmarbejde 
- med dokumenteret effekt i form af arbejdsmiljø, kvalitet 
og patientsikkerhed.

 § Effektiv kombination af grønt og rødt lys samt  
mulighed for kraftigt hvidt lys til åben kirurgi 

 § Optimal skærmkvalitet uden refleksioner og b lænding

 § Mindre belastning for øjet og mindre spænding  
betyder mindre træthed og øget koncentration

 § Skræddersyet, zoneopdelt belysning til den enkelte 
procedure sikrer den rette belysning for alle  
faggrupper samtidig

 § Nyeste LED teknologi og driftssikre armaturer

BELYSNING

Her vises farvede lysscenarier fra Odense Universitets Hospital samt en visualisering fra OP-stuen i Skejby. 3D VIRTUAL REALITY

højere aktivitetsniveau i dagtimerne end 
i nattetimerne. Hvis vi enten får for lidt lys 
i løbet af dagen eller arbejder om natten, 
påvirkes vores indre søvnur. Er du sen-
geliggende kan man sørge for, at du får 
nok lys i løbet af dagen. Arbejder du om 
natten, kan man lave en belysning så du 
stadig producerer søvnhormon, naturlig-
vis ikke så meget, at du falder i søvn på ar-
bejdet, men nok til at du kan sove, når du 
kommer hjem, forklarer Claus Søgaard.

Forskning i lys

På Danmarks Tekniske Universitet for-
sker ph.d.-studerende Aikaterini Argy-

raki i lysets påvirkning af vores krop og 
adfærd. Hun har bl.a. konkluderet, at det 
lys, vi bliver udsat for, når vi står op og går 
i seng, er afgørende for vores søvn og 
trivsel. Ligesom det virker sandsynligt, 
at det også påvirker vores opførsel, fordi 
kvaliteten af vores søvn har betydning 
for helbred og humør. Ásta Logadóttir 
er seniorforsker hos Statens Byggeforsk-
ningsinstitut på Aalborg Universitet. Hun 
forsker også i lysets betydning for vores 
tilfredshed med arbejdsmiljøet og dets 
evne til at påvirke menneskets døgn-
rytme og velvære. Hun er heller ikke i 
tvivl om, at lys kan påvirke vores tilfreds-
hedsfølelse og sindsstemning.

Døgnrytmelys i 
sundhedssektoren

Døgnrytmelys og healthcare lys er im-
plementeret en lang række steder i 
sundhedssektoren bl.a. på neurologisk 
Intensiv afdelingen i Silkeborg, Inten-
siv afdelingen på Odense Universitets 
Hospital, retspsykiatrien i Middelfart, 
psykiatrisk afdeling i Esbjerg og på de-
mensafdelingen i Fuglsangsø i Herning 
Kommune. Hos sidstnævnte er erfarin-
gen, at patienterne sover bedre og er 
mere rolige samtidig med, at de ansatte 
også sover bedre, når de kommer hjem 
fra skifteholdsarbejde
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Døgnrytmelys – 
trivselsforsøg med omtanke
AF LYSFAGLIG PROJEKTLEDER, THOMAS MAARE, 

DANSK CENTER FOR LYS

Døgnrytmelys som begreb debatteres 
og overvejes for tiden ofte i belysnings-
projekter; navnlig til hospitals- og æl-
dresektoren og til en vis grad i forbin-
delse med skoler i Skandinavien. Som 

udgangspunkt er døgnrytmelys tænkt 
til at støtte den fysiologiske, cirkadiske 
rytme i mørke rum og på de tider af året, 
hvor sollyset ikke er tilstrækkeligt. I et 
holistisk projekt med mennesket i cen-
trum er døgnrytmelys imidlertid kun 
ét af de nødvendige elementer under 
”Human Centric Lighting”, hvor man 
også er nødt til at medtænke synsskarp-

hed, lysets stemning, understøttelse af 
produktivitet/indlæring, perception/
oplevelse af lys og rum samt bæredyg-
tighed i form af bl.a. energibesparelser 
og TCO (Total Cost of Ownership). Med 
andre ord bør begrebet ”døgnrytmelys” 
(variation af lysets farvetemperatur og 
eventuelt intensitet) ikke forveksles 
med ”Human Centric Lighting”, der er 
langt bredere.

Flere dansk repræsenterede virksom-
heder arbejder med hele eller dele af 
begrebet Human Centric Lighting, bl.a. 
har Chromaviso projekteret ”ergonomisk 
døgnrytmelys” på fl ere sygehuse og ple-
jehjem i Danmark, bl.a. Rigshospitalet-
Glostrup, Århus Universitetshospital 
(som begge forsker på området), Psy-
kiatrisk Hospital i Aabenraa og Sønder-
skovhus plejeboliger i Lystrup. Firmaet 
Luminex laver armaturer og løsninger til 
døgnrytmelys, hvor der i 2015 er opført 
et anlæg i ældreplejecentret Fuglsangsø 
Centret i Herning, under begrebet ”Light 
Care”, og har i samarbejde med Neuro-
logisk Klinik på Rigshospitalet-Glostrup, 
Region Hovedstaden og PLH Arkitek-
ter til formålet udviklet en sengelampe, 
som blev introduceret på Lysets Dag i 
september 2015. Producenten Glamox 
henviser til et projekt med døgnrytmelys 
på en skole: Kongsgårdmoen i Kongs-
berg i Norge, som åbnede i august 2015. 
Her skydes dagen i gang med koldt lys 
på 9.000 grader kelvin for at ”kickstarte 
døgnrytmen” og få mere kvikke og ener-
giske elever. Også Osram og Philips har 
lavet live test og anlæg med døgnrytme-
lys i skoler/ undervisnings sammenhæng 
i udlandet og tilbyder armaturer med høj 
farvegengivelse og mulighed for regule-
ring af farvetemperatur og lysintensitet 
over døgnet.

Det, som man formentlig vil kunne 
bruge døgnrytmelys til her på de nord-
lige breddegrader, er, at understøtte 
døgnrytmen særligt i vintermånederne, 
hvor dagslyset ikke er til stede i så mange 
timer af døgnet. Om sommeren er der 
som udgangspunkt ikke behov for at for-

Fortsættes side 34
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Belysningen gør en forskel . . .
GLORIUS - LED pendel 

GLORIUS pendel serien fra PROLICHT vækker opmærksomhed på sin egen diskrete facon. 
Modellen findes som indbygget, påbygget og som nedhængt pendel.

Størrelser: 750-950-1250-1550-2100-3100-4000-5400mm.
LED: 2700-3000-4000 Kelvin.  
CRI: 80-90.
Forbrug: 38 - 348W  / 4.920 - 47.040 Lumen.
Colours: 26 forskellige unikke kombinationer. 
LED driver: Med eller uden dæmp - DALI.
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stærke døgnrytmen i skoler/lokaler, hvor 
der er tilstrækkeligt dagslysindtag. Om-
vendt vil det kunne anvendes i de loka-
ler, hvor der ikke kommer særligt meget 
dagslys ind; måske gymnastikhaller og 
laboratorier, m.v.

Det er vigtigt, at holde sig for øje, at 
det er menneskets (patientens/elevens/
medarbejderens/brugerens) velbefin-
dende, som er i hovedfokus, og ikke 
øget indlæring eller produktivitet for en-
hver pris. Som termen ”Human Centric 
Lighting” siger: Belysning med menne-
sket i fokus.

Valg af døgnrytmearmaturer gør det 
under alle omstændigheder ikke alene. 

Det er vigtigt, at lyskomforten er i top 
(lav blænding og tilstrækkelig afskærm-
ning), og at lysscenariet er holistisk og 
gennemtænkt i udførelse, hvor rummet 
fremstår som et ”helt 3-dimensionelt 
rum”, hvilket kræver særlig omtanke for 
projekteringen af såvel det horisontale 
som vertikale lys. Det er vigtigt at erin-
dre, at normer og regler for belysning er 
mindstekrav; i et godt anlæg er man nødt 
til at gå videre, end det som belysnings-
reglerne foreskriver.

Døgnrytmelys er noget forholdsvist 
nyt, og der er desværre ikke ret mange 
videnskabelige resultater at bygge ud-
bredelsen på endnu og der savnes evi-
dens for indvirkningen på den menne-
skelige fysiologi. På arbejdspladserne og 
i skolerne er det nok svært at gøre noget 
med lysfarven, som direkte er farligt eller 
usundt for brugerne, men i plejesektoren 
og særlig i hospitalsverdenen anbefaler 
Dansk Center for Lys at man tænker sig 
grundigt om: Lyset kan næsten fungere 
som en slags ”drug”. Hvordan påvirker 
lyset f.eks. en psykiatrisk patient? Fra 
Dansk Center for Lys’ side håbes, at de, 
som begynder at anvende døgnrytmelys 
på hospitaler og skoler medtænker hele 
paletten af emnerne under begrebet 
Human Centric Lighting, så vi får nogle 
helstøbte projekter, som brugeren kan 
føle sig til rette i og bygherren kan være 
tilfreds med.

Som Peter Boyce (engelsk forfatter til 
bogen ”Human factors in Lighting” og 
nestor inden for lys og mennesker) udta-
ler det i et interview i fagmagasinet ”Lys” 
nr. 4, 2015, skal man holde sig for øje, 
at: Når man ændrer på lysets farvesam-

mensætning for at påvirke døgnrytmen, 
så har det også indflydelse på det visu-
elle miljø og stemningen i rummet, og 
vi ved ikke ret meget om balancen mel-
lem disse effekter – kun at øjet ret hur-
tigt adapterer til den aktuelle lysfarve og 
lysmængde. Peter Boyce ser, som Dansk 
Center for Lys, gerne beviserne for 
døgnrytmelys’ påvirkning af den men-
neskelige fysiologi, inden det vinder stor 
udbredelse. Derfor ser Dansk Center 
for Lys frem til at resultaterne af forsøg 
på Rigshospitalet-Glostrup og Aarhus 
Universitetshospital foreligger i løbet af 
2016.

FORSKNING PÅ OMRÅDET I  DANMARK:

–   I apopleksiafsnittet på Neurologisk Klinik ved Rigshospi-
talet-Glostrup forskes der i effekten af døgnrytmelys på 
langtidsindlagte patienter efter blodprop eller blødning i 
hjernen.

–   I Neurointensivt afsnit på Aarhus Universitetshospital 
forsker man omkring et udviklende patientmiljø, hvor 
man søger at integrere døgnrytmelys og funktionelt lys, 
støjcamouflage, musikintervention, individuelle infoskærme 
og kameraovervågning.

–   Patientovervågningen på Rigshospitalet-Glostrup viser 
hidtil en tendens til at bedre søvnrytmen hos de behand-
lede ved en lyssætning efter en ”klinisk valideret lysproto-
kol”, men først i 2016 forventes der at komme resultater 
fra patientmålinger på Aarhus Universitetshospital samt 
Rigshospitalet-Glostrup. Læs mere om de igangværende 
projekter i IndenRigs fra august 2015, side 8-9: https://

www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheds-
breve/indenrigs/Documents/IndenRigs%202015/indenrigs-
august-2015-web-final.pdf.

–   På www.arbejdsmiljøweb.dk kan man under ”døgnrytme-
lys” downloade brochuren ”Lys der forebygger” udarbej-
det af Københavns Kommune Socialforvaltningen, DOLL 
Green Lab for Belysning og Fotonik og AI a/s: http://www.
ai.dk/media/1818759/AI-Lys-der-forebygger.pdf.

–   Det tyske norm-institut DIN har i april 2013 udgivet en 
specifikation med planlægningseksempler for døgnrytme-
lys i forskellige typer rum: DIN SPEC 67600. Der er såle-
des ideer til, hvordan man kan tilrettelægge lysfarve- og 
lysintensitetsforløb på f.eks. skoler, plejehjem og arbejds-
pladser. Normen viser oversigter over egnede lyskilder, 
vigtigste faktorer og i hvilke rumtyper, døgnrytmelys giver 
mest mening.



Multi Medico LED armaturet har 
specielt fokus på energi, drift og 
vedligeholdelse.
De 5 forskellige fronter skal sikre de 
optimale blændingsfrie lysforhold for 
patienter og personale i den givne 
applikation. 
Set med Riegens øjne – Et helt 
igennem fl eksibelt og fremtidssikret 
belysningsarmatur.
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Offentlige arbejdspladser 
sætter nu farver på lyset
Virksomheden Delux Denmark, der er kendt for Danmarks største installation med dynamisk lys på det nye 
psykiatriske hospital i Slagelse, har travlt med at installere lys på offentlige arbejdspladser samt skoler, der 
sikrer velbefindende, effektivitet og sparer på elregningen

Det offentlige sparer energi og optime-
rer arbejdsmiljøet med farvet lys.

Farvet, styret lys kan både skabe den 
rette stemning, sikre et godt velbefin-
dende og styrke helbredet, men lysets far-
vetemperatur og intensiteten målt i lux kan 
også både gøre os mere årvågne og hæve 
effektiviteten i løbet af en arbejdsdag.

Dynamisk lys er til glæde for perso-
nalet, men også for befolkningen som 
betjenes af det offentlige. Vagt- og ser-
vicecentralen hos Roskilde Politi har 
derfor fået installeret dynamisk LED-lys, 
som sikrer centralens personale en opti-
mal, naturlig belysning.

Politigården har fået installeret det dy-
namiske lys i hygiejniske og rengørings-
venlige firkantede loftsarmaturer 60 x 
60 cm med opale dækplader, mens små 

firkantede downlights i målene 9 x 9 cm 
langs væggene sikrer lysende, lodrette 
flader på væggene.

Det er ifølge medindehaver og daglig 
leder Michael Dyrløv Madsen også vig-
tigt at få de lodrette flader på væggene 
belyst korrekt for at sikre ensartet, beha-
gelig og harmonisk belysning i hele rum-
met. Om det nye projekt siger han:

– Personalet der skal holde vagt hele 
natten får nu en belysning, så de efter 
en lang aftenvagt kan gå direkte hjem og 
sove. Ved at sidde i en almindelig mo-
nochrom belysning, der afgiver ensartet 
køligt lys, risikerer de at få søvnproble-
mer, når de vender hjem.

Lysets farvetemperatur og intensitet i 
løbet af arbejdsdagen sikrer nu, at vagt-
personalet er friske og årvågne, når de 

skal udføre deres arbejde på centralen. 
På vagtcentralen kan lyset reguleres fra 
det varme til det kølige fra 2700-5500 
grader Kelvin.

Variation i belysningsmønster og far-
vetemperatur i løbet af arbejdsdagen 
sikrer en højere effektivitet.

Hospitalerne vil meget gerne have dy-
namisk lys for erfaringerne tegner meget 
lovende, men ofte må, sådanne projek-
ter opgives på grund af stramme budget-
ter og sparerunder i byggeprojekterne.

Dynamisk lys afgørende for 
velbefindendet

Lys har en afgørende indflydelse på vort 
velbefindende, humøret og vor funkti-
onsevne. Dynamisk lys har to lyskilder i 
armaturerne, varme rødgule og blålige 
LED, der kan reguleres individuelt, så 
lysets farvetemperatur og styrke kan ef-
terligne dagslyset.

Dynamisk lys har en stor rolle at spille 
som erstatning for det naturlige sollys vi 
mister ved at arbejde inden døre. Biolo-
gisk har vi behov for skiftende lys. Vort 
velbefindende øges, når vi oplever lysets 
naturlige døgnrytme også selv om det 
kommer fra kunstigt lys.

Typisk starter dagen med en varm 
temperatur på omkring 2000 grader Kel-
vin, så skrues op til et kraftigt, køligt lys 
på 6500 K midt på dagen og der sluttes 
med rødgult lys som er typisk for en ned-
adgående sol.

Koncentrationen, årvågenheden, ind-
lærings- og ydeevnen kan øges, så fejl 
og ulykker reduceres. Om aftenen og 
natten kan varmt lys sikre de indlagte pa-
tienter en bedre søvn og medarbejderne 
der skal hjem efter en lang arbejdsdag er 
mere afslappede.

LED-teknologien er blevet stærkt for-
bedret og dynamisk lys spås at få en lang 
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række anvendelser, der gør denne belys-
ning ideel til behandlingssteder overalt i 
samfundet og ikke mindst på hospitaler 
og i sundhedssektoren generelt.

Samfundet kan spare store udgifter 
ved en hurtigere helbredelse af patien-
ter. Med LED lyskilder kan hospitalerne 
vente en stor besparelse på elregningen. 
En LED-pære bruger kun ca. 10 pct. af en 
halogenpæres energiforbrug.

En anden form for farvet lys er RGB-
lys, der mere bruges til at skabe stem-
ning. På Roskilde Gymnasium har DE-
LUX DENMARK installeret RGB-lys med 
farvet lys i rød, grøn og blå i armaturer 
for at skabe hygge og anderledes miljøer.

RGB-lyset styres ikke på samme måde 
som dynamisk lys, der efterligner dagsly-
sets skiften, men siddende i loftsarmatu-
rer blandes det også til hvidt lys. RGB-lys 
giver derimod uendeligt mange mulighe-
der for at lyssætte lokaler, skabe hygge 
og effekter.

Iderigdom og spektakulære 
projekter

DELUX DENMARK er kendt for sin hur-
tige respons samt store vilje og evne til 
at finde løsninger, der er utraditionelle, 
men velfungerende. Det var tilfældet 
med psykiatrien i Slagelse, der har fået 
landets måske mest velfungerende dy-
namisk lys ifølge tilbagemeldingerne.

Michael Dyrløv Madsen lægger vægt 
på tæt, direkte og ubureaukratisk dialog. 
Da en nordsjællandsk offentligkunde 
ønskede nye opgradering af deres 
kompaktlysrør armaturer af ældre dato, 
havde to af de store spillere efter et halvt 
år ikke løst problemet, men da DELUX 
DENMARK blev kontaktet, lå der en løs-
ning efter en uge.

Virksomheden er kendt for et me-
get spektakulært lysprojekt hos Cowi 
i Lyngby, hvor 16 projektorer med LED 
belyser en mindre skærm under loftet 8 
meter over gulvet og med kun 1000 watt 
oplyser hele virksomhedens 300 kvm. 
store kantine.

I øjeblikket er DELUX involveret i flere 
spændende projekter. DTU får opsat lys 
i sine auditorier med en høj farvegengi-
velse og meget lav blænding med dar-
klight reflektorer trods høj lysintensitet, 
så whiteboardtavlerne lyses ensartet op. 
Projektet omfatter 163 armaturer.

I by- og havneprojektet Copenhagen 
Arena ved Ørestaden har DELUX DEN-
MARK lavet al effektbelysning med 437 
meter LED-linjelys der illuderer en lang, 
5-6 cm bred lysstreg nedfældet i belæg-

ningen – et af de største linjelys-projek-
ter herhjemme.

Virksomheden har lavet lys på den 
nye Nørreport St. i København og på de 
første metrostationer. Seneste projekt 
er udendørs belysningen til det nye mu-
seum ”Kunsten” i Ålborg med udendørs 
lysmaster CITY ELEMENTS fra HESS 
Lighting.

Hospitalerne i front

DELUX DENMARK leverer også TRILUX 
MEDICAL sengestuepaneler, lamper til 
intensivrum og OP-stuer og også almin-

delig belysning til hospitalerne. Virk-
somheden kan også levere loftslys der er 
integreret i kraftige, lakerede stålplader.

– Vi har en leverandør der tilbyder lys 
og lofter i en og samme enhed. Fordelen 
er, at det hele er tilpasset fra starten. Ho-
spitalerne får belysning, stållofter samt 
ventilation i samme leverance, hvilket er 
en meget fleksibel løsning.

– Ingeniører, der har været rundt for 
at få løst et problem, ringer til mig og får 
som regel altid en løsning. Jeg kan handle 
hos mange leverandører i Europa, så vi 
har løst mange spændende og umulige 
opgaver siger Michael Dyrløv Madsen.
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Lyskvaliteten skal endnu 
højere op
Lyset spiller en stor rolle for vort velbefindende og arbejdsmiljøet, mener belysningsproducenten Riegens 
A/S i Odense, der arbejder på at få udbredt viden om kvalitetsbelysning og kendskabet til lysets betydning.

Belysningen er noget alle kan forholde 
sig til og har en mening om.

Lys er ofte det første sted man sparer 
selv om det er synligt for enhver, men 
både arkitekterne og de rådgivende in-
geniører er begyndt at tænke i bedre 
lyskvalitet. Det er meget positivt, siger 
Peter Neergaard Andersen fra Riegens i 
Odense, den største leverandør af belys-
ning til hospitalerne:

– Jeg forventer og håber derfor at kva-
liteten af lys på hospitalerne rykker til det 
bedre de næste par år. Det vil betyde, at 
bygherrerne også får større bevidsthed 
om lysets betydning, men der skal også 
sættes flere penge af til at løfte niveauet.

Kvalitet af lys er nok det, der optager 
os mest. Jeg synes, at vi med indførsel af 
LED ikke længere behøver have dårlig 
samvittighed over at ødsle med ener-
gien for at få en god lyskvalitet og et højt 
lux-tal. De nye LEDér sparer så meget 
energi, at problemet ikke eksisterer læn-
gere.

Danmark har en standard DS700 og 
DS703 for hospitaler, der er knyttet sam-
men med Bygningsreglementet BR10 
og er derfor tilpasset vore egne energi-
rammer. Vi har således de laveste lux-ni-
veauer i hele verden for at overholde de 
stramme, nationale energirammer, men 
der kommer en ny europæisk lovgivning 
på området.

Det nye reglement EN12464-1 der 
træder i kraft 1 Juli 2016, bliver knyt-
tet sammen med bygningsreglementet 
BR15. Det indeholder nye anbefalinger 
og lovgivning til, hvordan godt lys er. Det 
gælder blandt andet højere lux-niveauer 
og mere differentierede blændingstal, 
påpeger Peter Neergaard Andersen.

Blænding og farvetemperatur

Blændingstallet, det såkaldte UGR-tal 
(Unified Glare Rating) er en skala fra 13 
til 28 trin der angiver luminansforholdet 

og den oplevede ubehagsblænding. 
Graden af ubehag vurderes fra forskel-
lige vinkler ved blændingsberegninger 
efter denne UGR-metode.

Det beror på en lysberegning, hvilke 
tal der kommer ud. Generelt har man 
haft blændingstal under 20 for et godt 
belysningsanlæg i Danmark, men i det 
nye reglement må man godt gå lidt over 
de 20 i ganske få applikationer, men i de 
fleste rum på hospitaler vil vi dog i mange 
tilfælde holde os til 19 eller derunder.

Hospitalerne skal for langt størstede-
len af deres rum vælge armaturer med 
lav blændingstal. Det betyder URG tal på 
19 og mindre. Så bliver vi ikke blændet, 
men oplever lyset som behageligt. Lysin-
tensiteten er samtidig tilstrækkelig, hvor 
vi skal bruge et godt lys.

De prismeplader vi sætter foran LED 
armaturerne, kunne minde om afskærm-
ninger på de gamle køkkenarmaturer, 
men forskellen er, at før i tiden slugte 

pladerne 20-25 pct. af lyset, mens de nu 
lader 96 pct. af lyset passere frit igen-
nem. De kan være lidt mere hygiejnisk 
udfordrende med en riflet overflade der 
styrer lyset, men vi tilbyder armaturer 
med hærdet glasplade foran for de rum 
på hospitalet, hvor rengøringsvenlighe-
den og hygiejnen er særlig vigtig.

Opalplader med en ubrudt flade sam-
ler ikke snavs. Vi har anvendt armaturer 
med opalplader i mange sygehuse, da de 
giver et flot jævn lys med en rimelig lu-
minans, mens den plane, opale overflade 
var meget rengøringsvenlig og praktisk.

Da de første typer LED-armaturer kom 
til Danmark, var vi meget hurtige til at 
tage opalafskærmningen med videre til 
den nye teknologi, da det var nemt med 
de afskærmninger vi kender, men det er 
vigtigt med forskellige afskærmninger, så 
belysningen og indtrykket ikke skal blive 
for sterilt.
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Stærkt svingende farve-
temperaturer og kvaliteter

Et af problemerne ved at vælge de billi-
gere LED armaturer er svingende farve-
temperatur for de samme lyskilder, der 
giver en uensartet lyskvalitet, fastslår han:

Lyskvaliteten er god nok, hvis man 
holder sig til mange af de anerkendte 
mærker. De anerkendte producenter 
ved godt, hvilke kvaliteter LED man skal 
bruge, men der er mange dubiøse udby-
dere på markedet, der forsøger sig med 
at tilbyde LED belysning. Ønsker syge-
husets bygge- og driftafdeling en simpel 
lysberegning eller et datablad, hører de 
ikke mere fra ”sælgeren” !

Der er en række forhold, de ikke har 
ordentligt styr på. Det gælder blandt 
andet elektrisk støj (EMC), store start-
strømme, powerfactor, fl icker/fl immer 
og svingende farvetemperaturer for de 
samme lyskilder. Det er alt sammen krav 
Riegens opfylder i Danmark for at sikre 
en god lyskvalitet.

De farvegengivende egenskaber er 
også meget vigtige på sygehuset, især 
i OP-stuer, undersøgelsesrum, intensiv 
afsnit, fødestuer, medicinerrum, og pro-
duktionskøkkener er det vigtigt med et 
indextal CRI/Ra>90

De farvegengivende egenskaber for 
LED måles efter metoden CRI/Ra. (color 
rendering index).

Spredningen i lysfarven måles med 
MacAdam-systemet, der er en skala be-
stående af 10 trin.

MacAdam faktoren er en af fl ere vig-
tige pejlemærker for kvaliteten af LED 
komponenter.

Stilles der særligt store krav til ensartet 
farvetemperatur, kræves et MacAdam 
på 1-3 SDCM (Standard Deviation of 
Colour Matching), mens et tal på max. 3 
vil være godt nok i de fl este indendørs-
applikationer.

Ved MacAdam 3-5 SDCM kan der 
være store forskelle i farvetemperatu-
ren, og vil typisk kun fi nde anvendelse til 
udendørsbelysning. LED afgiver lys der 
varierer med plus/minus 70 kelvingrader 
defi neres ved 3 trin på skalaen, og her vil 
der være så lidt farveforskel, at man ikke 
kan se det med det blotte øje, fastslår 
han.

Sparepotentialet oppe på 60 pct.

Riegens må betragtes som den største 
leverandør af lys til sygehuse og er en in-
novativ producent der er i front med nye 
teknologier. Virksomheden gik 30 pct. 

frem i 2015 og skabte 25 nye jobs på fa-
brikken i Odense, der i dag beskæftiger 
over 200 ansatte.

Riegens er startet på at energireno-
vere sygehusene i Svendborg, Kolding-
Vejle og Esbjerg, der har fået installeret 
henholdsvis 4.500 8.000 og 6.000 LED 
armaturer. De sparer op til 60 pct. på 
el-regningen, og mange mandetimer 
på indkøb og udskiftning af tusindvis af 
lyskilder. LED klarer 50.000 brændtimer 
mod 20.000 for lysstofrør.

Lysets store rolle for 
arbejdsmiljøet

– Der sidder stadigvæk meget gamle ar-
maturer og lyskilder på de eksisterende 
sygehuse. De bør udskiftes med LED 
både for at opnå en stor energibespa-
relse med relativ kort tilbagebetalingstid 
på få år, men også for at få mere og bedre 
lys.

Og taler vi om arbejdsmiljø er det fak-
tuelt, at der i de gamle armaturer med 
drosselspole og starter, sidder miljøfar-
lige PCB-holdige kondensatorer, der bør 
udskiftes omgående.

Riegens er stærkt involveret i at pro-
jektere belysningen på de nye sygehuse 
og ser også gerne et udbudsmateriale, 
der sikrer lysarmaturer af en høj meka-
nisk og lysteknisk kvalitet hvad angår 
farvetemperatur, effektivitet og blæn-
dingsforhold.

Derved sikres et godt, ensartet og be-
hageligt lys, og så gør det ikke noget, at 
armaturerne tager stor hensyn til service, 
drift og vedligehold. Riegens løsning er 
Multi Medico-armaturet med 5 forskel-
lige fronter, hvor man kan ændre på ar-
maturets udseende. I dem kan man skifte 

LED-indsatsen ud med nye indsatser i 
takt med udviklingen.

Mange taler om det dynamiske lys og 
muligheden for at ændre lysintensiteten, 
skrue op for – eller dæmpe lyset, og mu-
ligheden for at ændre farvetemperaturen 
i lamperne, så det følger dagslysrytmen 
og farvetemperaturen udenfor, som 
jo variere hen over dagen. I skrivende 
stund spares den funktion oftest bort, 
fordi der mangler klinisk dokumentation 
for effekten. Der skal dog ikke herske 
tvivl om at man med dynamisk lys, i høj 
grad øger komforten og velbefi ndende 
for personale, såvel som patienter. Fra 
2016 tror jeg man vil prioritere dynamisk 
lys højere end man har gjort hidtil, for når 
alle taler om det, øges fokus og vælger 
man Riegens Multi Medico koncept, kan 
man senere eftermontere dynamisk lys.

Riegens har over 50 års erfaring med 
belysning på de danske sygehuse og fun-
gerer ofte som underrådgiver på belys-
ningen på kvalitetsfondsprojekterne, på 
store og små energirenoveringsprojekter 
og almindelige til- og ombygninger.

Riegens A/S er lige nu involveret i 
hele 11 sygehusbyggerier, først i frem-
mest i Danmark, men også udlandet er 
begyndt at få øjnene op for Riegens fl ek-
sible løsninger. 

Mit budskab er, at vi bør sikre en høj 
kvalitet belysning de næste mange år 
både for patienter og personale. Vi bør 
sikre, at armaturer og lyskilder passer til 
miljøet de indgår i. Ofte vælges en steril 
afskærmning, der måske passer til skyl-
lerum og OP-stuer.

Man glemmer fuldstændig den hygge 
og tryghed, som velvalgte lyskilder og 
armaturer kan berige opholdsrum og 
sengestuer med.
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Linköping Universitets-
hospital – Etape 1
65.000 m2 med lys fra Fagerhult

 
Linköping Universitetshospital er et af 
de største hospitaler i Sverige samt et af 
de første og største projekter, Fagerhult 
leverede Eira til. Under udviklingen af 
armaturet bidrog Linköping Universitets-
hospital med uvurderlig feedback. Det 
har indtil videre medført levering af over 
1.300 Eira-armaturer til dette renove-
ringsprojekt, der vil blive afsluttet i 2021.

Projekt

Linköping Universitetshospital er et af 
de største hospitaler i Sverige med mere 
end 5.000 ansatte. Hospitalet er under 
renovering, og der tilføjes nye bygnin-
ger. Første etape i dette store Health 
and Care-projekt er opførelsen af en ny 
bygning på 65.000 m2 kaldet FUS1 med 
plads til 165 senge på enestuer. I slutnin-
gen af 2015 leverede Fagerhult de sidste 
armaturer til dette projekt. Ifølge planen 
skal hele renoveringen være færdig i 
2021. Fagerhult er også involveret i næ-
ste etape FUS2.

I projektet var der lagt fokus på pa-
tienterne, og derfor er der blevet skabt 

et miljø med mange åbne steder, hvor 
patienterne kan mødes. Receptionerne 
er placeret på første sal for at beskytte 
patienternes privatliv og lette adgangen 
for besøgende. Andre vigtige hensyn 
har været optimering af energiforbruget 
og et godt indendørsmiljø for både per-
sonale og patienter. Der har også været 
et ønske om at udnytte det naturlige lys i 
så vid udstrækning som muligt.

Løsning

Ved projektets start var Fagerhult i gang 
med udviklingen af Eira sammen med 
Speirs + Major ud fra en vision om, hvor-
dan moderne belysning i sundhedssek-
toren skulle fungere. Da dette armatur 
passede godt til Linköping Universi-
tetshospitals ønsker, blev Eira valgt til 
sengestuerne. Eira giver et kontrolleret, 
fokuseret lys i en slank og smuk lysende 
form, som sikrer en mindre klinisk atmo-
sfære. I armaturet bruges både linse-
teknologi og opale overflader. Linserne 
sidder i en performance-ring, der leverer 
undersøgelseslyset og mindsker risikoen 

for blænding af patienten vha. mekanisk 
afskærmning, og den opale overflade le-
verer almen belysning.

Linköping Universitetshospital var et 
af de første og største projekter, hvor 
man brugte Eira, og kunden bidrog med 
værdifuld feedback under udviklingen 
af armaturet. Eira blev installeret i alle 
165 sengestuer sammen med Fagerhults 
Aluflex 600, der er et armatur til monte-
ring i paneler på sengestuer eksempelvis 
i Aluflex 15 som er brugt i sengestuerne. 
Aluflex gør noget positivt ved miljøet på 
sengestuen, udtagene er gemt væk.

Som på alle andre hospitaler er der 
mange forskellige områder, hvor der 
skal bruges belysning. Så der blev også 
leveret andre armaturer såsom Vidi til 
gange, Closs og Notor Opal til kontorer, 
Notor Indbygget Delta og Pozzo LED 
til gruppe- og mødelokaler, Telescope 
Aqua til trapper og Multilume Hydro 
Beta til operationsstuer. Desuden blev 
der udviklet et specielt armatur til kælde-
ren med print af Linköping centrum for at 
skabe en følelse af vinduer.

I trappeopgange er valgt Telescop Aqua.Sengestue med Eira i loftet der både leverer almen belysning og 
undersøgelseslys. I panelet Aluflex 15 er indbygget læse lys Aluflex 
600.
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Kan HUMAN CENTRIC 
LIGHTING bygges ind i et 
belysningsarmatur?
Det er et enkelt spørgsmål. Og svaret er, ja det kan det godt. Detaljerne omkring produktet har nemlig stor 
betydning for, hvordan et rum opleves af brugerne og på deres velbefindende.

AF KASPER HAMMER, BUSINESS AREA MANAGER, LOUIS POULSEN A/S

Hvis et armatur skal kunne kaldes Human Centric, må vi gå ud 
fra, at produktet er bygget op omkring menneskelig percep-
tion, så rummet, vi befinder os i, føles behageligt, komforten 
øges og produktet gør vores opgave lettere at udføre. Human 
Centric Lighting er resultatet af den rette lysgiver placeret det 
rigtige sted. Men sammenhængen og placeringen af armatu-
ret er uden for producentens kontrol, så det er i sammenspillet 
mellem producenten og planlæggeren, at de rigtig gode løs-
ninger opstår.

Lysarmaturer kan i princippet opdeles i to hovedkategorier:
1.  Armaturer, som i princippet bare er lysgivere (lysmaskiner)
2.  Armaturer, der i sig selv indeholder en del lysdesign, f.eks. 

blændingskontrol (lysdesignarmaturer).

Eksempler på rene ”lysmaskiner” er downlights, spots og pro-
jektører, hvor armaturet er anonymt, og hvor konstruktionen 
primært skal skabe høj energieffektivitet og ofte sende lyset i 
én hovedretning. Med andre ord er det næsten alene den tek-
niske funktion, der tæller. Man kan sagtens skabe Human Cen-
tric Lighting med sådanne armaturer, men så er lysplaceringen 
(armaturplaceringer, lysretninger, rummets overflader og geo-
metri etc.) helt afgørende for resultatet.

Eksempler på ”lysdesignarmaturer” kunne være nedhængte 
eller indbyggede armaturer til almen belysning af kontorer, 
sengestuer mm. Her er der oftest tænkt over, hvordan det 
menneskelige øje oplever både lyset og lysets samspil med 
omgivelserne. Armaturets grundfunktioner skal klart være på 
plads (lysfordeling, energieffektivitet), men der lægges samti-
dig stor vægt på lyskomforten for brugerne (blændingskontrol, 
luminansovergange på armaturdele) og de emotionelle vær-
dier, som er den æstetiske oplevelse af armaturet selv og den 
stemning, som lyset kan fremkalde. Lysdesignarmaturet giver 
således lysplanlæggeren et andet værktøj til at skabe humant 
lys, idet armaturet i sig selv løser nogle af lysdesignopgaverne.

På engelsk kan disse tre elementer benævnes Function, 
Comfort og Ambience (FCA) og en bevidst vægtning af disse 
elementer i forhold til produkttyper indgår som et fast element i 
Louis Poulsens udviklingsarbejde. Denne lysfilosofi fordrer stil-
lingtagen til følgende grundelementer:

*  Armaturet leverer lys, hvor der er behov for det. Funktionen 
er altid i fokus, så produktet giver mening.

*  Luminansovergange indarbejdes mellem armaturkomponen-
ter og mellem armaturet og dets omgivelser. Uden dette op-
leves detaljer ikke. Balanceres lys, mørke og luminansover-
gange giver det ro for øjet og skaber en helhedsoplevelse.

*  Brillans og gnist giver armaturet liv og dynamik. Æstetik og 
formsprog tænkes ind i produktet. Enkelt og logisk.

Human Centric Lighting opstår i en synergi 
mellem lyset, rummet og mennesket

Privat bolig. Produkt Collage. Foto: Erik Zappo.

Fortsættes næste side
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Eksempler på disse parametre kan ek-
sempelvis opleves i produktfamilien LP 
Circle. Umiddelbart er armaturtypen 
kendt – et rundt armatur med en diffuser 
omgivet af en reflektorring. De rationelle 
valg var på plads mht. performances og 
lysegenskaber. Det var de perceptionelle 
valg, som gav armaturserien et differen-
tierende strejf.

En lille detalje viste sig at gøre en 
stor forskel og ændrede perceptionen 
af armaturet. Diffuseren i fronten bliver 
typisk lagt helt ud til kant med en skarp 
overgang fra lysende flade til armatur-
hus. Resultatet så præcist ud og gav en 
klart defineret luminansovergang mel-
lem lys og mørke. Men ved at krumme 
diffuseren op langs indersiden af arma-
turhuset skabes der en skyggekant mel-
lem de to elementer, og oplevelsen af 
armaturet bliver langt mere behagelig og 
rolig. Denne lille detalje blødte armatu-
ret op og differentierede elementerne i 
armaturet, hvilket resulterer i et behage-
ligt udtryk, som ændrede karakteren af 
armaturserien radikalt.

Et andet eksempel er et udendørs ar-
matur, Louis Poulsen’s Icon-Lygte. Kon-

Begrebet FCA kan beskrives 
som et parameter for de 

rationelle valg, der rettes mod 
produktets funktionalitet og 

performance.  
Diagram Louis Poulsen.
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Det, at et produkt giver mening ved første 
øjekast og har en rolig fremtoning, er med 
til at vi kan fokusere på det. Kalkbrænderi-
havnen. Produkt: Flindt. Foto: Lars Kaslov.

ceptet for LED-varianten var at bruge 
refl ekteret lys, hvor lyset fra LED’en 
rettedes op i refl ektoren, for derefter 
at blive refl ekteret ned mod trafi karea-
lerne. Dog bliver en lille del af lyset re-
fl ekteret op i den opale overskærm, som 
lyses op og reducerer luminansspringet 
mellem refl ektoren og nattehimlen. Lu-
minansovergangen kan derved styres 
og balanceres. Brugerne oplever belys-
ningen mere behagelig og afbalanceret, 
og det giver et roligt lysmiljø i byrum-
met med bedre komfort og velvære til 
følge.

Perceptionelle løsninger

Grundtanken i de to armaturer er den 
samme: At udvikle produkter, som fra 
første streg tænker brugeren og oplevel-
sen af produktet ind, så der også fokuse-
res på de perceptionelle løsninger for at 
højne komfort og velvære. Det, som pro-
duktet kan, er at skabe sit eget univers i 
detaljerne. Lysets bevægelse og refl ekti-
oner i overfl ader, arbejdet med rettet og 
refl ekteret lys i armaturet og ikke mindst 
brillansen fra lyskilden bidrager alt sam-

men til, at rum eller urbane miljøer føles 
trygge og afslappende for brugerne. Det 
rationelle tænkes ind i form af teknologi-
ens konstante udvikling, de innovative 
løsninger og brugen af de bedste mate-
rialer. Så er det tit æstetikken, der skiller 
vandene. Men vi er kendte i Danmark for 
at have en æstetisk linje, som appellerer 
globalt med sit enkle og smukke form-
sprog, som næsten altid er fremkommet 
pga. en funktion, der skal opnås. Det skal 
ikke undervurderes, hvor stor betydning 
æstetik har for at vi – som brugere – bli-
ver glade og udfordrede, så vi lettere fi n-
der ro i visuelt travle miljøer. Det, at et 
produkt giver mening ved første øjekast 
og har en rolig fremtoning, er med til, at 
vi kan fokusere på opgaver, der er vigtige 
uden at blive forstyrret visuelt.

”God is in the detail” for at citere 
Mies van der Rohe. Tror man på det, 
så tror man også, at detaljerne omkring 
belysningsarmaturer har betydning for 
rummene, de opleves i. Produktet står 
aldrig alene, men opleves altid i en sam-
menhæng, hvor én egenskab ikke alene 
skaber det endelige resultat.
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Intelligent belysning sparer 
op til 80 pct. på elregningen
Sparepotentialet ved at optimere hospitalernes belysning er på alle måder  
meget stort og Højager Belysning A/S har specialiseret sig i at dække ethvert  
tænkeligt behov for lys på hospitalerne. Den gode historie er, at det godt kan  
betale sig at sætte penge i en ordentlig belysning.

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Der er massive besparelser at hente ved 
at installere energibesparende, program-
merbare belysningssystemer med kvali-
tets LED-lyskilder og armaturer der styres 
intelligent. Op til 40-80 pct. strømbespa-
relse er absolut realistisk, hvis belysnin-
gen kan programmeres og toptunes.

Det betyder tilbagebetalingstider helt 
nede i mange tilfælde under et år, fast-
slår leder af projektafdelingen Søren S. 
Stage-Madsen fra belysningsvirksomhe-
den Højager Belysning A/S, der tilbyder 
hospitalerne at energi- og driftsoptimere 
deres belysningsanlæg med den nyeste 
teknologi.

Vi kan sørge for, at hospitalerne spa-
rer meget energi og får nye optimerede 
anlæg som de ikke skal vedligeholde i 
mange år. Vi har meget fokus på bespa-
relser på kilowattimer, reduktion af CO2 
og på at opnå refusion på CO2.

De store forsyningsselskaber og kraft-
varmeværkerne udbetaler i det første 
driftsår op til 50 øre pr. sparet kilowattime 
i refusion for at mindske CO2 udslippet, 
så der er rigtigt mange penge at spare for 
blandt andet sygehusene der har et ret 
stort elforbrug og kører i døgndrift.

Besparelserne ligger på 40 – 80 pct. 
takket være hele optimeringen i bespa-
relser sammenlignet med det gamle an-
læg. Dertil kommer at man også sparer 
mange mandetimer, fordi de tekniske 
afdelinger slipper for konstant at skulle 
rundt og udskifte udbrændte dele i ar-
maturer herunder spoler.

Dertil skal lægges hele driftsoptime-
ringen. Der kan gå op til 70.000 timer før 
armaturer med styring skal vedligehol-
des. Det svarer til mindst 8 års vedlige-
holdelsesfri døgndrift og mange sparede 
mandetimer. Før skiftede man dagligt 
lyskilder på hospitalerne, men det er ble-
vet et særsyn.

Intelligent, behovsstyret 
belysning

– Når vi starter på et nyt projekt, ser vi 
på, hvad hospitalerne har siddende, 
hvad der kan udskiftes og driftes bedre. 
Er der f.eks. en overordnet styring, det 
kan være CTS anlæg, så udbygger vi 
typisk denne med eksempelvis DALI, 
hvor vi kobler automatisk tænd / sluk og 
dæmp før sluk på inklusiv opdeling på 
zoner, i forhold til blandt andet indfald af 
dagslys.

Det kan være et gangareal på et syge-
hus, hvor man i nattetimerne har minimal 
trafik. Så kører man lyset ned på 100 lux, 
mens man måske om dagen har valgt at 
køre luxniveau på 300. Anlægget kører 
automatisk og trådløst fra en pc med rou-
ter der kommunikerer med indbyggede 
styringer i armaturerne.

Opkobling kan ske på et CTS-anlæg. 
Det kan være en særskilt pc stående i et 
rum, men det kan også være software og 
hardware i kombination med syghusets 
netværk. I begge tilfælde er målet logge 
driften, så man døgnet rundt kan måle og 
dokumentere forbruget med mulighed 
for at driftsoptimere.

Ydermere vil systemet give mulig-
hed for at overvåge driften, ved fejl på 
anlægget sendes automatisk en med-
delelse på fx mail eller SMS til det tek-
niske personale på stedet. Er det fejl 
på driver eller LED board kan systemet 
sættes op til automatisk at bestille den 
nye reservedel hjem, så den ligger klar 
til det tekniske personale, når fejlen skal 
udbedres.

Det sikrer, at der ikke bruges mere 
el end der skal og et optimalt brugs- og 
driftsmønster. Elektronikken og driverne 
bagved sikrer en bedre driftøkonomi ved 
at spare el og ved at produkterne lever 
længere. Højager Belysning har etable-
ret et referenceanlæg på Holbæk Syge-
hus.

Få den største tryghed i projektet

Højager Belysning satser meget på 
sygehusene og kan dække alle 
behov for lys. Virksomheden har 
40 ansatte og opererer over hele 
landet. Blandt sine agenturer er 
blandt andet Derungs Light, som bru-
ges meget på hospitaler både som un-
dersøgelseslys og til almen belysning på 
gangarealer, patientstuer, OP-stuer osv.

– Vi laver en screening af alt, der 
skal bruges i et belysningsprojekt til de 
enkelte lokaler og leverer en komplet 
beregning af og forslag til hele spare-
potentialet. Der er masser at tage fat på 
og generelt et kæmpe potentiale. LEDs 
lumen pr. watt er så højt, at anlæg, der 
for kun 4-5 år siden blev renoveret til T5 
lysstofrør, med fordel kan skiftes til LED.

Når Højager Belysning træder ind 
i et belysningsprojekt på et sygehus, 
fungerer virksomheden som en bygge-
herreleverandør og rådgiver der samar-
bejder med sygehusets elinstallatør og 
eventuelt entreprenøren. Virksomheden 
projekterer og dimensionerer lyset, sty-
ringerne og sikrer dokumentation for be-
sparelsen og hele projektet.

Vi byder ind på opgaverne og arbej-
der både som grossist og bygherreleve-
randør, men vi kan også hyres ind som 
rådgivere, så det udelukkende er vor vi-
den og projektering der bliver købt, hvis 
sygehuset ønsker at få optimeret et stort 
anlæg. Det kan så efterfølgende sendes 
i udbud sådan som den pågældende 
bygherre ønsker det skal udbydes til. Så-
danne projekter laver vi en del af.

Vi er vant til håndtering af disse ting. 
Jeg har ansat til at screene opgaver og 
komme med forslag. Vi råder over egne 
programmører, der står for at program-
mere, så vi er sikre på at installationerne 
også lever op til kravene og vi kan levere 
et komplet og færdigprogrammeret an-
læg.
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Mange anlæg kører for dårligt

Desværre har vi set mange anlæg, der 
ikke virker, fordi man i projekterne ikke 
har haft tilstrækkeligt fokus på at lave 
dem færdige. De drifter ganske enkelt 
ikke optimalt, når styringerne ikke er 
korrekt indstillet. Det er et problem for 
driftsøkonomien, men kan også påføre 
brugerne mange urimelige gener og 
personalet bliver utilfredse med ting der 
ikke virker.

Vi ser rigtig mange steder, at bygher-
rerne har afl everet anlæg, der ikke virker 
korrekt. Kan også være et spørgsmål 
om manglende instruktion af personalet 
i brugen. Det er en vigtig pointe at pro-
grammerer en lysinstallation 100 pct. 
færdig, så den virker og giver de lovede 
besparelser.

Vi prioriterer det højt, at brugerne 
ved, hvordan installationen fungerer. 
Det er vigtigt at samarbejde med nogen 
man kender. Der er kommet mange ny-
startede virksomheder ind i branchen, 
der desværre leverer en tvivlsom kvalitet 
af både produkter og som udførende.

Det skal ikke lyde som angreb på nogle 
af vore konkurrenter, men nævnes for at 
fortælle hospitalerne, at de skal kunne se 
deres leverandør af belysning i øjnene og 
være sikker på, at de får de rigtige pro-
dukter til den rigtige pris, med sikkerhed 
for, at skulle der mod forventning være 
problemer med et produkt, så får man 
udskiftet de fejlbehæftede ting, og den 
økonomiske byrde rammer ikke bygher-
ren, da der er styr på garantiforpligtigel-
sen imellem fabrikant og leverandør.

Vær meget bevidst om kvaliteten

Der er forsket meget i at lys påvirker vort 
velbefi ndende og at vi alle er meget af-
hængige af den rigtige belysning. Lys 
spiller en meget stor rolle for patienter-
nes helbredelse og kan reducere antallet 
af indlæggelsesdage. Det gælder også 
for kunstlys såvel som for det naturlige 
dagslys. Patienter på sydvendte stuer 
med stort lysindfald bliver hurtigere ra-
ske end dem på nordvendte.

Det er også vigtigt at være meget op-
mærksom på lyskilderne, når man foreta-

ger udskiftningerne, da der kan være stor 
forskel på kvaliteten. Kvalitetskravene af 
de anerkendte mærkevarer fra de store, 
anerkendte producenter er meget hø-
jere end ved private label produkter.

Det er vigtigt at hospitalerne har no-
gen med et indgående kendskab til 
markedet til at rådgive og styre, der kan 
sikre, at man i et projekt holder sig til 
leverandører og produkter med en høj 
kvalitet og hvor man ved, at de også er 
der i morgen.

– Der bygges i øjeblikket meget nyt 
i hospitalssektoren, så vi håber at man 
rundt omkring er bevidst om spare po-
tentialet og styr på alle disse ting, så at 
de gode løsninger ikke spares bort ved 
de mange sparerunder som de nye syge-
husprojekter udsættes for.

Der er kommet større fokus belys-
ning. Den gode historie er, at det godt 
kan betale sig at sætte penge i en or-
dentlig belysning. For de lette løsninger 
med udskiftning af lyskilder til LED kan 
tilbagebetalingstiden være helt nede på 
et enkelt år, siger projektchef Søren S. 
Stage-Madsen.
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Legionellabekæmpelse på 
den kloge måde
En risikobaseret tilgang

ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigeration and Airconditioning Engi-
neers), en af verdens største professio-
nelle sammenslutninger af ingeniører og 
leverandører(50.000+ medlemmer), har 
arbejdet i 10 år på en standard for legio-
nellabekæmpelse. Den er nu udkommet 
i 2015, og ophøjet til Amerikansk Na-
tional standard. I kommiteen, som har 
udarbejdet standarden har der siddet 
både ingeniører og lægefaglige kræfter. 
Derfor er der al mulig grund til at hæfte 
sig ved indholdet af denne standard 188-
2015, med det fulde navn ”Legionellosis: 
Risk Management for Building Water Sy-
stems”. ASHRAE arbejder altid efter kon-
sensus, og derfor tager arbejdet tid at få 
færdiggjort. På dette års Winter Confe-
rence i Orlando blev standarden præsen-
teret i flere foredrag, en workshop, og et 
officielt kursus.

Udgivelsestidspunktet kunne ikke 
have været meget bedre timet, da den 
faldt sammen med et meget stort udbrud 
i New York i august, med 130 smittede 
og 12 døde. Dette betød at byen New 
York indførte dele af Standard 188-2015 
i den lokale bygningslovgivning.

Jeg var på konferencen og deltog i 
workshop og kursus, samt hørte alle ind-
læg om dette emne. Indtrykket var at det 
havde været vanskelige diskussioner, og 
man er også lidt skuffet, når man ser de 
få sider der så har kunnet opnås enighed 
om. 16 sider på 10 år, virker ikke som et 
rimeligt forhold mellem arbejdsindsats 
og resultat. Mine forventninger til at 

dette skulle være en teknologisk og vi-
denskabelig overlegen gennemgang, og 
derved den endegyldige løsning på le-
gionellabekæmpelse, blev ikke indfriet, 
men logikken i en risikobaseret løsning 
baseret på en analyse, har en meget stor 
økonomisk fordel, og spiller virkelig godt 
sammen med den epidemiologiske til-
gang til problemløsningen, som vi her i 
Danmark har anvendt.

Analyse

Indholdet i standarden er, at man bør 
starte med at udnævne et team med 
ansvar for vandsystemet, som skal være 
forankret både hos bygningens ejer og 
dens brugere. Dette team skal gennem-
føre en risikoanalyse ved at beskrive 
brugsvandsystemet (både drikkevand 
og teknisk vand), og identificere de kri-
tiske punkter i systemet. Herefter kan 
man sætte ind med bekæmpelsen, samt 
de målinger der skal gennemføres for at 
sikre at bekæmpelsen virker. De enkelte 
trin bliver uddybet og der er mange an-
visninger på hvordan man opbygger et 
detaljeret program, som har indbygget 
helt praktiske procedurer for:
• Opstart og nedlukning
• Vedligehold
• Vandbehandling
• Håndtering af udbrud
• Køletårne
• Spa og boblebade
• Vandkunst
•  Aerosolgenererende befugtere, for-

støvere og luftvaskere

Sundhedsbygninger har naturligvis 
også en fremtrædende placering, og er 
derved også en del af det obligatoriske 
program. Vandteamet skal bestå af en 
person med organisatorisk indplace-
ring, som giver vedkommende ret til at 
indføre eksempelvis vandrationering. 
En person fra den tekniske organisation, 
som kender brugsvandsystemet indgå-
ende, samt en person fra hygiejneorga-
nisationen som har en master i epidemio-
logi. Herhjemme har de fleste hospitaler 

en rigtig god hygiejnefunktion, hvor for-
mandskabet kan placeres, og der findes 
standarder i DDKM som kan rumme 
arbejdet med legionellaforebyggelse. På 
den måde har vi et forspring i forhold til 
mange andre lande.

Grænseværdien

Og hvordan blev standarden modtaget? 
Jeg var på kursus med nogle vedlige-
holdsansvarlige fra sundhedsfaciliteter 
i både USA og Puerto Rico, som gav 
højlydt udtryk for at de var skuffede og 
havde haft samme forventning til at få 
serveret de overlegne tekniske løsnin-
ger, testprogrammer og grænseværdier 
som jeg havde. Men de to undervisere 
(og et par andre fra standardiserings-
kommiteen, som ”tilfældigt” var i kursus-
lokalet) gav udtryk for at denne konkrete 
viden er let tilgængelig, og at man kan 
læse sig til temperaturgrænser, klorto-
lerance og al anden viden om legionel-
labakterier på nettet. Men man kan ikke 
finde ud af hvor grænseværdien for legi-
onellaforekomst bør være, med mindre 
man kender sit eget anlæg og brugerne 
meget indgående.

Allerede i 2000 skrev Statens Serum-
institut i sin udgivelse Legionella i varmt 
brugsvand – overvågning, udredning og 
forebyggelse af legionærsygdom:

AF DRIFTSRÅDGIVER JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S
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Det antages, at risiko for legionærsyg-
dom er størst, hvis der påvises mange le-
gionellabakterier i den (de) undersøgte 
varmtvandsprøve(r). Det er imidlertid 
ikke muligt at angive en præcis sam-
menhæng mellem mængden af fundne 
legionellabakterier i en prøve og risiko 
for legionærsygdom.

Der er flere årsager hertil:
•  Koncentrationen af legionellabakterier 

i et vandsystem er ikke nødvendigvis 
konstant. Resultatet af en enkelt prøve 
må derfor betragtes som et øjebliksbil-
lede.

•  Vand fra forskellige tapsteder fra 
samme anlæg kan indeholde meget 
forskellige koncentrationer af legionel-
labakterier alt efter lokale forhold som 
fx vandforbrug og materialer til rør og 
slanger.

•  Der er stor variation i virulensen (ev-
nen til at forårsage sygdom) blandt le-
gionellastammer. En lav koncentration 
af mere virulente stammer kan således 
udgøre en langt større risiko end en 
høj koncentration af mindre virulente 
stammer.

•  Modtageligheden for sygdommen af-
hænger af den pågældende persons 
sundhedstilstand og modstandskraft 
over for infektion.

•  Aerosoldannelse, intensitet og varig-
hed af påvirkningen, samt tilstedevæ-
relse af amøber i vandet har formentlig 
betydning for smitterisikoen.

I standarden nævnes flere risikofaktorer 
som har med bygningens udformning og 
udstyr at gøre. For eksempel er et fælles 
varmtvandsystem for flere boenheder 
en risikofaktor. Bygningshøjder over 10 
etager har vist sig at være en særskilt ri-
sikofaktor, som er dukket op ved under-
søgelse af flere udbrud. Køletårne eller 

andre åbne evaporatorer, boblebad/spa 
og vandkunst/forstøver/befugter, udgør 
en særskilt risikofaktor som standarden 
giver anvisning på at håndtere uanset om 
der er andre faktorer til stede.

Faktorer som ligger ud over de tekni-
ske, men stadig tæller på risikosiden er: 
Patientophold over 24 timer, brandsårs-
patienter, kemoterapi, organ- og knogle-
marvtransplanterede, diabetes og KOL. 
Bygninger som er beregnet på at bebo-
erne er over 65 år, er også en risikofaktor.

Hvorfor er man så nået frem til at det 
handler om at håndtere en risiko, frem 
for at udrydde en bakterie? Fordi sidst-
nævnte ikke lader sig gøre. Legionella 
forekommer naturligt i vand (en enkelt 
art i jord), der er omkring 58 arter, med 
70 serogrupper. De kommer ind med det 
kolde brugsvand, og koloniserer vandsy-
stemer i bygninger. Især biofilmen som 
opbygges over årene udgør et perfekt 
levested, men også kalkaflejringer be-
skytter mod eks. temperaturforhøjelser 
og kemikalier. Så tilgangen i denne stan-
dard er at man ikke kan udrydde skade-
dyret, men bør have en plan for hvordan 
man forhindrer skadevirkningen.

Risikovurdering

Denne plan får man ikke ved at iværk-
sætte et prøvetagningsprogram, hvor 
man eksempelvist udtager et antal vand-
prøver i huset, 1-2 gange årligt, og deref-
ter fastlægger hvilket aktionsniveau der 
er nødvendigt, i forhold til at foretage 
ændringer i brugsvandsystemet. Vand-
prøver for legionella giver et billede af 
tilstanden på tidspunktet for udtagning 
af prøven. Får man svar en eller to uger 
efter udtagningen, kan man ikke bruge 
oplysningen til andet end at få vished for 
om der er legionella i systemet eller ej. 
Har man derimod foretaget en risikovur-

dering og udpeget risikopunkter i huset, 
kan det give mening at man via en eller 
flere vandprøver får konstateret om der 
rent faktisk er legionella på dette sted el-
ler ej, og hvor højt niveauet er, før man 
giver sig til at afhjælpe denne risiko. Og 
først fra dette punkt bliver man løsnings-
orienteret, og tager de store principielle 
diskussioner om hvilken teknik der skal 
anvendes, hvor man ændrer noget, 
hvordan man gør det og hvad det kom-
mer til at koste.

Der er en væsentlig forskel på eksi-
sterende bygninger og nye bygningers 
risikoprofil. I nye bygninger har man 
overholdt designanvisninger fra normer 
og beskrivelser med den nyeste viden 
indbygget, og der er ikke opbygget 
hverken kalkaflejringer eller biofilm. Der 
må forventes en lav risikoprofil i hele an-
lægget. Men anlæggets tilstand ændres 
over tid, og det er derfor klogt at lave 
risikovurderingen med det samme, og 
derefter vedligeholde den efter samme 
medtodik som anvist i standard 188-
2015. Eksisterende bygninger har efter 
al sandsynlighed biofilm og kalkaflejrin-
ger. Her handler det om hvorvidt man 
har gjort tiltag for at forhindre at der 
forekommer en kolonisering af systemet, 
eller der er iværksat en eller flere former 
for legionellabekæmpelse. Der kan ikke 
siges noget om hvorvidt risikoen er stor 
eller lille, men man skal foretage en vur-
dering af risikoen, og så skal man måske 
afværge eller nedsætte denne risiko.

Det vigtigste budskab i standarden er 
nok at man ikke kan forhindre legionella 
i at brede sig i bygningers brugsvand-
systemer. Derfor bliver man vejledt til 
at have en opdateret risikovurdering, 
og såfremt man følger anvisningerne vil 
man have en plan for håndtering af et ud-
brud, som kan forhindre hovsaløsninger 
og negativ omtale i pressen.
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Få en bedre hygiejne, 
ergonomi og bundlinje
Tyske Vileda Professional en del af Freudenberg Gruppen udvikler veldesignede rengøringsartikler i en 
høj kvalitet med overbevisende effektivitet og ergonomi som gør systemet økonomisk billigt i drift trods en 
højere indkøbspris. Derfor undrer det Vileda Professional Danmark, at systemet i langt højere grad vælges 
på hospitalerne i vore nabolandene

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Kvaliteten, effektiviteten og ergonomien 
er i top og i brug er systemet mindst lige 
så billig som de fleste af konkurrenternes 
produkter, måske billigere, men alligevel 
fokuserer de danske indkøbere på den 
højere indkøbspris og overser driftsfor-
delene.

I Finland kører næsten alle hospitaler 
med Viledas system, der har en mar-
kedsandel på 70 pct., men i Danmark fra-
vælger hospitalerne systemet på prisen. 
I Finland prioriterer man kvalitet, drifts-
økonomi og hygiejne trods en højere 
indkøbspris, siger National key account 
manager Nicholas Bjergbakke, Vileda 
Professional Danmark.

– Vileda har slidstærke, svanemær-
kede løsninger i topkvalitet, der gør en 

forskel på fleksibilitet, ergonomi og øko-
nomi. Hospitalerne sparer tid med sy-
stemet, fordi produkterne virker perfekt 
første gang. Viledas mopper har den 
længste livscyklus og kan vaskes op mod 
800 til 1000 gange før de mister effekti-
viteten, viser tests.

Vi ser i dag løsninger med velcro på 
markedet i Danmark, hvor mopperne 
sidder løst og har en så høj friktion mod 
gulvet, at de flopper rundt og suger sig 
fast i gulvene. De udgør en stor fysisk 
belastning for personalet, får sygefravæ-
ret til at stige, mens effektiviteten falder. 
Velcro er en ensidet hvor Swep Duo sy-
stemet er dobbeltsidet, altså dobbelt så 
hurtig/effektiv.

Hospitalerne køber mange af vore 
rengøringsvogne, men vi ser at de bliver 
fyldt op med billigere og dårligere rekvi-
sitter og rene ”kineservarer” som ikke 
opfylder vore kvalitetskrav. Danmark er 
et velcro eller lommemoppeland med 
fastgroede holdninger og gamle vaner.

Rengøring er en meget vigtig funk-
tion eftersom patienterne kan dø, hvis 
den hygiejniske standard ikke er i top. 
Viledas artikler er udviklet til at være ef-
fektive og er certificerede til fjerne 99,9 
pct. af bakterierne. Det giver mening at 
fjerne resistente bakterier i stedet for at 
slå dem ihjel.

Indkøbere overser fordelene

– Indsat i et regneark virker Vileda måske 
dyr, men anskuer man hele løsningen, er 
produkterne ikke dyre. Vore mopper er 
dobbeltsidet, så der reelt er to, så pro-
duktet koster ekstra, men tåler at blive 
vasket op mod 1000 gange, mens mange 
andre kun kan vaskes 300-500 gange.

Hospitalernes indkøbsafdeling mister 
en besparelse, hvis Vileda fravælges på 

grund af indkøbsprisen. Rengøringsar-
tikler udgør typisk kun 2-4 pct. af den 
samlede udgift til at gøre rent, mens de 
resterende 96-98 pct. er lønomkostnin-
ger, påpeger Nicholas Bjergbakke.

Alligevel regner indkøberne i stor 
stil på de 2-4 pct. frem for dér, hvor det 
virkelig begynder at batte noget økono-
misk. Vi påstår, at man kan spare op til 10 
i bedste fald helt op til 15 pct. i arbejdstid 
og højne kvaliteten af rengøringen ved at 
vælge Viledas rengøringssystem.

Det giver ingen mening at vælge den 
billige løsning, når hospitalerne kan 
spare så meget i lønudgift, og sygefra-
været samtidig kan nedsættes, så udlig-
ner merprisen sig fuldstændig, men alt 
dette kan man ikke se i et Excel regne-
ark.

En billig mikrofiberklud koster helt 
ned til 3 kr. og Viledas koster op til 15 kr., 
men det er også et helt andet produkt og 
den bedste kvalitet. Følger man Vileda 
Professionals doseringsvejledninger og 
rengøringsmanualer, undlades eftertør-
ring med en tør klud på de overflader 
man tørrer af.

Dermed spares en hel arbejdsgang, 
men det er der mange i markedet som er 
uvidende om. De vrider microfiber klude 
i sæbevand gør rent og tørrer af bagefter. 
Der hersker uvidenhed om rengøring og 
holdningen er mange steder, at rengø-
ringen med de billigere systemer er ”god 
nok”.

Swep Duo Micro Tech Mop

Viledas forfugtede ”Swep Duo” microfi-
ber mopper kan rengøre et stort gulvareal 
grundet at den ”Duo” sidede moppe to 
mopper i en overtørring, hvorefter de 
brugte mopper lægges til vask og udskif-
tes med nyvaskede. 1 arbejdsgang. Det 
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sparer væske, kemi, vand, rengøringstid 
og systemet er mindre fysisk belastende, 
så antallet af sygedage reduceres. Sam-
tidig bruges der kun mopper med rent 
vand, ingen vrid eller kontakt med brugt 
vand i processen.

Vileda arbejder med at hæve effektivi-
teten i rengøringen i tæt dialog med kun-
derne og tilbyder træning af personale 
og support. Viledas mopper skal ikke 
vrides og lav friktion mod gulvet betyder, 
at mopperne kan håndteres med minimal 
fysisk belastning.

Swep Duo er et patenteret moppesy-
stem der bruges på Viledas patenterede 
Swep Duo Plus fremfører og består af 
seks forskellige typer af specialmopper, 
der spænder fra korte fibermopper til 
mopper med lange vævninger der øger 
fangevnen på overfladen og rengørings-
evnen yderligere.

Swep Duo Micro Tech Mop er en dob-
beltsidet microfiber garnmoppe med en 
høj rengøringsevne, som er udviklet til at 
give brugeren en effektiv, ergonomisk og 
økonomisk rengøring også på kort sigt.

Mopperne har en ”dobbelt” så stor 
rengøringsflade som en traditionel 

moppe, hvilket indebærer, at skift og 
vask kan halveres. Moppen tåler at blive 
vasket helt op til 1000 gange ved 60 gra-
der og kan både anvendes tør, fugtig og 
våd.

Den er ideel til marmor, granit, lakeret 
træ, nyere eller polish behandlede lino-
leumsgulve og meget modstandsdygtige 
overfor kemikalier. Swep Duo er et mop-
pesystem, hvor man forfugter moppen, 
sætter den på fremføreren, vender mop-
pen undervejs og lægger den til vask.

Viledas gyldne trekant

Bag Vileda står den familieejede virk-
somhed Freudenberg Home and Clea-
ning Solutions GmbH (FHCS) som i over 
60 år har udviklet sit rengøringssystem til 
et stort system der anses for at være et 
førende brand inden for manuel rengø-
ring.

Vileda er kendt for en højeste kvali-
tetsstandard og en stor forbruger- og 
kundetilfredshed. FHCS forsknings- og 
udviklingsafdeling har egne kvalitets-
sikringslaboratorier, hvor nye og forbed-

rede produkter testes for effektivitet, 
stabilitet og holdbarhed.

– Alt er ergonomisk gennemtænkt. 
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Det er nødvendigt, hvis rengøringspersonalet skal kunne 
gøre rent uden at blive syge af en hård, fysisk belastning 
som arbejdet kan være. Rengøring er 90 pct. fysisk ar-
bejde, siger Nicholas Bjergbakke.

– Vileda arbejder med en trekant bestående af kvalitet, 
effektivitet og ergonomi, som gør det muligt for brugeren 
at spare på bundlinjen, men det offentlige skærer ned for 
rengøringen hele tiden og det sætter hele branchen under 
pres.

Firmaer, der vil tjene penge på rengøring, vælger billige 
mopper frem for helhedsløsningen. Det er et stort pro-
blem, at hospitalerne i deres kalkulationer, ikke medreg-
ner tidsbesparelsen, sygedage og konsekvenserne af en 
lavere hygiejnisk standard.

Billige varer giver dårligere indtjening til alle. Vileda 
tilbyder altid en test, så kunden kan prøve produkterne 
i en periode og levere dem gratis tilbage, hvis de ikke er 
tilfredse. En del danske plejeinstitutioner har valgt syste-
met.

Mindre konkurrence og innovation

Nicholas Bjergbakke forventer, at priskrigen optrappes 
i takt med at Statens Indkøbscentral, SKI, sender stadigt 
større leverancer i udbud. Aktuelt har SKI et udbud fra 
kommunerne til en samlet værdi af op til ca.770 millioner 
kr. der inkluderer alt til rengøring.

Det er varer som kemi, plastsække, personlige pleje, 
papir, engangsemballage, bespisningsprodukter, vær-
nemidler m.m. Der er lagt op til, at en enkelt leverandør 
vinder alt, men at lægge alle æg i en kurv risikerer at øde-
lægge innovation og konkurrence, mener han.

– Vinderen bliver lagt ned af travlhed, mens levebrødet 
ødelægges for resten af leverandørerne. Mange synes det 
er håbløst og opgiver at deltage. De kan se frem til at miste 
mange millioner i omsætning og tvinges til at fyre deres 
personale.

Stadigt fl ere kommuner samler deres indkøb til de of-
fentlige plejehjem, skoler, institutioner m.m. Det er en 
dårlig idé der ødelægger incitamentet til at produktud-
vikle og konkurrere.

– Vileda Professionals Swep system er i høj grad ude af 
hospitalerne i Danmark, men i høj grad inde på de store 
hospitaler i England, Tyskland, Norge, Sverige og Finland, 
som vi normalt sammenligner os med. De har prioriteret 
kvaliteten.



INDRETNING

Dansk kvalitet populær på 
europæiske hospitaler
Standard Systemer er en kendt leverandør til sundhedssektoren i Danmark, og de senere år er 
efterspørgslen fra sygehuse i udlandet steget markant. Kravene er hurtig levering, fleksible produkter og 
høj kvalitet, der kan tåle at blive brugt i en hektisk hverdag.

Danske akutvogne og behandlings-
vogne fra Standard Systemer er en del 
af indretningen i den nyåbnede tilbyg-
ning til MST Oldenzaal Hospital, et af de 
største hospitaler i Holland. I 2015 vandt 
Standard Systemer et stort udbud på be-
handlings- og stuegangsvogne til Region 
Skåne. 

Med distributører i Skandinavien, 
Tyskland, England, Østrig og nu også 
Benelux-landene vokser eksporten støt 
i Standard Systemer. I dag udgør eks-
portmarkederne 50 % af virksomhedens 
omsætning.

”Vi oplever tydeligt, at det er kvalitet, 
fleksibilitet og hurtig levering, der efter-
spørges fra sundhedssektoren. De en-
kelte enheder er højt specialiserede, og 
vi designer og bygger de ønskede vogne 
præcis til hver afdelings behov. Det er fx 
individuelt opbyggede akutvogne, isola-
tionsvogne og EPJ- og stuegangsvogne,” 
fortæller Thomas Werdelin Philipsen, 
direktør for Standard Systemer. Ud over 
egenproduktion af vogne og undersø-

gelseslejer, forhandler virksomheden 
møbler til klinikker, klinikudstyr og ud-
styr til REHAB-området.

Dansk kvalitet – og hurtig 
levering

”Vi ser mange fordele ved at have egen-
produktion her i Danmark i stedet for blot 
at indkøbe fra Asien. Det betyder nemlig 
at vi kan konkurrere på rådgivning, kvali-
tet og service, og at der kun er kort tid fra 
tilbud til levering. Samtidig kan vi være 
på forkant med at udvikle nye produkter, 
der følger kundernes behov,” forklarer 
Thomas Werdelin Philipsen.

Nye produkter i støbeskeen

Senest har Standard Systemer udviklet 
et Bobath-leje, som møder markedets 
behov for et bredt leje, der samtidig er 
nemt at flytte omkring på hospitaler og 
plejecentre. Det nye Bobath-leje kan 
fold es på midten, så det kun fylder 80 cm 

i bredden og dermed er nemt at få gen-
nem døråbninger og omkring hjørner på 
smalle gangarealer.

”Når det gælder behandlingsvogne, så 
ved vi, at hospitalerne har behov for ind-
retning, der ikke fylder for meget, så vi 
har designet en ny type vogn, som rum-
mer det samme, men optager mindre 
plads. Vognen er på prototypestadiet.”

Sidste år blev Standard Systemer købt 
af Thomas Werdelin Philipsen efter at 
have været ejet af Mogens Baastrup, der 
grundlagde Standard Systemer i 1962. 
Ejerskiftet har sat skub i en fornyelses-
proces, hvor der bl.a. bliver udvidet med 
nye produkter, øget eksport og en gene-
rel udvikling af virksomheden og dens 
profil.

Introducerer antibakterielle 
møbler

Nyt på produktsiden er også møbel-
serien ”Hygiejne”, med antibakterielle 
møbler til sygehuse og plejehjem, som 

Standard Systemers kontor og showroom i Brønshøj ligger i forlængelse af produktionslokalerne. Herfra leveres kvalitetsinventar til sund-
hedssektoren i Skandinavien og Europa. 
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

INDRETNING

Standard Systemer forhandler i samar-
bejde med ISKU Oy, Finlands førende 
inden for møbeldesign til offentlige virk-
somheder.

”Vi glæder os til at være blandt de før-
ste i Danmark til at introducere et bredt 
udvalg af møbler med overfl ader af 
antibakterielt kobber. De første stole og 

FAKTA

Siden 1962 har Standard Systemer været en betydelig leverandør til sundheds-
sektoren i Danmark.
Standard Systemer producerer et bredt udvalg af vogne og patientlejer til bl.a. 
hospitaler, plejecentre, hjælpemiddelcentraler, praktiserende læger, speciallæger 
og den kommunale tandpleje.
Øvrige produkter er bl.a. klinikmøbler, rustfrit udstyr, linned- og affaldsvogne, 
dokumentationssystemer og rehab-udstyr.
Standard Systemer har 11 medarbejdere i Danmark samt distributører i Sverige, 
Norge, Tyskland, England, Østrig og Benelux-landene.
Hovedkontoret i Brønshøj rummer 2000 m² produktion, lager, udviklingsafdeling 
og showroom.

www.standardsystem.dk

Medicinvogn med medicinbakker 
og separat skuffe øverst til fx laptop. 
Vognen fås også i en nyudviklet mo-
del, som kan indstilles i ergonomiske 
arbejdshøjder, vognen bliver pt testet 
på plejehjem i Nordsjælland.

borde står allerede i vores showroom,” 
fortæller Thomas Werdelin Philipsen.

”Tests viser, at overfl ader med antibak-
terielt kobber dræber alle mikroorganis-
mer inklusive MRSA indenfor få minut-
ter, og vi ser derfor et potentiale i dette 
produkt.”

Vigtigt, at kunden kan teste 
løsningen

Når et hospital står for at indkøbe fx 
akutvogne, giver Standard Systemer 
faglig rådgivning på løsningen, sender 
en detaljeret skitsetegning og bygger så 
en testvogn, som prøves af og justeres 
inden hele ordren produceres.

”Vi lægger stor vægt på at ramme 
kundens behov præcist. Et tæt rådgiv-
ningssamarbejde betyder, at hospitalet 
får den bedste løsning, som tilmed kan 
være med til at forbedre ergonomi, ar-
bejdsgange og rutiner i hverdagen. Vi in-
viterer altid gerne på besøg i vores show-
room, som giver masser af inspiration til 
nye løsninger og muligheder,” slutter 
Thomas Werdelin Philipsen.
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Tiden er som sand 
mellem fingrene
Hverdagen løber af sted på alle arbejdspladser – men hvad bliver den brugt til? Hvis vi ikke når det vi skulle 
nå, hvad er så årsagen?

Hvis du spørger den enkelte er svarene 
utallige. Svarene afhænger af person-
ligheder. Noget kan være besværligt for 
én og ikke for en anden medarbejder, så 
derfor kan de to kollegaer se vidt forskel-
ligt på, hvorfor tiden flyver af sted uden 
at man når i mål.

Stakkels den leder, der skal bruge 
dette til relevant udviklingsarbejde. Den 
rette bemanding afhænger af mange for-
hold – så som foreliggende opgaver, fag-
lige kompetencer, organisatorisk indsigt, 
temperament, øvrig livssituation, social 
energi m.v. Og disse forhold er selvføl-
gelig ikke konstante hen over tid.

Når en afdeling skal udvikles er det 
vigtigt, at skelne mellem det komplekse 
og det komplicerede. Disse problemstil-
linger skal håndteres hver for sig, hvis 
der skal ske nogen fremdrift.

Kompliceret’ stammer det fra det latin-
ske complicare, som betyder ‘at folde’, 
mens kompleks stammer fra det latinske 
complectere, der betyder ‘at flette’. “Si-
tuationer, der er komplicerede, er altså 
situationer bestående af mange lag eller 
folder, og man kan finde frem til kernen 
ved at folde ud, indtil man afdækker den 
kritiske overflade. Hvis man til gengæld 
forsøger at udflette ting, ødelægger man 
dem”, som kompleksitetsteoretikeren 
Michael Lissack forklarer det.

At noget er komplekst bunder ofte i 
subjektive tanker og handlinger – typisk 
situationsbestemte vurderinger – når der 
er involveret andre mennesker (på ho-
spitaler – patienter, pårørende, kollegaer 
og eksterne relationer). Disse tanker og 
handlinger kan ikke forudses og er flettet 
ind i situationen – komplekst.

At noget er kompliceret bunder ofte 
i en uigennemskuelig struktur/proces. 
Disse strukturer og processer kan for-
udses/illustreres (foldes ud) og dermed 
gøres meget mindre komplicerede, blot 
fordi de nu er nemmere at tilegne sig og 
nemmere at kommunikere med kollega-
erne om.

Rammevejledning

Forenkling, altså udredning af det kom-
plicerede, foretages på basis af viden om 
struktur og processer. Heri indgår både 
viden om fortiden, der stadig er gyldig, 
men også ny viden om nye aktiviteter 
m.v. i fremtiden. Alle fremtidens aktivite-
ter skal indgå i udviklingsplanerne.

Det komplekse kan ikke forenkles, 
men der kan udarbejdes rammevejled-
ning for håndtering af forskellige kom-
plekse situationer. Disse vejledninger 
skal udarbejdes eller tilpasses sidelø-
bende med forenklingen af processerne.

Herefter vil jeg fokusere på forenklin-
gen af hverdagens struktur og proces-
ser.

Målet med hele øvelsen er at sikre, at 
der er de nødvendige ressourcer til rå-
dighed til rette tid – hverken for mange 
eller for få. Dette skaber den sjoveste 
hverdag for alle – såvel medarbejderes 
om patienter.

Men hvordan? Det er individuelt fra 
afdeling til afdeling. Medarbejderne ved 
bedst, hvor der er for meget arbejde og 
for lidt arbejde. For meget arbejde giver 
måske stress og for lidt arbejde giver 
helt sikkert stress, for det ved alle, at det 

holder ikke i længden og er til tider også 
kedeligt.

Der er mange faktorer, der påvir-
ker hverdagens tidsforbrug. Teknik, 
sygdom, forsinkelser hos patienter og 
kollegaer, manglende faglig indsigt, 
midlertidig arkivering, manglende vi-
den om praktiske rutiner og måske 
manglende opgaver i tidsrum i løbet af 
dagen på grund af planlægning i andre 
afdelinger.

Hvis det er tydeligt, hvilke processer, 
der ikke virker – så skal processen klar-
lægges/tegnes og alle de involverede 
skal bidrage med informationer om bar-
rierer i forløbet og gerne forslag til løs-
ninger.

Hvis man ikke har konkret viden om 
processer, der ikke virker og hvor meget 
tid, der bruges på forskellige handlinger, 
er det en barriere for at kunne planlægge 
de fremtidige ressourcer til løsning af 
også de nye opgaver.

Udviklingen starter derfor med ind-
samling af data om tidsforbruget på ak-
tiviteterne i de almindelige afdelinger i 
hverdagen. Mange opgaver udføres på 
PC i dag – hvorved der automatisk regi-
streres hvilke aktiviteter, der udføres og 
måske endda tidsforbrug. Men øvrige 
aktiviteter skal også registreres. Ikke helt 
ned på udført aktivitet pr. minut, men i 
en struktur, der er relevant. Samtidig 
registrerer medarbejderne sin tid på til-
svarende relevante aktiviteter. Herunder 
er registrering af tomgangstid væsentlig. 
Tomgangstid – der er bevidst valgt be-
redskabstid – er OK.

På baggrund af dette materiale vil det 
være muligt at synliggøre over/under-
bemanding og uønsket tomgangstid og 
dermed dokumentere, hvilke processer, 
der trænger til en omlægning.

Registreringerne fortsætter medens 
omlægningen foregår og efterfølgende. 

AF DIR. LENE STEVNSBORG 

LENE@SIMPLIFY-IT.DK
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antibakteriel skumsæbe
Den sikreste og
mest effektive
antibakterielle
håndvask

powered by

Bredspektret 
antimikrobiel aktivitet

Dræber effektivt en lang 
række bakterier, svampe og 

vira, for eksempel:

MRSA, E. coli, Listeria, 
S. aureus, H1N1 

og H3N2 *

* Testet i henhold til: 
EN1499, EN1276, EN1275, EN1650 og EN14476.

KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
▪  Vetter Pharma

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:

®

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

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

WATER TREATMENT
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Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.

Få renoveret faldstammerne – 
nemt og uden nedbrydning. 



Hospital, Drift & Arkitektur udkommer  
den 15. april 2016 med fokus på:

Bygningsvedligehold – Efteruddannelse
Ventilation – Health&Rehab 2016

Deadline den 30. marts

LEDELSE & UDDANNELSE

NYANSÆTTELSE

Ny intern sælger hos TROX Danmark
Claus Troldal Hansen er pr. 1. februar 2016 tiltrådt en stilling som intern sælger hos  
TROX Danmark A/S med arbejdsplads i Vejle-afdelingen.

Claus er 45 år og oprindelig uddannet som elektroniktekniker indenfor elektronisk regule-
ring og styring. Han har endvidere mange års erfaring indenfor ventilations- og automatik-
branchen. 

Claus har i sine tidligere jobs ved Exhausto, Solar og Schneider blandt andet fungeret som 
henholdsvis produkt- og salgsingeniør i branchen samt arbejdet som projektleder ved HJ-
Ventilation. Med denne baggrund passer Claus ind i vores nye strategi for TROX Nordic, 
hvor vi specielt på områderne; Bygningsautomation og HVAC-systemløsninger vil udvikle 
vores virksomhed stærkt den kommende tid.

TROX er førende indenfor udvikling, fremstilling og salg af komponenter og systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 30 datterselskaber i 30 lande og 14 pro-
duktionssteder 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 omsætning 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 TROX Danmark A/S på telefon: 4914 6633 eller e-mail: trox@trox.dk Se også: www.trox.dk

Derved kan der påvises en forbedring og 
et konstant opdateret grundlag for vur-
dering af ressourcer til alle fremtidens 
opgaver.

Metoder

Alle metoder skal tages i brug til elimine-
ring af uønsket tomgangstid. Tomgangs-
tid omfatter al uproduktiv tid ekskl. be-
redskabstid. At undgå henlæggelse af 
sager forudsætter at patientforløb om-
lægges, således at flere kan færdigbe-
handles i én omgang uden hjemsendelse 
i mellemtiden.

Dette kan lade sig gøre ved en plan-
lægning, der er tilnærmet almindelig 
produktionsplanlægning – ja også selv 

om vi taler om håndtering af patienter. 
Selvfølgelig ikke de akutte patienter – 
men planlægningen heraf kan foretages 
ud fra erfaringstal.

Jeg udarbejder mange grundmodeller 
for virksomheder og organisationer – der 
belyser potentialet i disse enheder, base-
ret på den direkte sammenhæng mel-
lem ressourcer og udbytter (økonomisk 
resultat eller aktiviteter). En grundmo-
del med reguleringsfaktorer er et godt 
grundlag for planlægning af fremtiden 
– uden blot at fremskrive tidligere tiders 
budgetter. Modellen viser samtidig likvi-
ditetsforløbet af de forventede aktivite-
ter. Denne model er tilsvarende relevant 
for udvikling af hospitalsafdelinger.

Jeg arbejder samtidig med etablering 

af den optimale registreringsstruktur for 
data til brug for dannelse af de relevante 
informationer til udvikling og styring af 
en virksomhed. Til sikring af den rette 
registrering af tidsforbrug er det vigtigt 
at registreringsstrukturen er kendt for 
alle – også for de medarbejdere, hvor IT 
ikke er kerneproduktet i hverdagen, men 
blot et nødvendigt onde til registrering af 
dagens aktiviteter.

Til synliggørelse af denne struktur 
præsenterer jeg sammenhængen mel-
lem dagens opgaver og registreringen i 
systemer m.v. i et Datahjul, der produ-
ceres i stort format til ophængning på 
vægge til brug for vidensdeling og sik-
ring af korrekt registrering af aktiviteter 
også af nye medarbejdere.
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OPTIMERING

Halvér vandregningen
Vand spiller en stor rolle i hverdagen, og de fl este bruger mere vand, end de lige går og tror. I gennemsnit 
bruger en voksen person over 100 liter vand i døgnet. Med vandprisernes himmelfl ugt er det fornuftigt at 
spare på vandet. Og med få enkle tiltag kan vandforbruget reduceres betragteligt.

I en stor virksomhed løber der mange li-
ter vand igennem systemet på en dag. I 
en privat husholdning er antallet af liter 
vand per dag naturligvis mere beske-
dent, men fælles for de to er, at der med 
næsten 100 procents sikkerhed løber 
mere vand igennem, end der egentlig 
bliver brugt. Der er et stort potentiale for 
at spare på vandet og dermed også på 
vand- og energiregningen.

Vandet løber med pengene

At spare på vandet handler i høj grad 
om adfærd og vaner, men kniber det lidt 
med at huske de gode vaner, er der hel-
digvis masser af hjælp at hente ved at ty 
til teknologien. Intelligente vandhaner 
kan spare både virksomheder og private 
betydelige summer penge.

Tag for eksempel en dryppende vand-
hane. En enkelt dryppende hane kan 
løbe op i hele syv kubikmeter spildt vand 
om året. Det er hverken økonomien el-
ler miljøet tjent med. Sammenhold dette 
med et vandbesparende armatur, der 
automatisk mindsker vandforbruget med 
op til 50 procent. Det regnestykke viser, 
at det er betydelige mængder vand, der 
spares, hvis der sættes en stopper for 
løbende haner, og der investeres i nye, 
intelligente løsninger.

”Mange vandhaner gemmer under 
den blanke overfl ade på et væld at tek-
nologiske løsninger, der sørger for både 
vand- og energibesparelser. Men det er 
ikke særlig interessant med et vandbe-
sparende armatur, hvis det ikke virker, 
som vi forventer. Det skal være let at 
spare på vandet, og man kan sagtens re-
ducere sit vandforbrug, uden det går ud 
over komforten,” siger direktør for Oras 
armaturer, Thomas Søndergaard.

Lad intelligente haner gøre 
arbejdet

Der er meget vand at spare i de daglige 
gøremål. I en dagligdagsaktivitet som 
tandbørstning, kan man fx opnå en be-
sparelse på omkring 1.000 kroner om 
året, hvis man bare slukker for vandet, 
mens tænderne børstes. Får vandet lov 
at løbe direkte ned i afl øbet under tand-
børstningen, spildes der i gennemsnit 10 
liter vand. Og det er rent drikkevand og 
penge lige ned i afl øbet.

Der er altså god økonomi i at investere 
i ting, der sparer på vandet, for vand er 
dyrt. Det betyder også, at tilbagebeta-
lingstiden på vandbesparende løsninger 
ofte er meget kort.

”Det er rent spild at lade vand, der 
ikke bliver brugt, løbe, for vand er en 

både dyrebar og dyr ressource. Det mil-
jømæssige aspekt har første prioritet, når 
vi investerer i udviklingen af nye vand-
besparende produkter. At forbrugerne 
derudover også kan spare forholdsvis 
mange penge er et ekstra plus,” siger 
Thomas Søndergaard.

Sense fra Oras har et unikt touch kontrolsy-
stem, der gør det let og intuitivt at regulere 
vandforbruget og hjælper både vandreg-
ningen og miljøet. www.oras.com

Sæsonen starter 

den 19. marts, 

kom og nyd 

fransk forår!



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

gældende  standarder
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løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

BRANDSIKRING

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
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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

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...
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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

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

Contech Automatic ApS
Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F., tlf. 54 88 44 40

E-mail: mail@contech-automatic.dk
www.contech-automatic.dk

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15

Brandgardiner, Brandjalousier, 
Branddøre, Brandporte, 

Brandslukkere

Nordisk Brandsikring ApS
Tlf. 70 22 30 48

e-mail: info@nordiskbrandsikring.dk
www.nordiskbrandsikring.dk

Nordisk Brandsikring_57x57.indd   1 21/01/16   09.22



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

VENTILATION

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

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

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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Brugerinddragelse er en
 nødvendighed

LUMINEX.DK/LIGHTCARE
Læs mere og se vores video på:

Billeder fra Odense Universitets Hospital og Århus Universitets Hospital 

VIRTUAL REALITY

Den indledende screening af projektet synliggører væsentlige behov 

hos patienter og personale. Special tilpasset arbejdslys, boostlys og 

aftenlys tilpasses afdelingens funktioner og rytme.

3D visualisering lader brugerne opleve lyset og komme med feed-

back tidligt i processen og være med til at øge anlægets brugbarhed. 

Intelligent lys kan tilpasses afdelingens kaldesystemer, bidrage til 

patientplejen og skabe tryghed hos patienterne.

Brugervenlig lysløsning med touchskærme og trykpanel der er lette 

at rengøre og håndtere. 

Gennemtestet belysningsanlæg baseret på patienter, personale, 

forskere og videnspartnere inden for hospitalssektoren, ældrepleje, 

psykiatrien og industrien.

Vores erfaringer bygger på en række projekter i sundhedssektoren. 

Inden for hospitalssektoren har vi blandt andre leveret til:

Det Nye Universitets Hospital Skejby, 

Odense Universitets Horpital,  

Regionshospitalet Silkeborg, 

Rigshospitalet Glostrup. 

Virtual reality skal sætte brugerne i centrum i fremtidens lysdesign. Et lysdesign der stabiliserer 
døgnrytmen, skaber øget trivsel og sundhedsfremmende effekter hos patienter og personale.


