
L Æ S  I N D E  I  B L A D E T

 DRIFT & ARKITEKTUR
F S T A  –  F O R U M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W . F S T A . D K

w w w.hospita ldr i f t .dk

N r.  2  mar ts  2017

6.  årgang

ISSN N r.  2245-3997

Regionshospitalet Viborg

Fremtidens hospitaler har brug  
for Internet of Things

Delte meninger om  
vandtågeanlæg

Undgår driftsstop – rekordantal  
hospitaler strømpe forer afløbs
installationer

Sundhed i en digital fremtid



Service Logistics

Sygehusbyggeri når ikke  
pålagte effektiviseringskrav

OPGAVESYSTEM TRANSPORTSYSTEM SENGESYSTEM GENEREL SØGNING RENGØRINGSSYSTEMVOGNSYSTEM

Columna Service Logistics optimerer servicelogistikken og effektiviserer hele hospitalet.

Columna Service Logistics er en løsning, der op-
timerer service logistikken og hospitalslogistikken. 
Moderne teknologi til lokalisering af udstyr, senge 
og medarbejdere koblet med effektiv søgning, 
nær hedsbaseret opgavefordeling og målrettede 
værktøjer sikrer en øget effektivitet i dagligdagen 
hos det kliniske personale og i servicefunktionerne.

Danmarks banebrydende sygehusbyggerier 
skal føre til effektiviseringer, men på hospi-
talerne skal arbejdsgangene optimeres for 
at nå effektiviseringskravene. 

Imødekommer øgede krav til just-in-time logistik

Mere tid til kliniske opgaver

Bedre udnyttelse af udstyr og senge

Øget gennemsigtighed af opgaver

Bedre service til patienter
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VANDTÅGEANLÆG

Delte meninger om 
vandtågeanlæg
Arkitekter og ingeniører elsker dem. Forsikringsfolk og myndigheder er mere kritiske og forbeholdne. Og 
imens forsøger driftsfolkene på sygehusene at blive klogere på dem – på vandtågeanlæggene.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Brandslukningsudstyr er noget af det 
mest livsvigtige udstyr. En brand er et 
mareridt for alle, og de installationer, der 
fi ndes til at detektere og slukke brande, 
skal naturligvis altid fungere hundrede 
procent.

Netop fordi udstyrets pålidelighed er 
så afgørende, bliver innovation og for
nyelse vanskelig. Brande bliver stort set 
bekæmpet som for hundrede år siden 
ud fra devisen om, at vi ved, hvad vi har, 
men ikke hvad vi får. Men vandtågean
læg er et alternativ til de sprinkleranlæg, 
der blev opfundet og patenteret allerede 
i 1860, og som siden har reddet tusind
vis af menneskeliv. Vandtågeprincippet 
er ikke nyt. På skibe har vandtågeanlæg 
været anvendt i adskillige år, men først i 
det 21. århundrede har sådanne anlæg 
fundet vej til bygninger i Danmark.

De nye sygehuse i Skejby og Gød
strup får dog vandtågeanlæg, og blandt 
andet derfor var der stor interesse, da 
FSTA inviterede til temadag om emnet i 
starten af februar. Her hørte 60 deltagere 
om fordele og ulemper med den ’nye’ 
teknologi.

Dråber til forskel

Både vandtågeanlæg og traditionelle 
sprinkleranlæg bruger vand til brandbe
kæmpelsen. Men der er stor forskel på 
størrelsen af de vanddråber, der kommer 
ud af dyserne fra de to typer.

De dråber, som almindelige sprink
leranlæg producerer, er holdt sammen 
af vandets overfl adespænding og svarer 
stort set til almindelige regndråber. Bran
den hæmmes dels ved den afkøling, der 
sker ved vandets fordampning, og dels 
ved kvælning. Dråberne lander på det 
brændende emne og forhindrer ilt til at 

nære ilden samtidig med, at det bræn
dende emne afkøles.

I et vandtågeanlæg er der næsten in
gen kvælende virkning på brandstedet. 
Til gengæld er den kølende virkning på 
de brændende gasser langt større. Van
det fordamper meget hurtigt på grund 
af de små dråbers meget store samlede 
overfl ade. Derfor er den kølende virk
ning stor, og brandbekæmpelsen bliver 
– i hvert fald i rum, hvor der ikke ar alt 
for højt til loftet – langt mere effektiv. Et 
vandtågeanlæg kan således slukke en 
brand med fem til ti gange så lidt vand 
som et traditionelt anlæg.

Kræver mindre plads

En anden forskel mellem et vandtågean
læg og et sprinkleranlæg er installationer
nes størrelse. For at forstøve vandet skal 
det presses igennem meget små huller 
i dyserne, og det kan kun ske, hvis van
det er under tryk. I normaltilstanden har 
vandet et anlægstryk på 9 bar, og når en 
brand er ved at udvikle sig og pumperne 
er i drift, er trykket mellem 110 og 120 bar.

Det høje tryk betyder større krav til 
anlægget, der skal trykprøves til 200 
bar. Der er også meget strenge krav til 
vandets renhed, da selv mikroskopiske 
urenheder kan tilstoppe de små huller i 
dyserne.

Men fordelene ved et sådant anlæg 
er også til at få øje på. Der skal bruges 
mindre vand, der fremføres under højt 
tryk. Det betyder rør med meget min
dre diameter. De optager ikke så meget 
plads og kan bedre skjules under lofter 
og paneler. Selve anlægget fylder også 
mindre, da pumper mv. ikke skal hånd
tere så store mængder vand.

Behersket jubel

Det er let at forstå, hvorfor arkitekter 
og ingeniører er begejstrede for anlæg, 

der kræver langt mindre plads til rør og 
udstyr. Men det er måske knap så indly
sende, at brandmyndigheder og forsik
ringsselskaber viste større forbehold på 
FSTAtemadagen om vandtågeanlæg. 
Umiddelbart er der jo tale om anlæg, der 
er mere effektive til at slukke bande, og 
hvor vandskaderne alt andet lige bliver 
temmelig meget mindre.

Den beherskede jubel over vandtåge
anlæggene skyldes først og fremmest, 
at der mangler designstandarder for 
sådanne anlæg. Hvert anlæg skal doku
menteres ved hjælp af tests, og forsik
ringsselskabernes ingeniører har ikke 
mulighed for at regne installationerne 
efter.

De test, der skal udføres, kan naturlig
vis ikke blive på fuld skala, da man ikke 
kan brænde en hel afdeling af for at se, 
om de teoretiske beregninger holder i 
virkeligheden, påpegede de to ingeniø
rer fra Gjensidige og Tryg, der holdt et 
fælles indlæg på temadagen.

Usikkerheden omkring dokumenta
tion betyder, at det godt kan tage lang 
tid at komme igennem en godkendelses
proces. I hvert fald skriver Kemp & Lau
ritzen, der installerer vandtågeanlæg på 
DNU i Skejby, på sin hjemmeside, at ”det 
har været et langt, sejt træk at komme 
igennem”.

Fleksibelt? Ja og nej

Kemp & Lauritzen fi k i november ’16 
godkendelse for den første halvdel af in
stallationen på DNU. Den sidste del ven
tes godkendt i slutningen af ’17.

Installationsvirksomheden havde også 
et indlæg på FSTAkonferencen. Det 
handlede blandt andet om, hvor let el
ler svært det er at ændre på et vandtå
geanlæg, og med tanke på hvor meget 
der bygges om og ændres på de danske 
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Belysningen gør en forskel . . .Belysningen gør en forskel . . .

C I T Y  E L E M E N T S 
 L E D  M A S T
 

1  Lysmast/pullert til belysning af:
 Torve, pladser, stier, vej , etc.

2    Kamera overvågning, WI-FI, GOBO,  
 højtaler samt batteri lader funktion.

3  Nød- eller taxaopkald samt     
 parkerings betalings terminal.

4  Fås i to forskellige diameter,
 højde:  fra 1,2m til 9m.

 Den Danske Lyspris 2016:
 Vinder - Ny Nørreport Station. 
 2. plads - Psykiatrisk Sygehus Slagelse. 
  
 DELUX DENMARK er belysnings- 
 leverandør på begge projekter. 
 www.deluxdk.com
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Vil du også have styr på 
driftsopgaverne?

Digital opgavestyring uden det store IT-kendskab

Prøv TOPdesk

www.topdesk.dk

TOPdesk_180x128,5.indd   1 04/04/16   13.57

Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

VANDTÅGEANLÆG

hospitaler, så var der nok én og anden driftschef, der 
spidsede ører.

Men Kemp & Lauritzen kunne straks slukke håbet 
om, at det bliver meget nemmere med vandtågean
læg.

»Vandtågeanlæg er ikke særlig fl eksible. De er dyre 
og besværlige at ændre sammenlignet med et tradi
tionelt sprinkleranlæg, i hvert fald hvis klassifi cerin
gen ændres,« fastslog installationsvirksomheden, der 
holdt et indlæg om vedligeholdelse og tilpasning af 
vandtågeanlæg.

Kemp & Lauritzeningeniøren gennemgik en række 
scenarier for, hvor let eller svært det er at ændre i 
vandtågeanlæg og få ændringerne godkendt. I sam
menligningen med traditionelle sprinkleranlæg var der 
skiftende sejre eller dødt løb, og installationsentrepre-
nøren konkluderede da også, at vandtåge og sprink-
leranlæg er lige fl eksible – eller lige ufl eksible, om man 
vil...

Hvis du vil se, om vandtågeanlæg er noget for dit 
hospital, så kan du fi nde alle scenarierne og alle de øv-
rige indlæg fra temadagen på adressen:

http://fsta.dk/fagligt-forum/temadage/vandtaage-
anlaeg/



Nem at bruge
Med et enkelt tryk på LiteTouch panelet kan du vælge mellem 4 selvvalgte 
scener eller fi njustere farvetemperatur og lysniveau. 

Øget komfort for brugeren med Tunable White
Sæt stemningen med et enkelt tryk. Tunable White belysningen kan skabe 
de bedst mulige forhold for forskellige situationer i et rum

Nem at installere - plug-n-play
Ingen konfi gurering - klar til brug efter installering. 
Intet behov for programmering af software

Læs mere om Riegens lysstyringsløsninger
på www.riegens.dk

Lysstyring med dynamisk belysning
LiteTouch
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SUNDHEDS-IT

Fremtidens hospitaler har 
brug for Internet of Things
I takt med at hospitaler bliver mere digitaliserede og budgetterne mindre, bliver ”Internet of Things” en 
stadig større teknologi, vurderer Jacob Gade, senior konsulent hos Systematic

AF HELLE BASTRUP

I Danmark er de kommende supersyge
huse i fuld gang med at blive bygget – og 
med disse også opførelsen af nye tekni
ske anlæg og moderne, digitaliserede 
bygninger. Samtidig er besparelserne på 
sundhedsområdet et tilbagevendende 
tema på Christiansborg. To ting, der er 
afgørende for, at den nye voksende tek
nologi ”Internet of Things” kun bliver 
større i fremtiden, vurderer Jacob Gade, 
senior konsulent hos Systematic.

Internet of Things (IoT) er på dansk 
også kendt som ”tingenes internet” og 
er et koncept, hvor fysiske ting udstyret 
med små sensorer kan kommunikere 
med omverden gennem internettet. 
Herhjemme bliver teknologien blandt 
andet brugt i vindmølleindustrien, men 
også i sundhedssektoren bliver Internet 
of Things en stadig større spiller. Blandt 
andet understøttes Systematics itløs
ning inden for servicelogistik, Columna 

Service Logistics, af en såkaldt IoTplat
form, der modtager data fra diverse spo
ringsteknologier og gør det muligt for 
forskellige applikationer at bruge denne 
data til at skabe overblik over aktuelle ar
bejdsopgaver og ledigt udstyr.

Et kæmpe potentiale

”Udviklingen på sygehusene går i retnin
gen af, at flere og flere skal deles om det 
samme udstyr. Samtidig bliver det med 
opførelsen af større sygehuse vanskeli
gere at finde det udstyr, man skal bruge. 
Derfor indføres tekniske anlæg på hospi
talerne, hvor senge, paternoster, AGV, 
lager, automater, RFID baseret sporing 
i depoter, moderne rørpost, med flere 
alle er systemer, som er digitaliseret og 
indgår i ”tingenes internet”. Service Lo
gistics og IoT platforme kan binde an
læggene sammen med de mennesker, 
anlæggene skal betjene,” forklarer Jacob 
Gade.

IoTplatformen gør det muligt, at in
formationer om, hvor udstyr befinder 
sig, kan anvendes uanset hvilken spo
ringsteknologi, man bruger. Denne uaf
hængighed er vigtig, da der i disse år 
sker en rivende udvikling inden for tek
nologi til sporing og lokalisering (RTLS).

”Med IoTplatformen skal fagpersoner 
som portører og sygeplejersker bruge 
langt mindre tid på at lede efter ting – for 
bare med et blik på en skærm kan de se, 
hvor det ledige udstyr befinder sig. Un
dersøgelser viser, at sygeplejersker bru
ger mellem 25 minutter og to timer hver 
dag på at lede efter udstyr. Så tidsbespa
relsen er et kæmpe potentiale i sig selv. 
Herudover skaber det større overblik og 
transparens, hvilket begge er forudsæt
ninger for en højere kvalitet i patientfor
løbet.” siger Jacob Gade

Disse fordele har mange hospitaler 
allerede har fået øjnene op for. For ek
sempel på Aarhus Universitetshospital 

Skejby, der har købt Systematics Co
lumna Service Logistics. På det nye su
persygehus i Skejby er det planen, at 
over 300.000 enheder skal tagges med 
blandt andet passive RFIDtags for at 
samle og udveksle information om ma
teriellet.

Systematics Columna Service Logi
stics er allerede i brug på flere andre 
sygehuse i Danmark, Finland og Austra
lien. Her hjælper IoTplatformen og an
dre applikationer personalet til at effek
tivisere arbejdsgange og dermed frigøre 
tid til blandt andet patientkontakt. Aktu
elt bruges teknikken til at lokalisere for 
eksempel senge, ledige kolleger og ud
styr, ligesom det også kan spores, hvor 
udstyret tidligere har været brugt.

”Ved sygdomsudbrud, der opstår på 
et sygehus, kan IoTplatformen være en 
stor hjælp til at spore, hvilket udstyr en 
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SUNDHEDS-IT

given patient har været i kontakt med, 
og hvor det udstyr befi nder sig nu. Det 
hjælper fagpersonalet til at foretage de 
nødvendige indsatser for at indkredse og 
bekæmpe sygdommen. Desuden er det 
muligt at lave analyser på udstyrsgrup
per og dermed få input til at optimere 
brugen af dette med højere effektivitet 
til følge,” siger Jacob Gade.

Mere effektiv rengøring

IoTplatformen betyder også bedre opti
mering af transport på sygehuset og en 
effektivisering af rengøringen. Med en 
digital plan kan man hurtigt se, hvilke ak
tuelle opgaver, der er i nærheden af de 
enkelte servicemedarbejdere. Ligesom 
en rengøringsmedarbejder kan blive in
formeret om, hvornår et toilet er blevet 
brugt et bestemt antal gange og derfor 
har brug for rengøring.

Sidst, men ikke mindst kan IoTplat
formen også hjælpe patienter og pårø
rende via en applikation, der gennem 
deres mobiltelefoner kan downloade en 
kortfunktion, som nemt viser dem vej til 
en bestemt destination på hospitalet.

Visioner for fremtiden 

Mulighederne med Internet of Things i 
fremtiden er enorme og byder på endnu 
mere udstyr, der kobles op via en IoTplat
form, og som udveksler informationer, der 
løbende kan bruges til at effektivisere pro
cesserne på hospitalerne. I fremtiden vil 
det for eksempel være muligt at indsamle 
data fra PIR sensorer, sæbeautomater og 
lignende for på den måde at tilrettelægge 
en rengøring, der er aktivitetsbaseret og 
dermed optimeret bedst muligt.

Fremtidens udfordring bliver at trans
formere alt den data, der indsamles fra 

alle de digitalt opkoblede produkter, til 
brugbar information, som kan bruges 
i den daglige planlægning af arbejds
gange. Med en IoTplatform bliver det 
muligt for mange at byde ind med en løs
ning til denne udfordring, da data plud
selig bliver tilgængelig for mange.

”IoT er et område, der kan bruges på 
rigtig mange områder i sundhedsvæse
net. Vi har stadig masser af muligheder 
forude, og vi glæder os til fortsat at bruge 
løsningen til at udvikle gode løsninger 
for vores kunder. IoT platformen gør det 
også muligt for andre leverandører at ud
vikle løsninger, der kan gøre brug af de 
sporings og lokaliseringsdata, der for
midles af platformen – samlet set til gavn 
for et mere effektivt sundhedsvæsen,” 
afslutter Jacob Gade.

COLUMNA SERVICE LOGISTICS – IT-LØSNINGER INTEGRERET MED IOT-PLATFORMEN

Columna Service Logistics er en portefølje af IT-løsninger, der understøtter det kliniske personale såvel som servicepersonalet 
i deres daglige arbejde på hospitaler. Ved at gøre brug af forskellige sporingsværktøjer og IoT-platformen, indsamler de forskel-
lige løsninger viden om opgavers omfang og ressourcers lokation, hvilket gør personalet i stand til at optimere deres arbejds-
gange.

Portører er således i stand til at se hvilke opgaver, der befi nder sig i nærheden af dem, så de ikke vandrer forgæves frem og til-
bage på hospitalet. Ligeledes er klinikere og andre systembrugere i stand til at prioritere opgaverne, så portører, serviceperso-
nale, rengøringspersonale, osv. ved præcis, hvilke opgaver det er vigtigst at løse nu og her. Sporingen af udstyr frigiver samtidig 
en masse tid, da sygeplejerskerne ikke behøver bruge deres sparsomme tid på at lede efter det rette udstyr. I stedet bruger de 
en af løsningerne i Columna Service Logistics til at fi nde frem til lokationen på det konkrete udstyr.

Columna Service Logistics skaber overblik, transparens og effektiviserede arbejdsgange ved at understøtte brugerne i deres 
daglige arbejde på hospitaler.
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Digitalisering i et 
strategisk perspektiv

I mere end tyve år har TOPdesk leveret 
software til at hjælpe Facility Manage
mentafdelinger over hele Europa. I 
dagligdagen møder vi mange Facility 
Managementafdelinger hvor størrelse, 
kompleksitet og visioner er af meget for
skelligartet karakter. Fælles for dem alle 
er, afdelingernes hovedformål, nemlig at 
understøtte kerneforretningens primære 
opgaver og dermed give medarbejderne 
de bedst mulige betingelser for at udføre 
det daglige arbejde.

Det handler om god service
I Facility Managementafdelingerne mø
der vi ofte termen ”Hospitality”, som 
overordnet set henviser til en kunde
orienteret service og kundens positive 
opfattelse heraf. Vi hører ofte, at en væ
sentlig faktor for at yde en kundeorien
teret service er den løbende personlige 
kontakt. Sat lidt på spidsen mener vi, at 
det hører fortiden til. Personlig kontakt 
er ikke nødvendigvis den bedste service 
– hverken for kunden, opgaveløseren 
og/eller for forretningen. 

Strategisk digitalisering
I takt med den øgede digitalisering ople
ver vi, at strategisk udnyttelse af digita
lisering kan flytte mange danske Facility 
Managementafdelinger til næste niveau 
og skabe varige konkurrence og effek
tiviseringsfordele. Facility Management
afdelinger kan ved hjælp af digitalisering 
forbedre effektiviteten og øge kundetil

fredsheden – uden at forstyrre den per
sonlige personlige kontakt. 

Alle hospitaler har i dag strategisk og 
taktisk fokus på digitalisering, ofte endda 
med store komplekse CAFMsystemer. 
Men alligevel oplever vi at opgavelø
serne på gangene – på det operationelle 
niveau – kan blive overset. Hvor energi
styring, tegningsarkiver, arealoptimering 
mfl. er digitaliseret, ses det tit at de dag
lige serviceopgaver, vedligeholdelsesop
gaver mm. stadig overleveres og håndte
res via post it, arbejdssedler, personlige 
henvendelser og forstyrrende telefonop
kald. Der er altså stadig ”lavt hængende 
frugter at plukke” hos tekniske serviceaf
delinger, hvilket overses i de strategiske 
overvejelser.

Fra et strategisk perspektiv kan digi
talisering af de daglige serviceopgaver 
og vedligeholdelsesopgaver bruges til, 
dels at skabe mere værdi gennem bedre, 
smartere og hurtigere opgaveløsning til 
kunderne, og dels til at effektivisere ved 
at sætte strøm til virksomhedens proces
ser.

Strategiske fordele ved digital 
opgavestyring

Vi erfarer at Facility Managementafde
linger som digitaliserer de daglige ser
viceopgaver og vedligeholdelsesopga
ver opnår markante fordele:

Bedre udnyttelse af ressourcer
Sættes der strøm til de gule sedler og 
bliver de personlige henvendelser redu
ceret og i stedet konvertereret til sager 
oprettet digitalt, vil forretningen opleve 
en bedre og hurtigere opgaveløsning, af 
højere og mere ensartet kvalitet. Og da 
papirerne er erstattet af tablets, PC’er 
og Smartphones, reduceres papirmæng
den, risikoen for forlagte arbejdssedler 
reduceres og kunden har altid overblik 
over sagens udvikling og status. Ved at 
samle alle opgaver i et opgavestyringssy
stem, vil der fra strategisk hold ligeledes 
være mulighed for at skabe det nødven

dige overblik, der kræves for at tage be
slutninger på et velbegrundet grundlag. 
Bruger vi tiden rigtigt? Kan vi bruge tiden 
bedre på andet som giver større værdi 
for forretningen? Da alle data lagres di
gitalt kan der laves løbende målinger og 
benchmarking af data kan udnyttes, så 
afdelingen kommer på forkant fremfor at 
agere brandslukkere.

Øget medarbejdertilfredshed
At være på forkant med opgaverne og 
have et tydeligt overblik over de daglige 
arbejdsopgaver giver de daglige opgave
løsere, viceværterne, en mere strømlinet 
hverdag hvor de kan arbejde effektivt og 
uforstyrret. Da opgaverne automatisk 
kan grupperes i kategorier, f.eks. vvsop
gaver og maleropgaver til de respektive 
ansvarlige, opnås en mulighed for at ar
bejde med kompetenceområder, hvilket 
kan give større jobtilfredshed og ensar
tet kvalitet i opgaveløsningen. Og er en 
opgave løst én gang tidligere vil andre 
kollegaer til hver en tid, kunne søge i en 
vidensbase fremfor at genopfinde den 
dybe tallerken igen og igen. Erfaringerne 
viser at en direkte afledt effekt af digita
liseret opgavestyring, er en reduktion i 
stresstilfælde.

Også for kunden der har brug for 
hjælp, giver digitaliseringen fordele. 
Kunden kan selv – uanset tid og sted 
– registrere en sag via PC, tablet eller 
Smartphone. Og dermed kan han/hun 
selv følge sagens gang vi sagens unikke 
IDnummer – uden at rykke for svar. 
Alt i alt giver det en bedre tværgående 
kommunikation og en bedre serviceop
levelse på tværs af huset. 

Synlighed
Ved forretningen hvad de kan forvente 
af Facility Managementafdelingen – og 
hvad der ikke kan leveres? Vis forretnin
gen hvad I kan – og måske også hvad I 
ikke vil bruge tiden på. Synliggør det 
med et egentligt Servicekatalog som 
kunderne kan tilgå via Serviceportalen 
hvor sager også kan indrapporteres. Faci

AF LOTTE RASKSEN OG DAVID TRUELSEN BASSE
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Vi bygger den rigtige 
vogn til jeres behov

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

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

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

Skabt til særlige behov  
– dine og dine patienters

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Munters affugtnings- og 
luftbehandlingsløsninger 
sikrer:

• Optimale  og fuldt 
kontrollerede fugtforhold 
i laboratorier, renrum, 
køle- og fryserum

• Beskyttelse af elektronik 
og udstyr mod fugt

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk
info@munters.dk

Læs tidligere 
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk

DIGITALISERING

lity Managementafdelingen får dermed 
skabt en synlighed over arbejdsmængde 
og serviceudbud og hele forretningen 
oplever transparens og smidigere opga
veflows.

Effektivisering
Helt overordnet set vil digitalisering af 
de daglige ad hocopgaver medføre en 
effektivisering som kommer alle til gode. 
Værdiskabelsen kan både skabes udadtil 
gennem bedre services, hurtigere be
tjening, større tilgængelighed mv., men 
også internt i form af større effektivitet, 
skalerbarhed og lavere produktionsom
kostninger.

Erfaringerne viser, at der er stor ge
vinst ved at bruge digital opgavestyring 
aktivt. Det synliggør styrker og svag
heder i det udførte arbejde og ofte kan 
kvaliteten i arbejdet forbedres. Der er 
altså merværdi at hente for organisation, 
når digitaliseret opgavestyring anven
des målrettet i den daglige drift og rent 
strategisk, vil hele forretningen få unikke 

konkurrencefordele som kan løfte ind
satserne til nye højder.

Globalt findes der flere hundrede sy
stemer, der defineres som hjælpeløsnin
ger til Facility Managementafdelinger. 
Systemtyperne er ikke knyttet til en stan
dard, men kan tjene som indikator på, 
hvad du som kunde kan forvente af de 
forskellige systemer.

Konsulentvirksomheden Basico har i 
samarbejde med Dansk Facility Manage
ment Forum (DFM) udarbejdet en rap
port som giver et godt overblik over de 
forskellige Facility Managementsyste
mer i Danmark. Hos TOPdesk anbefaler 
vi denne rapport som et godt inspirati
onsgrundlag i vurdering og udvælgelse 
af det fremtidige strategiske Facility Ma
nagementværktøj. 
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De bedste digitale 
kommuner får borgerne 
og medarbejderne med
De kommuner, der har været bedst til at digitalisere velfærden, sætter fokus på at inddrage borgerne og 
uddanne personalet til at bruge de digitale løsninger bedst muligt.

AF MORTEN LARSEN

Digitalisering af velfærden og opkvalifi 
ceringen af medarbejderne hænger tæt 
sammen. Ifølge IT i praksis® 2016 – den 
årlige måling af brugen af it i Danmark 
udført af Rambøll og DANSK IT – har 
100 procent af de kommuner, der vurde
res at være best practiceorganisationer 
i forhold til brugen af it, benhårdt fokus 

på at forbedre medarbejdernes kompe
tencer inden for velfærdsteknologi det 
kommende år. Det tilsvarende tal for de 
dårligst digitaliserede kommuner er 29 
procent.

”Det er den helt rigtige vej at gå det 
kommende år at have fokus på at for
bedre medarbejdernes kompetencer. De 
kompetencer medarbejderne har brug 
for er langt fra alene et spørgsmål om at 
betjene teknologien, det handler også 

om at teknologien skal give mening i for
hold til de øvrige opgaver, man skal løse, 
og i forhold til det, de opfatter som ker
neopgaven,” siger Rikke Hvilshøj, adm. 
direktør i DANSK IT. ”Om det lykkes 
afhænger i højere grad af lederens kom
petencer end af medarbejdernes. Og så 
skal medarbejderne jo også have det til at 
give mening i forhold til borgerne – det 
er meget lettere, hvis det også giver me
ning for dem selv,” tilføjer hun.

DIGITAL MEDSKABELSE – MOTIVERER DET OFFENTLIGE 
BORGEREN TIL MEDSKABELSE? 
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Adm. direktør Rikke Hvilshøj, DANSK ITChefkonsulent Peter Pietras, Rambøll Ma-
nagement Consulting

Samtidig med et stærkt fokus på ud
dannelse af medarbejdere i det kom
mende år er der sket et markant frem
skridt i medarbejderinddragelse, hvor 
64 procent af de itansvarlige i kommu
ner og regioner i dag lægger vægt på 
medarbejderinddragelse i udviklingen 
af konkrete løsninger. Sidste år var tallet 
34 procent. Det er en glædelig udvikling, 
mener Rikke Hvilshøj.

Samtidig kendetegnes best practice
organisationer ved at prioritere borger
inddragelse i udviklingen af de digitale 
løsninger. 86 procent af de itansvarlige i 
best practiceorganisationerne mener, at 

bruger og borgerinddragelse i høj eller i 
nogen grad skal bidrage til deres digitale 
succes. I modsætning hertil kan kun 14 
procent af worst practice-organisatio
nerne tilslutte sig dette.

”Det er i høj grad sandsynligt, at bor
gerinddragelse i sig selv ikke er nok, 
men at det er måden, hvorpå borgerne 
inddrages, der gør forskellen. Inddragel
sen skal være reel, begynde tidligt i pro
cessen og fortsætte helt frem til imple
menteringen. Inddragelsen skal omfatte 
borgere, der afviger fra gennemsnittet, 
og som måske endda kan betegnes som 
ekstreme brugere,” siger Chefkonsulent 

Peter Pietras fra Rambøll Management 
Consulting.

Rikke Hvilshøj lægger vægt på, at ef
fektiv digitalisering af velfærden er et 
aktivt valg, som de offentlige organisa
tioner skal satse sammenhængende på. 
”Gevinsterne er store, hvis digitaliserin
gen sker sammenhængende med fokus 
på både borgere, som jo er dem, det hele 
handler om, og medarbejderne, som skal 
betjene løsningerne. Vi håber, at de bed
ste kommuner kan tjene til fremtidig in
spiration for resten. Det vil komme alle til 
gode i sidste ende.”

TROX fl ytter tættere på sine kunder

TROX er førende inden for udvikling, fremstilling og salg af komponenter og systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 27 dattersel-
skaber i 27 lande og 14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa inden for klima- og ventilationskomponenter samt yderst 
aktiv på det globale marked. Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2016 med 3.770 medarbejdere en omsætning på ca. 500 mio. Euro. 
Repræsentanter og importører i mere end 70 lande har gjort TROX-produkter og TROX-koncepter kendt i hele verden.

Et udbredt ønske om at komme tættere på vore kunder og 
det storkøbenhavnske ventilationsmarked, betyder at vi pr 
1. maj 2017 fl ytter fra Hørsholm til Herlev.

På den nye adresse – Lyskær 10, 2730 Herlev – rykker vi 
nærmere mange af vores kunder, som dermed har mulighed 
for hurtigt at få udleveret varer direkte fra det store lager.

Vores lagersortimentet vil samtidig blive udvidet betragte
ligt. Vi glæder os til at vise de nye lokaler og det velassorte
rede lager frem. Med dette vil vi kunne servicere vores kun
der langt bedre, udtrykker adm. direktør Peter Sønderskov.

I det jyske er vi blevet mere tilgængelige for kunderne, 
idet et stort sortiment af vores produkter nu lagerføres hos 
vores partner Ørbæk Ventilation i Aalborg. 

Et lille udpluk af TROX produkter 
lagerført hos Ørbæk Ventilation
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Sender I persondata med 
e-mail?
Vidste du, at almindelig email ikke er en sikker måde at sende følsomme oplysninger på? Det svarer til at 
sende et åbent postkort, som er let at opsnappe og kan læses af uvedkommende.

Det handler om sikkerhed

Når du sender med Bluewhale, så be
skytter vi det, du sender, til det når frem 
til de rette modtagere. Vi tager hånd om 
din datasikkerhed og sørger for, at du 
trygt kan sende fortrolige mails til bor
gere, kunder, patienter og samarbejds
partnere. Dine modtagere kan desuden 
svare sikkert, når du har sendt med 
Bluewhale, så jeres dialog er fortrolig.

Hvordan kan Bluewhale hjælpe 
jer?

Vores mission er at sørge for, at dine op
lysninger sendes fuldt fortroligt og kun 
kan læses af de rette modtagere. Du skal 
blot have emailadresse og mobilnum
mer eller CPR/CVRnummer på dine 
modtagere. Så sørger Bluewhale for re
sten.

Har I persondata liggende i 
skyen?

Persondata og fortrolige oplysninger le
ver livet farligt på fildelingstjenester og 
i skyen, hvor man ikke ved, hvem som 
læser med. Når du bruger Bluewhale, er 
der fuldstændig styr på, hvor dine data 
befinder sig.

Bluewhale hjælper jer 
med at overholde EU’s 
persondataforordning

I maj 2018 træder EU’s persondatafor
ordning i kraft. Forordningen gælder for 
alle virksomheder samt offentlige myn
digheder og handler bl.a. om, hvordan 
man kommunikerer persondata. Der 
bliver slået hårdt ned på overtrædelse af 
forordningen med bøder på op til 4 % af 
virksomhedens årlige omsætning. Hos 
Bluewhale får du beskyttelse og kryp

tering af dine data fra de bliver sendt 
afsted, til de kommer frem til de rette 
modtagere, så du overholder EU’s per
sondataforordning.

Det er nemt at bruge

Du kan sende beskeder og filer med 
Bluewhale i Outlook, også røntgenbille
der og store dokumenter. Modtageren 
kan nemt og sikkert åbne forsendelsen i 
sin email med sit NemID, med SMSpin
kode eller i Digital Post. Modtageren kan 
efterfølgende besvare beskeden og ved
hæfte fx dokumenter eller andet med 
persondata eller fortroligt indhold. Du 
kan også sende med Bluewhale direkte 
fra jeres journaliseringssystem.

Hvad siger brugerne?

IT Chef Jens Pilekær Henriksen fra Sty
relsen for Patientsikkerhed siger om 
Bluewhale:

”Vi vil bestemt anbefale andre offent
lige instanser at bruge Bluewhale. Det er 
trygt for borgerne og nemt for os.”

Hvem er Bluewhale?

Vi er et dansk firma med mange års er
faring med datasikkerhed. Vi hjælper 
offentlige institutioner og private virk
somheder med sikker kommunikation af 
persondata, fortroligt indhold og store 
vedhæftninger. Vi har også plads til jer.
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Sundhed i en digital 
fremtid

Den digitale teknologi på sundhedsom
rådet tager i disse år store skidt fremad, 
hvor for eksempel Big Data, mobil tek
nologi, apps, robotteknologi, nanotek
nologi, 3Dprint, kunstig intelligens, 
sensorteknologi, ”labonachip” giver 
helt nye muligheder og forventninger til 
forebyggelse og behandling. Det vil re
volutionere sundhedsydelserne i forhold 
til, hvordan de leveres, hvornår de leve
res, og hvor de leveres.

Teknologien vil forstyrre vores måde 
at tænke og udøve sundhed på. Det kan 
lyde bekymrende, for hvornår er forstyr
relser godt? Det er det, når forstyrrel
serne fører til nytænkning, kreativitet og 
bedre løsninger. Den situation befinder 
vores sundhedsvæsen sig i netop nu. 
Lige nu sker der enorme teknologiske 
fremskridt, som har potentiale til at løfte 
vores sundhedsvæsen. Det skal vi hilse 
velkomment, for det har vi brug for. 

Hvordan kan teknologi hjælpe os i 
forhold til fejlmedicinering, overbelæg
ning og udredningsret? Hvordan kan 
teknologi forbedre behandling af kræft 
og forebyggelse af kroniske sygdomme? 
Hvordan kan teknologien være med til at 
frigive tid og ressourcer til kerneopga
verne og skabe bedre og mere sundhed 
for pengene? Det er nogle af de spørgs
mål, som jeg og mine politiske kollegaer i 
regionerne stiller os selv lige nu.

Patienten skal involveres mere

Regionerne er landets største sundheds
leverandører, og det er vores opgave at 

bruge vores sundhedsbudget, så vi får 
den bedste kvalitet – og mest sundhed 
– for pengene. Her spiller den stigende 
digitalisering en nøglerolle.

Vi kigger ind i en fremtid, hvor flere 
vil leve med én eller flere kroniske syg
domme. Samtidig betyder den demogra
fiske udvikling, at der vil være en relativt 
mindre arbejdsstyrke til at tage sig af 
velfærden. Teknologien skal hjælpe os 
med begge dele. Teknologien skal også 
hjælpe os med – i endnu højere grad – 
at involvere patienten i eget helbred og 
egen behandling.

Teknologi skal være med til at sikre, 
at kronikere kommer til at leve godt og 
længe med deres sygdom, blandt andet 
ved at vi opdager sygdommen tidligere 
og dermed kan sætte hurtigere ind, men 
også med bedre og mere fleksible be
handlingsmetoder. Fremover vil vi være 
sjældnere gæster på sygehuset. Alvorligt 
syge og akutte patienter skal selvfølgelig 
fortsat på sygehuset, hvis de har behov. 
Men langt flere – blandt andre kronisk 
syge – vil kunne følge og behandle egen 
sygdom hjemme fra køkkenbordet med 
selvmonitorering og telemedicin. Det 
betyder færre tidskrævende kontrolbe
søg på sygehuset.

Den enkelte slipper for at bruge tid i 
bilen og i venteværelset, og læger og sy
geplejersker får mere tid til de patienter, 
der har størst behov. På den måde bidra
ger teknologiske løsninger til, at behand
lingen bliver mindre afhængig af tid og 
sted og giver større frihed for patienten 
i hverdagen.

Teknologien giver ro

Når flere borgere kan følge eget helbred 
og sygdom med teknologiske løsninger, 
forebygger vi bedre og stiller mere præ
cise diagnoser. Det giver målrettet be
handling og flere raske borgere, fordi der 
sættes ind i tide. Samtidig får borgerne et 
bedre indblik i eget helbred og dermed 
bedre forudsætninger for at tage aktiv 
del i egen forebyggelse og behandling. 

Et eksempel på dette er telemedicin 
til gravide med komplikationer. Kvinder, 

som støder ind i komplikationer i løbet 
af deres graviditet, kan nu selv udføre 
præcise målinger i eget hjem – det giver 
ro og tryghed for den gravide at kunne 
følge med, og det giver sundhedsperso
nalet mulighed for at sætte hurtigt ind, 
hvis graviditeten udvikler sig risikabelt.

Teknologien kan i andre tilfælde helt 
afløse menneskehænder og hjælpe os 
med at benytte vores medarbejderres
sourcer bedst muligt. Læger og syge
plejersker løber mere end stærkt i dag, 
så hvis teknologien kan gøre noget af 
arbejdet for os og frigive hænder og tid 
til kerneopgaven – ja, så skal vi selvføl
gelig benytte os af det. Et eksempel er at 
lade en robot sortere alle de blodprøver, 
som kommer ind fra de praktiserende læ
ger. Det gør man i dag på Nordsjællands 
Hospital i Hillerød. Her har man en fuld
automatisk blodprøvecentral. Alle ma
nuelle processer er elimineret. Det frigør 
hænder og tid, som i stedet kan bruges 
på patienterne.

Etikken er helt afgørende

Der er en enorm kreativitet og lyst til at 
skabe bedre sundhedsløsninger. For at 
lykkes skal vi tage de teknologiske mu
ligheder til os og sørge for at udbrede de 
gode løsninger, så de kan gøre gavn for 
så mange borgere som muligt så hurtigt 
som muligt. Sammen med borgerne er 
de sundhedsprofessionelle vores vigtig
ste allierede i dette arbejde. Vi har og 
vil fortsat have hårdt brug for de mange 
og dygtige varme hænder i den danske 
sundhedsvæsen – og vi skal gøre dem 
så kloge som muligt med teknologiens 
hjælp.

Men vi skal selvfølgelig gå ind i det 
med åbne øjne. Når sundhedsopgaver 
skifter hænder, og mængden af patient
data bliver større og større, skal vi hu
ske etikken. Med gensekvensering og 
såkaldt big data kan man koge enorme 
mængder kompleks data ned til, hvilken 
slags medicin der virker bedst for den en
kelte patient. Det er som udgangspunkt 
positivt og en vigtig udvikling, fordi pa
tienten slipper for uvirksom medicin og 

AF BENT HANSEN,  

FORMAND FOR DANSKE REGIONER
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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

DIGITALISERING

unødvendige bivirkninger, samtidig med 
at vi som samfund slipper for at bruge 
penge på behandling, der ikke virker.

Men data rummer også ny viden, som 
kan stille os i uvante dilemmaer. Vil man 
have viden om genetisk sygdom, hvis 
man ikke specifi kt har bedt om det? Hvis 
man kan helbredes, vil svaret nok være 
ja. Det er mere vanskeligt, hvis der ikke 
er behandlingsmuligheder. De etiske 
dilemmaer udfordrer lovgivningen og 
vores evige jagt på ny viden. Vi politi
kere har en vigtig opgave i at diskutere 
dilemmaerne sammen med blandt andre 
patientforeninger og forskere.

Lige adgang til sundhed

Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt 
for os er, at den øgede digitalisering ikke 
må føre til større ulighed i sundhed. Det 
er en af vores vigtigste politiske opgaver. 
Når der bliver bedre mulighed for, at pa
tienter kan opsøge behandling og viden 
på egen hånd og bedre mulighed for at 
spille en aktiv rolle i sit eget forløb, skal 
vi være ekstra opmærksomme på de pa
tienter, som ikke har de nødvendige for
udsætninger. For mange falder brugen af 
teknologi helt naturligt, og de vil mod
tage ny sundhedsteknologi med begej
string og selvfølgelighed. For andre vil 

nye teknologiske løsninger være en stor 
udfordring. Som sundhedsvæsen skal vi 
kunne rumme begge dele.

Når vi tager forsvarligt hånd om tekno
logiens muligheder, har vi forudsætnin
gerne for at skabe sublime behandlinger. 
Digitalisering er ikke bare et smart be
greb i sundhedsvæsenet. Digitalisering 
kan sørge for, at lægen og sygeplejer
sken får mere tid med patienten, og vi 
kan sikre, at patienter ikke falder mellem 
to stole, når man sendes fra sin praktise
rende læge til sygehuset og den anden 
vej.



Olympus’ systematiske fremgangsmåde til dekontaminering af endoskoper tilbyder alle de løsninger, du har brug for 
til at dække hele arbejdscyklussen, fra den ene patient til den næste. Fra transport til automatiseret dekontaminering, 
fra opbevaring til dokumentation – du kan stole på et ensartet, avanceret koncept, som prioriterer endoskophygiejne 
og patientsikkerhed. Som konsekvent videreudvikling af ETD-maskiner giver ETD Double fra Olympus for første gang 
mulighed for korrekt rumlig adskillelse af ren og uren side.

Dette nye koncept er beregnet til:
 · Optimering af arbejdsgangen
 · Levering af hygiejneresultater på højeste niveau
 · Sikring af dine patienters og ansattes sikkerhed
 · Beskyttelse af følsomme, high-tech endoskopinstrumenter
 · RFID baseret endoskop- og brugersporing

Tempovej 48-50, 2750 Ballerup  |  Tlf. +45 44 73 47 00 |  fax +45 44 73 48 01 |  www.olympus.dk |  kontakt@olymupus.dk

ETD DOUBLE
Optimal endoskop dekontaminering

11
15

7

ODK ETD Double A4_3.indd   1 30.01.2015   09:45:31



18   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2

PATIENTTERMINALER

Patientterminaler er langt 
mere end TV og radio
For omkring 15 år siden blev begrebet individuelle patientTV introduceret på det danske hospitalsmarked 
af den århusianske virksomhed CARECALL. De små personlige TV med indbygget radio blev typisk valgt 
af hospitalerne for at højne patienttilfredsheden, mens man samtidig opnåede et forbedret arbejdsmiljø 
for personalet. I dag er de gamle TV blevet patientterminaler, der integreres i plejerutinerne og hospitalets 
hverdag.

I såkaldt gamle dage gav de traditionelle 
TV, som blev delt af alle patienterne på 
en hospitalsstue altid udfordringer i for
hold til, hvilket program man skulle se, 
hvor højt der skulle være skruet op, og 
hvornår det overhovedet skulle være 
tændt. Med introduktionen af de små 
individuelle patientTV fik patienterne 
i begyndelsen af 00’erne mulighed for 
”TV direkte ved sengen”.

Den enkelte patient fik frihed til selv at 
vælge, hvilken TVkanal vedkommende 
ønskede at se og ikke mindst hvornår. 
Dette kunne nu ske helt uden at for
styrre medpatienterne, da lyset fra de 
små LCDTV, i modsætning til de traditi
onelle TV, ikke lyste hele sengestuen op, 
ligesom lydniveauet på stuerne generelt 
blev dæmpet ved brug af personlige ho
vedtelefoner.

TV blev til terminaler – og 
patientens kontakt til omverden

Patienterne var fra begyndelsen me
get begejstrede for de små personlige 
TV, der var med til at skabe en tiltrængt 
adspredelse under indlæggelsen. De 

var og er meget enkle og intuitive at 
anvende. Informationssamfundets sti
gende krav, hvor hvert individ kræver 
mere og mere information, afspejlede sig 
dog naturligvis også i sygehussektoren. 
Derfor udviklede det lille TV sig hurtigt, 
så det også blev muligt at gå på internet
tet, når man var indlagt. TV’et blev såle
des til en terminal, der gav patienterne 
mulighed for at få informationer fra om
verdenen og snart også at holde kontak
ten til det sociale netværk. I tillæg til TV, 
blev der nemlig mulighed for at benytte 
sociale app såsom Facebook, Twitter og 
lignende.

Terminalen blev således også et per
fekt medie for hospitalerne til at distri
buere mere målrettet information om 
patienternes sygdom, herunder blandt 
andet behandlingsplaner, vejlednin
ger til personlig genoptræning, kost og 
lignende. Desuden blev mere generel 
information som besøgs og spisetider, 
kioskmuligheder og andre praktiske in
formationer mulige at formidle på enkel 
vis. Patienten kunne under indlæggel
sen søge informationer om eksempelvis 
egen diagnose og behandling, hvilket 
blev et supplement til personalets kom
munikation med patienten.

Med få udvalgte services og funk
tioner, kan terminalerne derfor i dag 
bidrage til at fremme patienternes ople
velse og evne til at være selvhjulpne un
der en indlæggelse.

Patientterminalerne aflaster 
personalet

Nogle hospitaler benytter allerede ter
minalerne, så patienterne selv har mu
lighed for at styre f.eks. belysning, tem
peratur og solafskærmning, og dette er 

med til at aflaste personalet, der er under 
stadigt stigende pres med krav om bedre 
udnyttelse af eksisterende ressourcer.

En endnu større ressourcemæssig ge
vinst kan opnås ved, at patienterne selv 
tilkalder det ”rigtige” personale, når de 
har behov for hjælp – de såkaldt kompe
tencespecifikke kald.

Det er alment kendt, at personalet på 
vores hospitaler ikke har problemer med 
at nå op på de 10.000 anbefalede skridt 
hver dag, når de tilser patienter, der kal
der på hjælp, men de mange skridt tager 
tid fra de patientnære opgaver. Her kan 
terminalerne være værktøjet, der hjæl
per patienten til at kalde på den rigtige 
ressource. På terminalen vises ikoner, 
svarende til patienternes typiske behov, 
eksempelvis hjælp til toiletbesøg, medi

AF SUSAN KARMAR, CARE-CALL A/S
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PATIENTTERMINALER

cin, mad eller drikke, og kaldet går derpå 
til den rette kompetence. Når personalet 
på forhånd ved, hvilken opgave der mø
der dem hos patienten, får de desuden 
en mere aktionsorienteret arbejdsdag, 
det giver mulighed for mere ro og min
dre stress. Endvidere giver det mulighed 
for at øge fokus på de plejemæssige op
gaver, som oprindeligt var årsagen til, at 
man valgte sit erhverv.

Terminalen fungerer i dag som 
personalets portal

Muligheden for at give en mere målret
tet service til patienterne med udgangs
punkt i de kompetencespecifikke kald, er 
ikke det eneste middel til at øge tilfreds
heden hos såvel patienter som perso
nale.

I dag giver apps på terminalerne 
blandt andet mulighed for, at det kliniske 
personale – direkte ved patienten – ek
sempelvis kan etablere adgang til den
nes journal. Terminalen kommer dermed 
til at fungere som en fælles platform til 
information, og der etableres et funda
ment for en mere ligeværdig vidende
ling mellem patient og personale. Man 
kan i samarbejde planlægge aktiviteter 
og gennemgå resultater fra patientens 
undersøgelser. Når der skabes en åben 
dialog ”på sengekanten” med øget pa
tientinddragelse og forbedret informa
tion, nedbrydes de fleste barrierer, og 

OM CARE-CALL A/S

CARE-CALL er en dansk tomandsejet virksomhed med 30 medarbejdere, der 
rådgiver om, leverer og servicerer kalde-, kommunikations- og personsikringsan-
læg. CARE-CALL har eksisteret siden år 2000 og leverer udover patientterminaler 
sengekald, akutalarmering, personsikring og overfaldsalarmering til halvdelen af 
de danske hospitaler og sygehuse. Det er et erklæret mål for CARE-CALL at 
opretholde en enestående viden om situationen hos kunderne sundhedssekto-
ren i relation til de produkter og ydelser der leveres. Denne viden omsættes til 
løsninger der indfrier kundernes ønsker, behov og forventninger. Via viden- og 
erfaringsudveksling med kunderne højnes standarden og brugervenligheden i de 
anvendte løsninger.

patientens oplevelse af kvalitet i behand
lingsforløbet øges.

Over 2.000 patientterminaler på 
danske hospitaler

De seneste 11 år har CARECALL A/S 
leveret over 2.000 patientterminaler til 
danske hospitaler, hvilket svarer til mere 
end 95 % af alle de installationer, der er 
udført i Danmark. Dette har givet vær
difuld viden og erfaring indenfor om
rådet, og informationerne bliver, i nært 
samarbejde med den tyske leverandør 
Bewatec, brugt til den videre udvikling 
af terminalerne. Et af målene har været at 
udvikle de individuelle patientTV til ter
minaler, der fungerer som værktøjer for 
såvel patienter som personale – et mål, 
der langt hen ad vejen er opfyldt i dag og 
som også fortsat vil have stor fokus.
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BELYSNING

DELUX DENMARK igen med 
i et prisvindende projekt
I Vallensbæk ligger DELUX DENMARK, der ved at tænke ud af boksen har leveret belysning til de 
projekter, som Dansk Center for Lys har uddelt sine prestigefyldte, årlige priser til i de seneste år

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

DELUX DENMARK er ganske vist en lille 
leverandør i en verden fuld af store kon
kurrenter, men ved at tænke kreativt og 
utraditionelt ud af boksen, har selskabet 
i Vallensbæk med direktør Michael Mad
sen i spidsen mod alle odds formået at 
placere sig fremme i førerfeltet.

Virksomheden har således leveret en 
vigtig del af belysningen til Nørreport 

Station som Dansk Center for Lys den 
26. januar kårede som vinder af Den 
Danske Lyspris 2016. DELUX DEN
MARK står bag al belysning til trafikkor
ridoren, der forbinder stationen med 
den underliggende Københavns Metro
station.

Leverancen bestod i 66 specialarmatu
rer, downlights DL150, fra Hoffmeister, 
der kan sikre passagererne den bedste 
belysning i overgangsområdet, som hø
rer til blandt de travleste i København. 
Om motiverne til at kåre Nørreport Sta

tion sagde juryformanden Anne Bay fra 
Dansk Center for Lys:

”Projektet rammer den helt særlige 
tone, som kendetegner skandinavisk ar-
kitektur og lysdesign, når det er bedst. 
Belysningen er helstøbt og ikonisk i al sin 
enkelhed. Nørreport er et meget vigtigt 
trafikknudepunkt, og det er derfor eks-
tremt vigtigt, at belysningen er i top, og 
det er den hér.

Der er en fin balance mellem almen-
belysningen og effektbelysningen, og 
det gør stationen både tryg, overskuelig 
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BELYSNING

og oplevelsesrig i de mørke timer. Det er 
nemt at orientere sig og nemt at se andre 
menneskers ansigter.”

Direktør Michael Madsen er både 
stolt og meget tilfreds med at DELUX 
DENMARK atter har leveret til et pro
jekt, der lysteknisk hører til de ypperste 
i Danmark, og siger om sin virksomheds 
bidrag til det prisbelønnede stationspro
jekt:

Det er altid noget stort, når man får lov 
at levere belysnings armaturer til lande
mærker såsom Nørreport Station – især 
efter den fine opmærksomhed stationen 
oprigtigt fortjener.

Det er de mest interessante, bedste 
og mest banebrydende projekter der 
sætter mennesker i centrum og beriger 
bybilledet, som nomineres. Vurderingen 
er uafhængig af projekternes størrelse, 
antal og omsætning.

Psykiatri Slagelse

Der var fire nominerede projekter til 
årets lyspris og Psykiatrisk Hospital Sla
gelse var med helt fremme i opløbet om 
prisen. Hospitalet endte som et af de 
4 nominerede og bedste lysprojekter, 
ifølge Dansk Center for Lys.

Her har Michael Madsen været en
eleverandør af den store belysningsle
verance på mere end 10.000 LEDar
maturer, der alle er speciel designet til 
projektet. Det er klart den største inve
stering i dynamisk lys i Danmark.

Det nye psykiatrisygehus i Slagelse 
har også fået et af Europas største og 
mest avancerede belysningssystemer 
baseret på energibesparende LED lys
kilder, så patienter og personale oplever 
skiftende farvetemperatur og lysintensi
tet hen over dagen. I begrundelsen for 
at vælge hospitalet står der blandt andet:

”Kunstbelysningen gør bygningen 
imødekommende set udefra om aftenen 
og natten, og indenfor er lyset roligt og 
behageligt. Den varierende og varme 

belysning i gangarealerne iscenesæt-
ter et ”evigt solskin” og medvirker til at 
bryde det store hospital op i oversku-
elige dele”, hedder det i begrundelsen.

”Belysningen indgår som en del af 
projektets recovery strategi, hvor farve-
toner og lysstyrker varieres over døgnet 
og året med henblik på forbedring af pa-
tienternes mentale tilstand. Som helhed 
er der tale om et forbilledligt projekt med 
et meget højt ambitionsniveau, der tager 
udgangspunkt i patienternes behov og 
lysets betydning for behandlingen. Pro-
jektet viser nye veje til at skabe godt lys 
for mennesker.”

Ikke bare en lysleverandør

Både Nørreport St. og Psykiatrisk Hospi
tal Slagelse er udarbejdet i samarbejde 
med Bartenbach. DELUX DENMARK til
byder specialløsninger, fortæller Michael 
Madsen, der er meget tilfreds med at 
have leveret til de to projekter:

– Vi tager fat i de komplekse opgaver 
og ikke den ensartede belysning, som 
man desværre ser på mange hospitaler, 
fordi der ikke er penge til ordentligt lys. 
Årsagen til at Nørreport vinder er, at de 
involverede tager belysningen alvorligt.

Jeg støtter selvfølgelig det eneste 
fornuftige synspunkt som er, at man 
skal hyre kompetente og uafhængige 
lysdesignere, der er uddannet indenfor 
belysning og lyssætning. Vi laver også 
lysdesign i DELUX DENMARK med per

sonale der har arbejdet med lysteknik i 
blandt andet teaterverdenen og ved alt 
om lyslægning, farver og overflader. Tea
terverdenen er et af de steder, der stiller 
strenge krav til perfektion af belysnin
gen.

Jeg har været i belysningsbranchen i 
28 år og ved meget om branchen og dens 
udfordringer. Jeg ved, hvor man kan 
hente de rigtige armaturer, lysstyrringer 
og har opbygget en specialekspertise. 
Det handler om at tilbyde kompetencer, 
frem for bare at være lysleverandør.

Michael Madsen er ikke ukendt med 
at deltage i uddeling af lyspriser. I 2013 
vandt Gl. Hellerup Gymnasium årets lys
pris i et projekt, hvor DELUX DENMARK 
var leverandør i et samarbejde med 
blandt andet arkitekt Bjarke Ingels tegne
stue. Desuden leverede DELUX også lys 
til Aalborg Havnefront, som også vandt 
lysprisen i 2011.
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DESIGN

Fantasifuldt design giver nye 
egenskaber til velkendt produkt
Ingen ønsker, at indlagte børn er bange eller har ondt. Nu har Silentia udviklet en serie foldeskærme, som 
læger og sygeplejersker kan bruge til at lindre utryghed hos indlagte børn og unge.

”Gennem flere år har vi arbejdet sammen 
med hospitaler og sygehuse om at printe 
billeder og motiver på vores skærme som 
et værktøj til at skabe en positiv distrak
tion for patienterne. Tilbagemeldingerne 
fra flere børneafdelinger viser, at perso
nalet har lettere ved at skabe ro blandt 
de indlagte børn, og de fornemmer, at 
de bruger mindre smertestillende medi
cin. Vi har derfor valgt at sætte de mange 
gode erfaringer i system og skabe et nyt 
værktøj til hospitalerne,” siger Henrik 
FriboSøndergaard fra Silentia, som pro
ducerer foldeskærme til hygiejnisk af
skærmning mellem patienter.

Nu har Silentia derfor udviklet Story
Panels™, foldeskærme med illustrationer 
og planeter i muntre farver og detaljer. Et 
nyt værktøj for læger og sygeplejersker 
til at gøre indlagte børn mere trygge og 
rolige.

Løsner op for en utryg situation

Ingen ønsker, at indlagte børn er kede af 
det, bange eller har ondt. Ofte er det lidt 

ekstra opmærksomhed, interesse og po
sitiv afledning fra sundhedspersonalet, 
der skal til. Når sygeplejersken fortæller 
om de flotte planeter og sjove figurer 
på foldeskærmen, begynder barnet at 
bruge sin fantasi og kommer til at tænke 
på noget nyt og positivt.

Et formål med hver eneste 
detalje i motiverne

Silentia har håndplukket kommunikati
onsdesigner Stefanie Schöffmann, CEO 
hos look! Design i Østrig til at designe 
motiverne. Hun har erfaring med ho
spitalsindretning målrettet børn, og har 
senest stået for alt visuelt design til en 
nyrenoveret intensivafdeling for neona
tal, børn og unge på Landeskrankenhaus 
Hochsteiermark i Østrig, hvor hun bl.a. 
inddrog Silentias foldeskærme i indret
ningen.

”Der er et formål med hver eneste 
detalje for at skabe en positiv psykolo
gisk effekt. Planeterne har forskellige 
strukturer, som man først ser, når man 

kigger nærmere på dem. Strukturerne 
er nærbilleder af fx blade, fjer, spaghetti, 
vatpinde og sand. Hverdagsting, som 
skaber genkendelse og tryghed. Det be
skæftiger hjernen positivt at gå på opda
gelse i detaljerne og hele tiden finde nye 
ting,” fortæller Stefanie Schöffmann.

Over to års udviklingsproces 
af design, skalerbarhed og 
printteknologi

Udviklingsfasen omfattede høje krav til 
illustration og printteknologi. Det har ta
get to år at teste og udvikle den rigtige 
teknik til at printe i en høj kvalitet, så 
overfladen lever op til strenge hygiejne
krav og tåler desinfektionsmidler.

Stefanie Schöffmann udviklede de
signet for Silentia ud fra en række krav 
til det færdige produkt. Designet skal 
være skalerbart til foldeskærme i forskel
lige højder og længder. Illustrationerne 
skal stimulere fantasien – uden at være 
påtrængende – så personalet kan få god 
kontakt med børnene, skabe tillid og be

Med StoryPanels er der altid noget positivt at tale med indlagte børn om, hvis de er kede af det.
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DESIGN

rolige. Farver og fi gurer skal kunne ses 
både liggende og siddende i sengen, og 
appellere internationalt til både drenge 
og piger, forskellige aldersgrupper og 
kulturer. Motiverne skal være stimule
rende på tæt hold, men harmonere med 
omgivelserne, når de ses på afstand. Det 
gør dels, at motivet er let at integrere i 
den eksisterende indretning og dels, at 
det ikke distraherer personalet i hverda
gen.

Mindre klinisk atmosfære

Positive og stimulerende distraktioner 
fra billeder, lys, musik og natur har posi
tiv effekt på patienters heling. Professor 
Roger S. Ulrich fra Texas Universitet har 
påvist de fysiske omgivelsers betydning 
for patientsikkerhed, behandlingsresul
tat og effektivitet og har introduceret 
’Evidence Based Design’, som element i 
sygehusindretningen. Hans forskning er 

også med til at påvirke, hvordan fremti
dens sundhedsvæsen bliver indrettet i 
Danmark.

Direktør for Silentia i Danmark, Hen
rik FriboSøndergaard, oplever at sund
hedssektoren går væk fra det kliniske 
indtryk og i stedet ønsker en mere imø
dekommende atmosfære:

”Den udvikling vil vi gerne bidrage 
til. StoryPanels er en enkel løsning til 
at skabe en positiv atmosfære og få det 
medicinske udstyr til at træde i baggrun
den. Illustrationerne hjælper personalet 
med at skabe tillid og mindske stress 
og smerter i en ellers utryg situation for 
både børn og deres forældre. Jeg har 
også, som de fl este andre forældre, haft 
børn på hospitalet, og ved, hvor meget 
det betyder,” fortæller Henrik FriboSøn
dergaard.

”Første gang vi viste StoryPanels i 
Danmark var på Sygeplejesymposium 
på OUH Odense Universitetshospital i 

januar, hvor vi fi k stor ros, positive kom
mentarer og gode ideer til anvendelsen 
af skærmene. Flere har spurgt, om ikke 
også der fi ndes StoryPanels til voksne, 
og vi er meget åbne for at teste det i sam
arbejde med hospitaler,” siger Henrik 
FriboSøndergaard.

Læs også Hospital, Drift og Arkitektur nr. 
7/16: ”Foldeskærme med naturmotiver 
beroliger børn og demente”.

SILENTIA producerer og rådgiver 
om hygiejniske og fl eksible skærm-
løsninger til hospitaler. StoryPanels™ 
fås som foldeskærme, mobile gavl-
skærme og faste vægskærme.

www.silentia.dk
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INFRASTRUKTUR

Skab tryghed om den 
kritiske infrastruktur
Driften af kritiske installationer spiller en stigende rolle i sundhedssektoren i takt med den digitale udvikling 
samt at hospitalerne bliver større. Mange af hospitalerne indgår derfor lange servicekontrakter med 
nordens største serviceleverandør Coromatic A/S

Det skaber tryghed, sikkerhed og ro. Så
dan begrunder et hospital, at de har lagt 
ansvaret for drift og vedligehold af deres 
kritiske installationer ud til Coromatic, som 
tilbyder at klare al drift og vedligehold for 
kunderne. Coromatic kan levere alt i hele 
værdikæden af kritisk infrastruktur.

Selskabet kan således både designe 
og opbygge de kritiske installationer 
fysisk og efterfølgende påtage sig hele 
ansvaret for at holde dem kørende med 
service og vedligehold. Det sker ofte på 
langvarige kontrakter.

Hospitalerne er hårdt pressede på de
res anlægsbudgetter og mange ser en 

fordel i at købe en komplet pakkeløsning 
hos Coromatic, der både inkluderer op
bygning af den kritiske infrastruktur og 
efterfølgende service til en gennemsku
elig, fast, månedlig ydelse. Coromatic, 
med 18 lokationer i Norden, vurderer at 
virksomheden er Nordens største aktør 
på dette felt. Selskabet tilbyder hospi
talerne løsninger inden for kritisk infra
struktur som nødstrøms og generator
anlæg, køling, ventilation og datacentre 
som turnkey projekter, AsaService løs
ninger eller entrepriser.

I takt med at drift og vedligehold kon
centreres i færre større enheder, har 

selskabet opbygget en stor portefølje af 
service og driftskontrakter. Det skyldes 
også, at Coromatic kan tilbyde en usæd
vanlig stor bredde i ydelser, der også in
kluderer energioptimering af installatio
nerne. Coromatic har siden 2011 opkøbt 
og fusioneret selskaber som Scanpocon 
A/S, Atek Teknik A/S og Chr. Berg A/S, i 
organisationen og råder over fire lokatio
ner i Odense, Roskilde, Vejle og Århus, 
hvorfra et stående beredskab af tekni
kere døgnet rundt dækker hele landet 
med service. Coromatic servicerer i dag 
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STRØMPEFORING

Undgår driftsstop 
– rekordantal hospitaler strømpe forer afløbsinstallationer

Aarhus Universitetshospital (Skejby), Vejle Sygehus, Regionshospitalet Randers, Regionshospital 
Nordjylland m.fl. – Hospitalerne i Danmark er i øjeblikket i gang med at forny bl.a. de hårdt belastede 
kloakledninger og faldstammer som aldrig før. Tiltagene sker som led i en klar strategi om at opretholde 
driften og sikre sunde hospitalsbygninger for patienter og ansatte.

Hospitaler og industrivirksomheder 
tænker nemlig i stigende grad afløbsin
stallationer ind som en del af helheds
løsninger. Sådan lyder meldingen fra 
entreprenørvirksomheden Per Aarsleff 
A/S, der er Danmarks førende inden 
for fornyelse af afløbsinstallationer med 
strømpeforinger.

Minimale gener

– De driftsansvarlige på hospitalerne 
har med tiden erfaret, at hvis der bliver 
renoveret inden ledningsnettet falder 
helt sammen, så er det ikke længere for
bundet med driftstop samt store gener 
for ansatte og patienter, når kloakker, 
faldstammer og regnvandsstammer skal 
fornyes. Det sker ved hjælp af såkaldte 
strømpeforinger, forklarer salgsleder 
Henrik Kjær fra Per Aarsleff A/S.

En Aarsleff Strømpeforing er en po
lyesterforing, der krænges ind i eksi
sterende, nedslidte rør. Med strøm
peforinger sparer hospitalerne tid og 
omkostninger til f.eks. udskiftning af 
gamle kloakrør eller faldstammer. Der 
er endvidere mulighed for at tilpasse de 
forskellige typer af strømpeforinger til 
det spildevand, der udledes på hospita
lerne.

En Aarsleff Strømpeforing er testet 
hos Teknologisk Institut og har alt efter 
belastningen en forventet levetid på op 
til 100 år.

Faldstammer på AUH tæret efter 
30 år

På AUH i Skejby er Aarsleff i øjeblikket i 
gang med at strømpefore både faldstam
mer og kloakledninger. Her har det bl.a. 
vist sig, at de blot 30 år gamle faldstam
mer er tæret op. Her udnytter man bl.a. 
strømpeforingsteknikken på børneafde

lingen og i Blodbanken, så patienter og 
personale ikke udsættes for støj og støv
gener.

– Faldstammerne er støbt ind i beto
nen, så med strømpeforingsteknikken 
kan vi slippe for at banke beton ned fra 
gulv til loft. Endvidere er der så mange 
ledninger og installationer flere steder, at 
der slet ikke er plads til at banke betonen 
ned uden at det hele skal demonteres. 
Derfor er strømpeforing ofte også en bil
ligere løsning, forklarer Martin Kallesø
Hansen, senior projektleder og diplo
mingeniør hos Alectia, der er rådgiver 
for AUH.

Upåvirket logistik-flow med LED-
teknologi

Per Aarsleff A/S har stor erfaring i at ud
arbejde fornyelsesplaner og renovere 
kloaknettet på hospitaler og har derfor 
ekstrem stor fokus på, at arbejdet skal 

foregå med mindst mulig gene for pa
tienterne og den daglige drift. Derfor 
udfører Aarsleff strømpeforinger på ho
spitaler med LEDteknologi.

– Når vi udfører strømpeforinger på 
f.eks. hospitaler, hvor det er vigtigt, at 
arbejdet foregår uden større indvirkning 
på den daglige drift, så foregår det via 
LEDteknologi. En løsning, der er hur
tigere, fylder mindre og giver minimale 
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gener på hospitalsområdet, fordi logi
stikflowet stort set foregår upåvirket, 
forklarer Henrik Kjær.

Tiårs planer sikrer færre udgifter

På selve kloaknettet er tendensen, at ho
spitalerne på baggrund af TVinspektion 
får udarbejdet tilstandsvurderinger og 
efterfølgende deles kloakrørene op i et 
skadesindeks, der viser kloaknettets til
stand i de forskellige områder.

På den måde får de driftsansvarlige 
på hospitalerne et prioriteret og bud
getteret overblik over økonomien og 
det fremtidige vedligeholdelsesarbejde 
– hvilke dele af kloaksystemet skal reno
veres med det samme og hvilke del kan 
vente i nogle år.

– Hospitalernes proaktive tilgang til 
udarbejdelse af TVinspektioner og ved
ligeholdelsesplaner inden dele af kloak
nettet falder helt sammen, betyder, at 
de opnår en økonomisk gevinst over tid, 
forklarer Henrik Kjær.

Han peger på, at sker der først kollaps 
af kloakledninger, så kan det ikke und
gås, at de gamle rør skal op og der skal 

lægges nye. Og så bliver det mar kant 
dyrere, end hvis det var muligt at forny 
rørene med strømpeforinger.

flere end 8400 anlæg, og samarbejder 
med flere end 2000 servicekunder i Dan
mark. En af disse er Hvidovre Hospital, 
hvor virksomheden har serviceret det 
store nødstrømsanlæg i flere år.

Tryghed er afgørende for os

På Hvidovre Hospital vurderer den an
svarlige maskinmester Per RongPoul
sen, at servicen fra Coromatic sikrer eks
tra tryghed i driften:  Det er en form for 
forsikring, at vi er sikre på altid at kunne 
levere strøm til hospitalet. Coromatic kan 
komme på alle tider af døgnet, hvis no
get går galt. De vedligeholder og tester 
vort nødstrømsanlæg der består af fem 
Perkins dieselmotorer tilkoblet generato
rer med 8500 kVA i samlet ydelse.

Vi tester dem også selv en gang om 
måneden, men Hvidovre Hospital rå
der ikke over uddannet personale til at 
servicere anlæggene som Coromatic 
kan gøre det. De foretager funktions
tests, skifter olie, filtre, tjekker batterier 
m.m. som sikrer at anlægget altid står 
driftsklart. Særligt vigtigt er det, at vi har 
nogen der kan komme ud til os og repa
rere, især når der sker noget med anlæg
get midt om natten. Det giver os tryghed 
og ro, at Coromatic udfører den nødven
dige og anbefalede service.

Jeg oplever det sådan at med udlicite
ring af servicen kan jeg være sikker på, at 
nødstrømsanlægget bliver vedligeholdt 
på den rigtige måde. Det har fungeret 
godt og problemfrit, så jeg er godt til
freds med samarbejdet. Hvidovre Ho
spital har tre 10 kV forsyningskabler fra 
el nettet og fejler en, kobles den næste 
ind. Det er først når de alle fejler, at nød
strømsanlægget starter op, forklarer Per 
RongPoulsen. 

Det er enkelt og let for kunden

Business Unit Manager i Coromatic 
Arnth B. Nielsen forklarer: – Vore ser
viceaftaler er skræddersyet til hospitaler
nes behov og krav. Hospitalerne ønsker 
en enkelt kontakt med os. Når vi indgår 
servicekontrakter, tilknytter vi en tekni
ker som fast kontaktperson i et Single 
Point of Contact (SPOC) der har ansvaret 
for hele den kritiske infrastruktur.

Kunderne kan altid hente deres ser
vicerapporter i Coromatics online ser
vice management system. Efter service 
udfærdiger vore teknikere en komplet 
rapport, som sendes til kunden i en mail. 
Rapporten sendes også til vor service
portal, så kunden altid kan gå ind og 
hente den uden at skulle spekulere over, 
hvor den er gemt ude på hospitalet.

Service er hele vort DNA og der er 
altid ordentlighed i det vi siger og gør. 

Kunden behøver ikke at spekulere over, 
om vi dukker op til den aftalte tid. 5 dage 
før et servicebesøg, kontakter vi kunden 
og hører, om det stadig passer, at vi kom
mer på et planlagt besøg. På den måde 
tilpasser vi os deres individuelle ønsker 
og behov. Kunderne skal føle tryghed 
og vide, at vi tager hånd om hele værdi
kæden for dem. Vore løsninger omfatter 
alt fra den mindste UPS til de største da
tacentre. Specialiseret rengøring af da
tacentre i drift hører også til de service
ydelser som Coromatic kan tilbyde.

Verden bliver stadig mere kompleks, 
hospitalernes kritiske infrastruktur vok
ser i kompleksitet og er 100% afhængige 
af stabil strømforsyning. Mange syste
mer kræver uddannede specialister, så 
behovet for højt specialiseret service 
vokser tilsvarende. Vore teknikere er 
specialister på hvert deres felt. De ud
dannes løbende og er helt opdaterede 
med den nyeste viden. Vi gør også me
get for at opdatere vore kunder med en 
række specielt sammensatte seminarer. 
Seminarerne kan sammensættes ud fra 
kundespecifikke ønsker og krav. Det helt 
afgørende for os, er at kunderne føler sig 
trygge og er tilfredse med samarbejdet, 
siger Arnth B. Nielsen.

Fortsat fra side 24
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Hospitalsspildevand: en fælles pligt 
for kommuner og hospitaler
Lovgivningen er klar, og ansvarsfordelingen ligger fast. Alligevel har det haltet med at håndtere 
spildevandet fra hospitaler rundt om i landet. Værktøjer fra KL letter dog arbejdet, og i Herlev har en dansk 
renseteknologi vist sig at være både effektiv og økonomisk.

AF KOMMUNERNES LANDSFORENINGS 

ARBEJDSGRUPPE OM HOSPITALSSPILDEVAND

Miljølovgivningen kan ind imellem virke 
så kompliceret, at selv erfarne fagjurister 
kan have svært ved at vurdere, hvordan 
tingene hænger sammen. Når det dre
jer sig om spildevand fra hospitaler, er 
principperne dog ret klare: Den enkelte 
kommune har pligt til at vurdere, om et 
hospital udleder problematisk spilde
vand i betydeligt omfang. Hvis det gør, 
betragtes det som en punktkilde, og 
kommunen skal påbyde hospitalet at 
løse problemet. Dette vil ofte medføre, 
at hospitalet skal sørge for at rense spil
devandet på et niveau, der svarer til an
vendelse af den bedste tilgængelige tek
nologi, og for hospitalets regning.

Så enkelt er det faktisk – i princippet! 
Loven og ansvarsfordelingen er klar, og 
den skal vi som offentlige myndigheder 
og institutioner forholde os til. Når det 
har haltet med at komme i gang med at 
vurdere eksisterende og kommende ho
spitaler, skyldes det især, at kommuner

nes arbejde med at identificere punktkil
der ikke er ukompliceret – og at der ikke 
har været en effektiv tilgængelig rense
teknologi. Men udviklingen de senere år 
har betydet, at der nu både er en effektiv 
renseteknologi og en række redskaber, 
der klæder kommunerne godt på til ar
bejdet.

En støtte i vurderingsarbejdet

På mange måder adskiller hospitalsspil
devand sig ikke fra spildevandet fra en 
mellemstor provinsby. Hospitalernes 
køkkener, værksteder og parkerings
huse udleder spildevand af en art, som 
de kommunale renseanlæg oftest kan 
behandle. Hospitaler udleder dog også 
stoffer fra sengeafsnit, operationsafsnit 
og røntgenafdelinger, som renseanlæg
gene ikke er bygget til at håndtere, og 
som kommunerne har pligt til at vurdere.

Vurderingsarbejdet minder om et 
puslespil, hvor kommunen skal samle 
brikkerne til et retvisende billede af pro
blemet. Populært sagt: Hvad bliver der 
udledt, og hvor meget? Og hvad kan 

kommunen forlange, at der bliver gjort? 
Et eventuelt påbud skal stå i et rimeligt 
forhold til, hvor alvorligt problemet er, 
og der tages hensyn til hospitalets stør
relse og de planer, der er lagt for det. Er 
der eksempelvis tale om et plejehjem, et 
hospital der står for at skulle lukkes, et 
mindre specialhospital eller et projekte
ret supersygehus?

I KL’s arbejdsgruppe om hospitalsspil
devand har vi i flere år arbejdet på at give 
kommunerne et godt fagligt grundlag for 
at vurdere lægemiddelstoffer i hospitals
spildevand. Vi har udviklet støtteværk
tøjer og stået for erfaringsudveksling, 
så kommunerne er klædt bedst muligt 
på til at varetage den opgave, Miljøbe
skyttelsesloven pålægger dem. Der har 
bare manglet en kommercielt tilgængelig 
teknologi, som har kunnet løse proble
merne i fuld skala, men også dette pro
blem er løst.

Bedste tilgængelige teknologi i 
Herlev

På Herlev Hospital har man siden 2014 
i samarbejde med Grundfos BioBooster 
drevet eget renseanlæg. Løsningen ren
ser det stærkt forurenede hospitalsspil
devand ved kilden og gør det så effek
tivt, at det ifølge en rapport fra DHI uden 
nævneværdige problemer ville kunne 
udledes direkte til vandmiljøet. Løsnin
gen er den første af sin slags i Danmark, 
og den er den første, der med succes er 
afprøvet i fuld skala over en længere pe
riode.

Hos KL’s arbejdsgruppe betragter vi i 
øjeblikket den teknologi, der er anvendt 
i Herlev, som den bedste tilgængelige 
teknologi – forstået som den teknologi, 
der sikrer miljøet bedst muligt, som sam
tidig er markedsmæssigt tilgængelig og 
hvor omkostningerne ved at installere 
og drive den ikke er ude af proportioner Grundfos BioBooster-anlægget på Herlev Hospital er efter KL’s opfattelse den bedste til-

gængelige teknologi i øjeblikket. (Rensningsanlæg placeret nederst til venstre). 
Foto: Nyt Herlev Hospital Fortsættes side 30



Effektiv kloakfornyelse

www.aarsleff.com

Med en Aarsleff strømpeforing forlænges rørenes 
levetid med op til 100 år. Kloakfornyelsen gennem-
føres uden opgravning med den nye patenterede 
LED-hærdningsmetode. Fornyelsen sker stort set 
uden at forstyrre den daglige drift, og derfor er 
den ideel til travle sygehusmiljøer.

Ny teknologi skaber besparelser på 
landets sygehuse
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med de resultater den præsterer, og der
for også vil være rimelig at påbyde andre 
hospitaler. Dermed har kommunerne nu 
mulighed for at udstede påbud om at 
løse spildevandsproblemerne decentralt 
– og hospitaler, der anvender en løsning, 
der præsterer på niveau med den i Her
lev, har mulighed for at overholde myn
dighedskravene.

Eneste praktiske mulighed

Der er intet, der tyder på, at den nuvæ
rende lovgivning vil blive markant æn
dret. Der er efter KL’s arbejdsgruppes 
opfattelse ikke noget realistisk alterna
tiv til den danske model, som supplerer 
central rensning på de kommunale ren
seanlæg med decentral rensning ved 
punktkilderne.

For det første er det langt vanskeligere 
at fjerne små mængder forureningsstof
fer i store mængder spildevand end at 
fjerne dem i høje koncentrationer ved 
kilden. For det andet: Hvis punktkilder 
skulle have tilladelse til at udlede urenset 

spildevand til de kommunale kloakker, 
ville kloaknetværket skulle renoveres og 
udbygges for at sikre, at problematiske 
stoffer ikke spredes i tilfælde af overløb. 
Dette ville være en omfattende og sær
deles bekostelig opgave.

Hverken teknisk eller økonomisk er 
der således nogen grund til at forvente 
en model uden krav om rensning ved 
kilden. Det danske system er desuden i 
overensstemmelse med EUreglerne for 
spildevandshåndtering, og der er intet, 
der tyder på, at disse vil blive lavet om.

En god begyndelse

Med KL’s værktøjer og retningslinjer til 
kommunerne og de gode resultater fra 
Herlev er den nuværende model både 
effektiv og helt realistisk. Det betyder 
ikke, at den løser alle problemer. Eksem
pelvis udledes der også medicinrester 
fra private hjem. Det problem løser man 
ikke med decentral rensning, men fra 
KL’s arbejdsgruppes side håber vi, at den 
teknologiske udvikling hen ad vejen vil 

medføre, at der udvikles en vifte af løs
ninger, som kan løse problemerne med 
medicinrester i husholdningsspildevand. 
I mellemtiden har vi ifølge loven pligt til 
at fokusere på de store punktkilder som 
hospitaler, der udleder mange problema
tiske stoffer i store mængder. Vi vurde
rer, at kombineret central og decentral 
rensning også i fremtiden vil være en 
god løsning.

At opnå et bedre og renere miljø kræ
ver en fælles indsats fra regioner og kom
muner samt fra virksomheder og institu
tioner. Og det kræver et fast regelsæt, 
effektiv teknologi og viljen til at bruge 
dem. Regelsættet har ligget fast i årevis, 
og den teknologiske udvikling er nu så 
langt, at indsatsen faktisk kan lykkes. Så 
mangler der bare viljen til at få tingene 
gjort, og her står vi i KL’s arbejdsgruppe 
klar med rådgivning og værktøjer, der 
kan lette kommunernes arbejde og i sid
ste ende bidrage til et bedre miljø.



Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk
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 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 
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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Mistral designet til fremtidens
patient- & personalebehov

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

 Tlf.: 70 10 10 07       

 Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

H o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

• DICOM skærme.
• Konferencelokaler.
• Brugervenlig rumstyring, m.v.

AVC er professionel leverandør af konferencelokaler med medicinske 

displayløsninger i kompromisløs billedkvalitet og med avancerede funk-

tioner, som er tilpasset den enkelte afdeling. For mere information kon- 

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

[Case] Rigshospitalets Hjertemedicinsk Klinik
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Sygehusflytninger kan gøres 
tredive procent billigere
Sygehusene i Danmark kan med mere præcise konkurrenceudsættelser spare op mod en tredjedel af 
budgettet for en fysisk flytning.

43 sygehusbyggerier eller –udvidelser er 
i disse år ved at blive gennemført i hele 
Danmark. Budgettet alene for de fysiske 
flytninger løber op i adskillige hundrede 
millioner kroner. Det kan dog gøres langt 
billigere, lyder vurderingen fra flere si
der. Ekspert i domicilskifter og erhvervs
flytninger, Jens Sauer, estimerer, at en 
tredjedel af budgettet for de fysiske 
flytninger kan spares væk, hvis konkur
renceudsættelserne bliver vægtet med 
præcise kravspecifikationer. Det vil give 
lavere priser i udbudsrunden, når flyt
tefirmaer og andre byder på opgaverne.

”Opdraget skal være så præcist som 
overhovedet muligt. Desuden har 
mange af flytteprocesserne for meget 
ventetid, og det koster penge. Det er et 
spørgsmål om detaljeret planlægning, så 
tildelte tidsvinduer tages alvorligt og ro
kadeplaner dokumenteres. Det handler 
om at opdele flytningen i gennemtænkte 
etaper, planlægge rækkefølgen for flyt
tegods og udstyr, så de kliniske behov 
opfyldes. På den måde  undgås ekstra 
omkostninger til hovsaløsninger, og 
sygehusene opnår høj kvalitet med de 
skarpeste priser i konkurrenceudsættel
sen,” siger Jens Sauer, der gennem 30 år 

har specialiseret sig at rådgive virksom
heder og offentlige institutioner forud 
for et adresseskifte.

Flytteomkostninger kan 
reduceres

Psykiatrien i Region Sjælland stod i 2015 
over for en kompliceret flytning. Et nyt 
sygehus i Slagelse stod klar med 44.000 
kvm., der skulle huse patienter og med
arbejdere fra Roskilde, Holbæk, Korsør, 
Vordingborg, Slagelse, Dianalund og 
Nykøbing Sjælland. Jens Sauer og med
arbejderne i A2Z Medic Move Manage
ment var tilknyttet som projektrådgivere 
gennem hele processen.

Kvalitetschef i Psykiatrien i Region 
Sjælland, Tom Johansen, var projektleder 
på byggeprocessen omkring Slagelses 
nye psykiatriske sygehus. Han bekræf
ter, at der kan spares mange millioner, 
hvis sygehusene fremlægger mere detal
jerede og præcise opgavebeskrivelser i 
udbudsfasen:

”Jeg tror, at flytteomkostningerne kan 
reduceres. Jeg har tidligere være med til 
at flytte for Region Sjælland i forbindelse 
med strukturreformen. Da vi ved den lej

lighed forhandlede med flyttefirmaerne, 
havde de svært ved at give præcise pri
ser, fordi vi ikke kunne beskrive opgaven 
korrekt og i detaljer,” siger Tom Johansen 
og fortsætter:

”Vi må erkende, at vi ikke selv havde 
erfaring med denne type opgave. Jeg vil 
anbefale, at regionerne enten tilknytter 
nogle erfarne rådgivere eller udnytter de 
folk internt i regionerne, der har erfarin
ger med de flytteprocesser, som bør for
beredes i virkelig god tid. Under tidspres 
opstår de dårlige beslutninger, og de er 
svære at gøre om.”

Minutiøs planlægning er 
kodeordet

Sygehusflytninger er nogle af de mest 
komplicerede i branchen, vurderer A2Z 
Medic Move Management. Fejltagelser 
kan i yderste konsekvens koste menne
skeliv. God og rettidig planlægning kan 
sikre, at nødvendigt medicoteknisk udstyr 
og andre vigtige remedier bliver flyttet i 
den optimale rækkefølge, så personalet 
ikke kommer til at mangle nødvendigt ud
styr på noget tidspunkt. Desuden undgår 
regionen såkaldt dobbelt drift på flere sy
gehuse. Det sidste er en alvorlig og unød
vendig udgift for regionen, men det kan 
reduceres eller helt undgås med den rette 
forberedelse, hvor hele rokadeplanen og 
flytteprocessen er forankret.

”Forud for selve indflytningen bør 
en langvarig og minutiøs planlægning 
afdække, præcis hvordan klargøringen 
til ibrugtagningen og indflytningen skal 
foregå. En effektiv og succesfuld flytning 
med minimalt driftstab for det kliniske 
personel er afhængig af en rettidig og 
detaljeret projektering, der skaber et 
overblik over opgaven,” forklarer Tho
mas Veis Sauer, der er projektleder hos 
A2Z Medic Move Management, og han 
bliver bakket op af Tom Johansen fra Psy
kiatrien i Slagelse:
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”Minutiøs planlægning er kodeordet. 
Du skal have alle informationer omkring 
nedpakning, levering, drift og tidsplan. 
Når IT eller medicinsk udstyr bliver leve
ret på den nye adresse, må du ikke stå 
uden en tekniker, der kan stille det op 
igen,” fortæller Tom Johansen og tilføjer:

”I Slagelse forløb vores flytning fuld
stændig uproblematisk, og det var meget 
få ting, vi skulle tage stilling til på selve 
flyttedagen. Vi havde planlagt det hele 
i forvejen, og vores medarbejdere op
levede, at tingene stod dér, hvor de på 
forhånd havde ønsket det.”

67 mails om dagen

Et nybygget sygehus er et bygningskom
pleks på mange tusind kvadratmeter. 
Ting kan simpelthen forsvinde, hvis de 
bliver sat det forkerte sted. Ledelses
konsulent i Psykiatrien i Region Sjælland, 
Lars Helleskov Engelbrektsen, anbefaler 
sine kolleger i resten af Danmark at ud
nytte ressourcerne hos de mennesker, 
der har prøvet det før:

”Det er vigtigt at trække på nogle er
farne folk. For os i sundhedsvæsenet er 
flytningen et engangsforetagende, mens 
det for et logistik eller rådgivningsfirma 
er noget, de måske har prøvet hundrede 
gange. Erfaringerne kan blive dyrt købte, 
hvis vi selv skal gøre dem. Detaljeret 
planlægning og risikovurdering kræver 
erfaring og kendskab til processen.”

Lars Helleskov Engelbrektsen var selv 
en nøglefigur i hele processen omkring 
flytningen i Slagelse. Efterfølgende har 
han regnet ud, at han i perioden op til 
flytningen i gennemsnit modtog 67 flyt
terelaterede mails om dagen. Det er med 
andre ord mange beslutninger og hen
syn, der skal tages i månederne op til en 
sygehusflytning.

”Mit råd vil være at få hjælp til de 
mange faser i flytningen. Få det tilrette
lagt, så du kan gennemføre punkt A før 

punkt B. Vi har en given tidsramme, og 
det er vigtigt at indbygge tid mellem pro
cesserne, så der er plads til at tage ved 
lære og justere løbende.”

Involvering af personalet

Personalets involvering i flytteprocessen 
kan være et prekært emne. Det kliniske 
personel er i forvejen spændt hårdt for. 
Samtidig er deres viden og kompetencer 
uundværlige, når nye lokaler skal indret
tes, og alting skal have sin rette plads. 
Nye lokaler og afdelinger skal være 
driftsklare i det sekund, hvor personalet 
har første arbejdsdag på en ny adresse. 
Lars Helleskov Engelbrektsen har som 
ledelseskonsulent gjort sig mange erfa
ringer, som han gerne deler ud af:

”Personalet kommer til at bruge tid 
ved en flytning, og det koster penge, 
men det er uundgåeligt. Der er en be
kymringsfase, folk skal igennem. Det er 
helt naturligt, og det skal der være plads 
til. Planskitserne kan hjælpe personalet 
med tidligt at forstå, hvor de skal være 
og hvorfor. Der skal være fokus på, at 
personalet nu flytter til noget nyt, hvor 
eksempelvis rutiner og logistik er ander
ledes,” forklarer Lars Helleskov Engelb
rektsen, der også pointerer vigtigheden 
af, at hele organisationen er involveret i 
processen:

”Alle faggrupper skal spille sammen, 
og det er meget vigtigt med ledelses
mæssig opbakning. Ledelsen skal ac
ceptere, at en flytning starter lang tid før 
lastbilen holder foran sygehuset. Jeg vil 
også anbefale, at man bruger et konsu
lentfirma, der kan planlægge og holde 
styr på det hele.”

Forberedelse giver mindre 
spildtid

Sygehusene tager allerede i dag bruge
rinvolvering meget seriøst. Alligevel har 

FAKTA OM A2Z MEDIC 
MOVE MANAGEMENT

A2Z har mere end 25 års erfaring 
som værdiskabende projektrådgivere 
for store og mellemstore virksomhe-
der forud for en virksomhedsflytning 
eller større organisationsændring. 
A2Z starter dialogen helt fra de 
første løse ideer, hvor ingen helt 
ved, hvor det ender, til projektet er 
en realitet, og flytningen er over-
stået. A2Z arbejder med dedikeret 
faglighed og entusiasme og er altid 
løsningsorienterede.

”Jeg vil mene, at du med god planlægning kan 
skære minimum en tredjedel af budgettet for 
de fysiske flytninger.”

Jens Sauer, specialkonsulent

A2Z Medic Move Management flere 
idéer og erfaringer fra Slagelse, der kan 
mindske den spildtid, som opstår ved de 
fleste sygehusflytninger.

”Sygehusene skal passe på med at 
tænke flytningen som små individuelle 
projekter, hvor Afdeling A har det på én 
måde og Afdeling B på en anden. Langt 
størstedelen af processen er fællesnæv
ner, som bør være indeholdt i en skabe
lon, og der skal være enighed og opbak
ning fra ledelsen,” forklarer Jens Sauer, 
der bliver suppleret af sin projektleder:

”Når du fastsætter klare opnåelige 
mål, kan du begrænse presset på det 
kliniske personale, som har mere end 
nok at se til i forvejen. Deres kræfter skal 
bruges i nogle forberedte tidsvinduer, så 
der ikke går en masse tid med ingenting. 
Det giver medejerskab og opbakning fra 
alle faggrupper,” forklarer Thomas Veis 
Sauer.
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Flytning for fagfolk

I Slagelse gjorde staben god brug af er
farne konsulenter og fagfolks viden om 
flytteprocessen, som efter eget udsagn 
sparede dem for mange timer. Personalet 
havde forklaret, hvordan tingene skulle 
indrettes, og hvor hvad skulle ligge. Da 
de så mødte ind til første arbejdsdag det 
nye sted, fandt de tingene på deres rette 
plads. Det minimerer driftstabet, og i 

Slagelse fortryder hverken kvalitetschef 
Tom Johansen eller ledelseskonsulent 
Lars Helleskov Engelbrektsen, at de og 
resten af Psykiatrien i Region Sjælland 
gjorde så meget ud af en grundig forbe
redelse inden ibrugtagning.

”Vi havde en fuld database over vores 
møblement, så vi vidste præcis, hvad 
der skulle med til den nye adresse, og 
hvad der skulle ske med resten. Allerede 
meget tidligt i processen vidste vi, hvor 

hvad skulle være, og selve flytningen 
forløb smertefrit. Det er vigtigt, at flyt
ningen overlades til fagfolkene, så vores 
eget personale kan koncentrere sig om 
det, de er gode til,” siger Tom Johansen.

Også Lars Helleskov er glad for den 
veloverståede flytning i Psykiatrien:

”Vi fik kompetent projektledelse, og 
hele processen gik sikkert og hurtigt. Alt 
sammen på baggrund af en detaljeret 
overordnet plan, der løbende blev over
våget og drøftet.”

For yderligere info kontakt Jens Sauer på 
tlf.: +45 2494 3034 eller jsa@a2z.as. 
Alternativt kontakt Thomas Veis Sauer 
på tlf.: +45 2724 2083 eller tve@a2z.as.

”Ledelsen skal acceptere, at en flytning starter lang tid 
før lastbilen holder foran sygehuset.”

Lars Helleskov Engelbrektsen,  
Ledelseskonsulent i Psykiatrien, Region Sjælland.

Rørpost og automatisering sikrer 
hurtigere blodprøvesvar til patienterne
I forbindelse med til- og ombygningen 
på Regionshospitalet Viborg indføres 
rørpost og et nyt fuldautomatisk analyse-
system til blodprøver. De nye systemer 
betyder hurtigere svar på blodprøver og 
dermed også hurtigere behandling til pa-
tienterne.

Det nye rørpostsystem er skrædder
syet til de mange blodprøver, der dag
lig tages på hospitalets afdelinger og 
sendes til analyse på Klinisk Biokemisk 
Afdeling.

I dag begynder hospitalets bioanalyti
kere hver morgen dagen med en rundtur 
til afdelingerne, hvor de tager blodprø
ver på op mod 150 patienter, inden de 
går retur til Klinisk Biokemisk Afdeling 
for at få prøverne analyseret. Fremover 
vil de kunne sende prøverne af sted lø
bende fra de 10 sendestationer i rørpost
systemet ude på de enkelte afdelinger. 
Frem for at få en bunke prøver til analyse 
på én gang, vil prøverne altså fremover 
tikke ind i systemet løbende, efterhån
den som de bliver taget.

– Vi får et bedre prøveflow, så vi kan 
sende svar tilbage til afdelingerne og 
patienterne meget hurtigere end i dag. 
På samme måde vil afdelingerne have 
mulighed for at prioritere, hvilke prøver 
der er vigtigst at få svar på først, siger le

dende bioanalytiker Frank Andersen fra 
Klinisk Biokemisk Afdeling.

Op til 1,5 times hurtigere svartid
Mens bioanalytikerne i dag kan sende 
svar på en rutineblodprøve inden for fire 
timer, vil afdelingerne fremover få svar 
væsentligt hurtigere. Det betyder blandt 
andet, at afdelingerne ofte vil kunne 
have svar klar inden stuegang og der
med få iværksat den korrekte behandling 
hurtigere eller få udskrevet patienten og 
skabt plads til næste patient.

Bioanalytikerne tager blodprøver døg
net rundt alle dage, og årligt bliver det til 
prøver fra omkring 250.000 patienter. 
Rundt regnet 600.000 prøveglas om året 
– plus de udefrakommende prøver fra 
de praktiserende læger. Dermed er den 
tidsmæssige gevinst til at få øje på.

Samtidig med at svartiden på rutine
blodprøver reduceres markant, vil bio
analytikerne også fremover håndtere 
hastende og livsvigtige prøver mærkbart 
hurtigere end i dag.

Enkelt, stabilt system
Rent praktisk består det kommende rør
postsystem af i alt 10 sendestationer for
delt i det kommende akutcenter og i det 
eksisterende hospital. Stationerne, der i 

brugervenlighed mest af alt minder om 
supermarkedernes flaskeautomater, in
stalleres på de sengeafsnit og klinikker, 
hvor der typisk tages flest prøver. Herfra 
sendes prøverne med trykluft ned til det 
kommende, fuldautomatiske analysesy
stem på Klinisk Biokemisk Afdeling. Der
med håndteres prøven kun én gang og 
kommer hurtigt og sikkert frem.

– Vi har valgt et helt enkelt rørpost
system, som udelukkende bruges til 
blodprøver, og hvor hver sendestation 
sender direkte ned til Klinisk Biokemisk 
Afdeling. Det betyder, at vi får et meget 
stabilt og driftssikkert system og ikke skal 
bekymre os om en masse ting, der kan 
gå i stykker eller havne uønskede steder, 
forklarer teknisk projektleder Anders 
Strandgaard Olsen fra hospitalets Pro
jektafdeling.

Han peger samtidig på, at det valgte 
rørpostsystem udmærker sig ved at be
stå af smalle rør, som kan bygges ind i 
såvel det nye akutcenter som det eksi
sterende hospital.

Håndværkerne begynder i løbet af 
de kommende måneder at installere det 
nye system, og første blodprøve ventes 
at kunne sendes af sted med rørpost i 
begyndelsen af 2018, hvor også det nye 
automatiske analysebånd vil være i drift.
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

VENTILATION

Nye materialekoncepter skal gøre det 
nemt at vælge tekstilmateriale og synliggøre 
fordele ved tekstilbaseret ventilation
KE Fibertec, der er markedsleder in
denfor tekstilbaseret ventilation, præ
senterer nu to nye materialekoncepter 
(GreenWeave og MultiWeave), der gør 
det nemt at vælge det rigtige materiale 
til din tekstilkanalløsning. Samtidig skal 
de nye materialekoncepter give bedre 
indsigt i tekstilernes unikke egenskaber 
i forhold til at kunne skabe effektive ven
tilationsløsninger.

Begge materialer har deres egen profil 
i forhold til hvor og hvornår de skal an
vendes.

Energivenligt og bæredygtigt 
materiale

GreenWeave er det energivenlige og 
bæredygtige valg. Materialet har en do
kumenteret høj støvbæreevne og der

med lange vaskeintervaller, hvilket gør 
det til en totaløkonomisk god løsning. 
Derudover virker det som et M6 forfilter, 
der renser indåndingsluften i rummet. 
GreenWeave er Cradle to Cradle certi
ficeret og særligt velegnet til komfortin
stallationer med høje krav til indeklimaet. 
Typiske anvendelsesområder er konto
rer, skoler, laboratorier, konferencecen
tre og kolde arbejdsrum i levnedsmid
delindustrien.

Slidstærkt og alsidigt materiale

MultiWeave er et slidstærkt og alsidigt 
materiale, der er særdeles velegnet til 
mange forskellige brancher – fra ren
rumsanlæg i ISO klasse 4, industriloka
ler og sportshaller til udligningsrum på 
slagterier. MultiWeave er lavet af mul

tifilamentgarner med en glat overflade
struktur og det virker som et G2forfilter 
jf. EN 779:2012.

OM KE FIBERTEC

KE Fibertec AS udvikler, producerer 
og markedsfører ”godt indeklima” el-
ler luftfordelingssystemer baseret på 
fiberteknologi. Tekstilkanalerne finder 
anvendelse i skoler, laboratorier, 
sportshaller, på kontorer og mange 
andre steder, hvor der er behov 
for et godt indeklima og en effektiv 
luftfordeling.

Læs mere på www.ke-fibertec.dk
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TERMOGRAFI

Ny serie af termografi-
kameraer til inspektion
Buhl & Bønsøe præsenterer en ny serie 
af termografikameraer fra tyske Testo. 
Der er bygget videre på de indsamlede 
erfaringer fra de tidligere termografiske 
kameramodeller. Det har resulteret i 4 
nye termografikameraer. 

Betjenes ved hjælp af din 
smartphone eller tablet

Modellerne Testo 868, 871 og 872 kan 
betjenes med en app på din smartphone 
eller tablet. Betjeningen er meget intuitiv 
og termografering har aldrig været nem
mere med de nye menuer og de nye 
muligheder i den forbedrede system
software.

Superskarpe billeder hver gang 

Termografikameraerne indeholder Te
stos patenterede teknologi SuperReso
lution, der forbedrer din termografiske 
billedkvalitet. Hver gang et billede tages, 
gemmes en sekvens af billeder på det 
termiske kamera og bruges til at beregne 
et billede med fire gange flere informa
tioner.

Du kan læse mere om termografika
meraerne på www.buhlbonsoe.dk.

Kontakt

kma@buhlbonsoe.dk

OM BUHL & BØNSØE

Buhl & Bønsøe A/S er specialiseret forhandler af måleudstyr inden for bl.a. tempe-
ratur-, fugt-, lufthastigheds-, og miljømåling. Foruden salg, service og kurser, tilbyder 
vi, på vores DANAK-akkrediterede laboratorium, kalibrering af alle fabrikater 
måleudstyr inden for fugt, temperatur, tryk, gasser, luftvolumen, OR-målinger mm. 
Desuden tilbyder vi udstyr og konsulenter til termisk validering og mapping af 
køle- og fryserum samt -skabe.

Testo 872

Testo 871

Testo 868

Testo 865
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®

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

ü̈

ü̈
ü̈
ü̈
ü̈

Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.

M E D I C A L
S C A N D I N A V I A

www.mscan.dk

 

Datasikkerhed i e-mail:

Tlf: 39179972

Bluewhale beskytter og krypterer jeres data, så 
I trygt kan sende persondata med e-mail.

Fortrolig dialog med borgere og patienter, samt
kunder og samarbejdspartnere. 

Bluewhale hjælper jer med at overholde EU’s 
persondataforordning, når I sender e-mail.

Modtager kan svare sikkert, når I sender med 
Bluewhale.             www.bluewhale.dk



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

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

SKYLLERUMSSERVICE

PERSIENNESYSTEMER

Integrerede
persiennesystemer
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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NETVÆRK

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

Besøg

www.cotedor.dk
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KULTUR



SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91 

www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

Vil du træffe ansvarlige 
valg med hensyn til 
hygiejne og miljø? 

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

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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INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.



Emergency Light.dk
Sikkerhedsbelysning • LED belysning

A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
SC

A
N

PU
BL

IS
H

ER
 | 

Fo
rla

ge
t 

Jo
hn

 V
ab

ø 
A

/S
 E

m
ilie

ki
ld

ev
ej

 3
5,

 2
93

0 
Kl

am
pe

nb
or

g 
| w

w
w

.sc
an

pu
bl

ish
er

.d
k

Magasinpost MMP
ID-nr. 46707

Primulavej 29, 8500 Grenaa
Tlf. 22 38 30 25
ana@emergencylight.dk emergencylight.dk

emergencylight.dk

Erfaring giver sikkerhed!


