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SAMMENHÆNG

Tre løsninger til bedre 
sammenhæng i sundhedsvæsenet

Sammenhæng har i flere år været sund-
hedsvæsenets akilleshæl. På samme tid 
står vi over for prognoser, der taler deres 
eget tydelige sprog. Der bliver stadigt 
flere ældre og flere syge, og en stigende 
gruppe af borgere vil i fremtiden leve 
med flere behandlingskrævende syg-
domme på samme tid. Det stiller både 
krav til bedre sammenhæng og til at 
skabe mest mulig sundhed for pengene.

En ting er sikkert. Vi løser ikke udfor-
dringerne ved at øge produktiviteten på 
sygehusene eller ved at arbejde på lap-
peløsninger for specifikke patientgrup-
per eller i enkelte sektorer. Der er behov 
for en grundlæggende ny kurs for hele 
sundhedsvæsenet, hvis vi i fremtiden 
skal tilbyde et sammenhængende og 
borgernært sundhedsvæsen med lige 
adgang til sundhed for alle. Jeg vil pege 
på tre centrale løsninger, der skal være 
med til at sikre en ny kurs og skabe bedre 
sammenhæng.

1	 	Et	ultimativt	opgør	med		
’one	size	fits	all’

Vi skal turde at behandle patienter for-
skelligt for at skabe mere lighed i sund-
hed. Alle har ikke gavn af samme indsats, 
men indsatsen afhænger af den enkeltes 
behov og vilkår. Nogen har behov for 
stærk støtte fra sundhedsvæsenet, mens 
andre kan klare deres sygdom selv – fx 
ved hjælp fra en app.

Som sundhedsvæsenet er indrettet 
i dag, har vi i høj grad fokus på at be-
handle højrisikopatienterne, fordi det er 

den gruppe, der er mest syge, og som 
er forbundet med store omkostninger. 
Vi skal som sundhedsvæsen være me-
get mere interesseret i, hvilke borgere 
der er i risiko for at opleve forværring 
af deres sundhedstilstand. I fremtidens 
sundhedsvæsen skal vi derfor satse 
endnu mere på forebyggelse og sund-
hedsfremme. Men ansvaret for at skabe 
sundhed kræver en indsats på tværs af 
sektorer og områder, som rækker ud 
over sundhedsvæsenet. På baggrund af 
viden om befolkningens sundhed skal 
vi i sundhedsvæsenet blive bedre til at 
indgå sundhedsfremmende partnerska-
ber med fx socialsektoren, beskæftigel-
sesindsatsen, lokalsamfund, erhvervsliv, 
patientforeninger og selvfølgelig med 
borgeren selv.

2	 	Vi	skal	styre	efter	værdi	for	
patienten

Vi vil gerne gøre det mere enkelt at være 
patient. Så man ikke skal rende på ambu-
latoriet mandag, onsdag og fredag. Det 
skal være muligt, at man som hjerte- og 
diabetespatient kan få samlet undersø-
gelser på samme dag. Vi skal tilbyde den 
behandling, der er rigtig for patienten 
– uanset om det er en ydelse, der giver 
aktivitet i hospitalsregi.

Men det kræver, at incitamenterne 
for, hvordan vi styrer sundhedsvæsenet, 
vender rigtigt. Konkret betyder det, at 
sundhedsvæsenet skal belønnes for at 
skabe sundhed, sammenhæng og værdi 
for patienten. Det skal være slut med at 
kalde patienter ind, bare fordi der kan 
sættes hak ved et finansministerielt akti-
vitetskrav. Derfor er jeg glad på patien-
ternes vegne over, at det foreløbigt er 
lykkedes at suspendere produktivitets-
kravet i 2018. Regionerne er dog stadig 
underlagt aktivitetsbaseret styring, så vi 
er langtfra i mål.

Fremadrettet skal vi styre efter at opti-
mere det samlede forløb for den enkelte. 
Vi skal derfor indsamle patientrapporte-
rede oplysninger som led i at fastlægge 
mål, behandling og forløb. Og vi skal 
monitorere bredt i sundhedsvæsenet og 

følge, om vi når de ønskede resultater. 
Ved at vende incitamenterne rigtigt, skal 
vi sikre, at sundhedspersonalet kan være 
den afgørende drivkraft for indsatsen 
med fokus på sammenhæng og kvalitet 
frem for på produktivitet.

3	 	Lovgivningen	skal	styrke	
sammenhæng

Den eksisterende lovgivning for sund-
hedsoplysninger spænder ofte ben for 
sammenhæng i sundhedsvæsenet. Dette 
skyldes bl.a., at reglerne er blevet lavet 
i en analog tidsalder, hvor man sendte 
konkrete oplysninger til hinanden. Virke-
ligheden nu er, at oplysninger er samlet 
i journaler og databaser, hvor man ikke 
blot kan trække en enkelt oplysning ud. 
Loven tillader heller ikke, at man benyt-
ter data til at lave forbyggende arbejde, 
så patienter der er i risiko for forværring 
af deres sygdom, tilbydes hjælp, før de 
rammer hospitalet.

Resultatet bliver, at sundhedsperso-
nale fra forskellige sektorer ikke kan tilgå 
de samme oplysninger, selvom man ar-
bejder sammen om en patient. Som pa-
tient kan man derfor få en følelse af, at 
den ene hånd ikke ved, hvad den anden 
laver, eller at der ikke sikres en tidlig ind-
sats.

Endnu en udfordring er, at fælles løs-
ninger mellem regioner og kommuner 
– eksempelvis i form af sundhedshuse 
– i dag desværre ofte bliver en samling 
af funktioner under ét tag frem for et in-
tegreret samarbejde. Det skyldes regler, 
som holder sektorerne skarpt adskilt, på 
trods af at mange borgere har forløb på 
tværs af sektorer.

Det betyder, at selvom fodterapeuten 
og den kommunale diætist sidder dør om 
dør, så skal en diabetespatient ’visiteres’ 
fx fra kommune til region med de for-
sinkelser og manglende sammenhæng i 
behandlingen, som dette medfører. Der 
er derfor behov for at se på, hvordan 
lovgivning kan understøtte fælles inte-
grerede samarbejder mellem regioner 
og kommuner ved i nogle tilfælde at dele 
myndighedsansvaret.

AF FORMAND BENT HANSEN,  

DANSKE REGIONER
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BIG DATA

Big Data skaber overblik 
over byggeriet
Byggebranchen har i mange år haft udfordringer med manglende produktivitet og markante budget- og 
tidsplansoverskridelser, både i privat og offentligt regi, og det har store konsekvenser for samfundet og de 
enkelte virksomheder. Ved at udnytte data bedre i byggeprocessen kan disse udfordringer løses, og der 
ligger et enormt optimeringspotientiale i forhold til Big Data, som virksomheden Exigo er i gang med at 
udnytte. 

AF JEANETT BEHRNDTZ JØRGENSEN

Exigo, der rådgiver bygherrer og entre-
prenører om projekt- og risikostyring, 
laver i samarbejde med bl.a. Alexandra 
Instituttet et innovativt udviklingspro-
jekt, hvor Big Data bliver anvendt til at 
optimere styringen af byggeprojekter.

Formålet er at gøre de store mængder 
af data, der løbende bliver opsamlet om 
et byggeprojekt, tilgængelige på en intu-
itiv måde, så det bliver nemt at danne sig 
et overblik over byggeriets status. Data-
ene bliver tilgængelige via dashboards, 
der integrerer økonomiske nøgletal og 
lokationsbaserede fremdriftsdata med 
digitale 3D-modeller af byggeriet, så alle 
parter kan inspicere delelementer og ori-
entere sig om fremdrift.

”Dashboardet vil give et overblik over 
det pågældende byggeprojekt med mu-
lighed for at spore sig ind på risikofyldte 

aktiviteter på byggeriets lokationer. Der-
med lader man fremdriftsdata danne 
grundlag for oplyste beslutninger frem 
for mavefornemmelser”, forklarer Henrik 
Krog Jensen fra Exigo.

Specielt gennemsigtighed i forhold til 
tidsplan og koordinering er noget bran-
chen efterspørger, det blev fastslået i 
projektets indledende fase igennem in-
terviews og observationer: ”...Vi laver lø-
bende tidsplaner for vores eget arbejde. 
Jeg fortæller, hvordan jeg vil gribe det 
an, men jeg kan ikke få at vide, hvilken 
retning de andre går. Det er et problem”, 
udtaler en entreprenør.

Et byggeri består af mange aktører, 
og koordinering, aktørerne imellem, kan 
være en udfordring. Ved fx at lave én vi-
suel tidsplan og indsamle data, der viser 
fremgangen i forhold til de oprindelige 
planer, kan aktørene se, hvis en enkelt 
kommer bagud og dermed justere pla-
nerne til.

Innovative	dashboards	giver	
værdi	til	supersygehus

Exigos kunder tæller bl.a. flere super-
sygehuse her i Danmark, og selvom de 
endelige dahsboards stadig er under 
udvikling, er metoden blevet testet med 
stor succes på et større, jysk hospitals-
byggeri. Her har man brugt dashboards 
i henhold til fremdriften på økonomi og 
tid, uddelt på enkelte lokationer og en-
trepriser, og det har gjort en stor forskel. 

Specielt på byggerier som et supersy-
gehus er det vigtig at holde overblik, da 
størrelsen på projektet hurtigt kan blive 
uoverskuelig. Per Sams, senior projekt-
leder på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bi-
spebjerg, udtaler:

”Kompleksiteten på et sygehusbyggeri 
er stor, der er rigtig mange interessenter, 
og byggeriet kører 24/7. Jeg forestil-
ler mig, at dashboards, som dem fra Big 
Data projektet, kan forbedre kommunika-
tionen på store byggerier, både på ledel-
sesniveau men også for håndværkerne. 
Projektet, de konkrete opgaver på enkelte 
lokationer og fremgangen bliver synlig, 
døgnet rundt, og det gavner alle parter.”

Netop inddeling på lokationer gør 
det nemt at finde de præcise årsager til 
afvigelser, og justere forholdene på den 
enkelte lokation, fremfor hele byggeriet, 
og det er vigtigt for nogle aktører: ”Jeg 
er tilfreds med at vide, at der er en afvi-
gelse. Bygherren vil gerne vide, hvad af-
vigelsen består i,” udtaler en byggeleder.

Principet	om	data	bliver	også	
brugt	i	projektets	udviklingsfase

Som et led i Big Data projektet afholdes 
workshops, hvor projektets resultater 
kvalificeres og videreudvikles i samar-
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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

BIG DATA

bejde med repræsentanter fra byggeriet. 
Den første workshop blev afholdt i ja-
nuar 2018 og var en stor succes.

”Workshopsene skaber værdi, fordi vi 
udvikler sammen med slutbrugeren og 
ikke kun til slutbrugeren. Repræsentan-
terne kommer med feedback til produk-
tet og har mulighed for at foreslå yderli-
gere funktioner, prioritere udviklingen af 
dashboards etc.”, udtaler Kasper Ander-
sen fra Alexandra Instituttet.

”Dermed bruger vi vores eget princip 
om data i udviklingsprocessen. Vi har 
mulighed for at møde de faktuelle behov 
i branchen istedet for at antage, hvad da-
shboardsene skal kunne, og hvilke der 
skal udvikles først,” tilføjer Kristain Birch 
Pedersen, CEO i Exigo. 

Workshoppen bekræftede desuden 
behovet for inddragelsen af økonomi, 

tidsplan og bygbarhed i dashboardsene, 
særligt i forhold til slutbrugerens rolle: 
”Branchen har brug for dashboards, der 
varrierer i detaljeniveau men også i ind-
hold, da aktørerne efterspørger noget 
forskelligt afhængigt af deres stilling”, 
udtaler Kasper Andersen. 

Data	har	længe	været	en	overset	
skat

Siden Exigos siftelse i 2010 er der blevet 
skabt mærkbare resultater med datadre-
vet projekt- og risikostyring. Store dele 
af byggebranchen har med tiden fået 
øjnene op for potentialet i data og tek-
nologi i byggeriet, og kunderne tæller de 
største entreprenørvirksomheder, fl ere 
hospitalsbyggerier og en række private 
bygherrer. Exigo har reduceret nogle 

bygherrers uforudsete udgifter med 
over 20 %, svarende til 1.000 kr. per m2, 
og reduceret fl ere entreprenørers udfør-
selstid med 15-20 %.

”Exigo er sat i verden for at gøre en 
forskel for vores kunder. Vi fokuserer 
på de projekter og virksomheder, der er 
med på den datadrevne udvikling, for 
der har vi vist, at vi kan gøre en stor for-
skel”, udtaler Kristian Birch Pedersen

Byggebranchen har ry for at være me-
get konservativ og langsom til at tage nye 
tiltag til sig. Kristian håber, at Big Data 
projektet kan være med til at gøre data 
nemmere tilgængeligt for branchen, da 
det bliver mere overskueligt at imple-
mentere og ikke mindst bruge. 
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BIG DATA

Få styr på de store 
mængder af data eller tab 
kontrollen
BigData – de store datamængder vi hidtil har set, er kun begyndelsen, varslede Stig Brinck fra NIRAS og 
opfordrede årsmødet til at udpege ansvarlige nøglepersoner til at opsamle informationerne, stå for en 
datapolitik og få styr på de vigtige data

– Data er lig med magt, og vi vil blive 
oversvømmet af data. Udviklingen er 
kun lige startet, fastslog ekspertisechef 
Stig Brinck, IKT og procesudvikling hos 
NIRAS, der ser processer og teknologi 
som forbundne størrelser.

Desuden er han formand for build-
ningSmart, en organisation, der arbejder 
for åbne standarder for bygningsmodel-
ler. NIRAS er aktiv på en hel række af de 
store sygehusprojekter, blandt andet i 
Kolding, Århus, Gødstrup, Odense, Her-
lev samt på Skt. Hans og Rigshospitalet.

– Tænk 5 år tilbage, husk, at udviklin-
gen forløber eksponentielt og tænk så 5 
år frem og forestil Jer, hvordan det kan 
blive. Der kommer virkelig til at ske ting. 
Valide data er guld værd, så pas godt på 
Jeres data, indskærpede Stig Brinck.

Hospitalsprojekterne er midt i en me-
get inspirerende proces, konstaterede 
han og fortalte om sin rolle med at hånd-
tere teknologien. Stig Brinck følge en 
række af hospitalsprojekterne og funge-
rer som et bindeled på tværs af organi-
sationen.

Mens projekteringen og udførelsen er 
forsvindende små i det store billede og 
bygningsdriften noget mere, så er den 
kliniske drift den helt store pengesluger, 
fastslog Stig Brinck og viste en illustra-
tiv visualisering af forskellene tegnet op 
som kasser.

– Den ene megatrend er arbejdet med 
at optimere den kliniske drift, hvor der 
virkelig er noget at hente på hospitals-
budgetterne. Der skal spares alle steder, 
men kan man spare blot en procent på 
den kliniske drift, er der virkelig noget at 
hente, konstaterede han.

– BigData er en anden megatrend, 

det er nutidens guld. Den der har mange 
data kan træffe gode og underbyggede 
beslutninger. You can’t manage, what 
you dont measure.

Walmart samler hverdag mere end 2,5 
petrabytes (en million milliarder) af data 
fra deres kunders transaktioner – og bru-
ger disse informationer til at tilrettelægge 
deres forretning. Så BigData er en trend 
der er værd at holde øje med, konstate-
rede han.

Simuleringer	styrker	
beslutningsprocesser

Data er beslutningsunderstøttende, så 
beslutninger kan ske på et oplyst grund-
lag. Hele trenden er således at gøre data 
anvendelige for beslutningstagerne. 
Man skal hurtigt og interaktivt kunne få 
fat i nødvendige og tilstrækkelige data, 
som dernæst skal gøres kommuniker-
bare.

– Med fare for at fornærme nogen, er 
store datamængder svære at kommu-
nikere. Jo mere visuelt de gøres, desto 
bedre kan de videreformidles. Det er 
super væsentligt, at man kan visualisere 
dem. Billeder med farver har forlængst 
erstattet skemaer med tal.

Stig Brinck viste eksempler på udstyrs-
databaser med informationer om alle 
rum, udstyr og udstyrsplacering, som 
bruges på hospitaler og gør det muligt 
at foretage mange søgninger. Brugt for-
nuftigt fungerer det som en intern kom-
munikation og måde at håndtere data på.

Enorme mængder data kan udnyt-
tes til visualiseringer, hvis man ønsker 
at simulere trængselsproblemer på et 
hospital. De kan give et tydeligt billede 

af, hvor der kan forventes at blive flaske-
halse, så man kan tage højde for det un-
der projekteringen.

Det sker på samme måde som sam-
køring af kort, nedbør og opstemning af 
vand fra klimaregn kan simuleres direkte 
på nettet og vise, hvordan enkelte ma-
trikler rammes af oversvømmelser. Man 
kan foretage talrige simuleringer med 
data, der opsamles fornuftigt.

Ip adresser kan registreres ud fra 
mobiltelefoner med WiFi. På Skt Olav 
Hospital i Norge kan man måle antallet 
af personer på hospitalet og registrere, 
hvor de har gået. Men hvor går grænsen 
og hvad er udfordringerne ved brugen af 
disse data, spurgte han.

– De små apps der popper op kan alt 
muligt og datalagring er ikke et problem. 
Normer og regulering bliver snarere et 
problem, for det er ikke alle data man 
uden videre må hente ned. Og hvad er 
der behov for?

Personfølsomme data er en stor udfor-
dring advarede Stig Brinck.

Detaljeringsgraden

Propritære data er data, der proppes ned 
i bestemte formater. Systemer og login 
er barrierer for at få adgang til data, men 
udviklingen går i retning af flere åbne 
formater. Big data rejser imidlertid en 
lang række problematikker for hospita-
lerne, påpegede han.

Hvor meget skal de eksempelvis re-
gistrere, når alt er under konstant for-
andring. En for høj detaljeringsgrad kan 

Fortsættes side 10
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Optimal sygehusbelysning er til glæde for miljø, patient og personale

Der er mange aspekter der spiller ind, når den rette hospitalsbelysning skal planlægges og projekteres.

Et hospital skal fungere hele døgnet og er derfor meget afhængig af kunstig belysning. 

Mange vil mene, det er svært at opnå kvalitetsbelysning, der tilgodeser både patient 

og personale og samtidig er en energirigtige løsning. Men det er muligt! 

Et hospital består af forskellige typer af rum med meget forskelligt behov for lys. 

Målet med optimal hospitalsbelysning er at skabe et godt arbejdsmiljø for ansatte 

og en behagelig atmosfære for patienterne. Alt dette baseret på energi-effektiv løsninger, 

der reducerer udgifter og CO2 udledning. SG har gennem mange år opnået en høj ekspertise 

og erfaring med belysning til stort set samtlige danske sygehuse.
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BIG DATA

gøre det lige så svært at ændre i selve sy-
stemet som at gøre det i virkeligheden, 
påpegede han.

Hvem skal håndtere og hvem ejer de 
mange indstrømmende data, hvem har 
adgang til valide analyser og til at distri-
buere dem, hvordan analyseres de etc. 
Man kan drage helt forkerte konklusio-
ner, hvis man ikke har håndteret analy-
serne rigtigt og sikret, at de er valide og 
at der er kausalitet i de bagvedliggende 
data, fastslog han.

Få	styr	på	dataledelse

Stig Brinck rådede hospitalerne til at få 
styr på dataledelse af ejendomsdata, så 
data er valide og kan håndteres. I første 
omgang er det tegninger, men skal der 
fremadrettet opnås sammenhæng og 
kvalitet i fl ere data, må nogen forholde 
sig til dem og tage ejerskab. Men hånd-
tering af data er desværre sjældent højt 
prioriteret, sagde han advarede, og op-
fordre FM-ledelsen til at betragte datale-
delse som et strategisk valg

– Det er vigtigt på et strategisk niveau 
at identifi cere sine behov og værdier. 
Når man kender dem, kan man tilrette-
lægge en fornuftig datastrategi, der sikre 
at de nødvendige og tilstrækkelige data 
altid er opdaterede og brugbare.

Data	til	bygningsdriften

Når de store hospitals projekter står 
færdige, er det op til projektledelserne 
at sikre hospitals driften ikke modtager 
vedligeholdsdata for ventilation på en 
måde, varmeanlæg på en anden og kli-
maskærm på en tredje måde.

Derfor er en tidlig kravspecifi kation til 
rådgiveren om, hvordan han skal afl evere 
data og gode processer under projekte-
ringen er nødvendigt, og det er vigtigt at 
alle entreprenørernes data fra byggepro-
jekterne også afl everes fornuftigt. Derfor 
er der i alle de projekter NIRAS har været 
involveret i, tidligt i processen været stil-
let fornuftige krav til afl evering af digitale 
driftsdata.

Men en af de store udfordringer er, at 
de driftsorganisationer der skal modtage 
data, ofte ikke er klar med hverken sy-
stemer eller strategier. Og netop derfor 

er det vigtigt at forstå at datamængden 
bare bliver større og større med tiden, og 
at behovet for dataledelse derfor et me-
get presserende.

NIRAS har for Bygherreforeningen 
udarbejdet en rapport om overgangen til 
digital bygningsdokumentation. Rappor-
ten hedder ”Fra papir til BIM” og peger 
også på behovet for dataledelse i en for-
anderlig verden. 

Det er ikke en triviel opgave at få data 
håndteret på den rigtige måde, men det 
kan godt lade sig gøre, beroligede Stig 
Brinck.

Forslag og dialog i modellen
Et virvar af hundredevis af interessenter

5

Design

Data i store mængder er lig med magt, men man skal kunne håndtere dem ordentligt. Det 
er nødvendigt at få en datapolitik, udpeget ansvarlige til at håndtere data på en valid vis 
for at kunne anvende dem konstruktivt. Data kan optimere den tekniske drift og logistik-
ken, når kompleksiteten vokser, men ligesom der er store muligheder, er der også store 
udfordringer i at indsamle, vedligeholde og sikre følsomme data, sagde ekspertisechef Stig 
Brinck fra Niras, der rådede hospitalerne til at få styr på deres data.

Stig Brinck
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DIGITALISERING

Region Midt får store 
fordele af datafangst
Hospitalerne i regionen er blevet et forbillede på, hvordan BIM kan håndteres på landets hospitaler. 
Digitaliseringen er ressourcekrævende i starten, men sidenhen kan den give store fordele

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitalsenhed Midt har digitaliseret 
sine bygninger, men også alle installa-
tioner som vand, afløb, ventilation, me-
dicinske gasrør er kommet med. Det har 
været bøvlet og krævende, men vil gøre 
fremtiden lettere. Hospitalenheden er 
helt i front, da mange ikke er begyndt.

René Kjellerup, der er afsnitsleder af 
Byggeri og Ejendomme på Hospitalsen-
hed Midt var en af indlægsholderne på 
FSTAs arrangement og bygningsintegre-
ret management.

– Oprindelig var tanken at skabe 
bedre byggerier, ramme budgetterne 
mere præcist og minimere uforudsete 
udgifter i byggerierne ved at skabe et 
bedre digitalt grundlag. Uforudsete om-
kostninger er ofte store, fordi hospitaler 
er yderst komplicerede.

Hospitaler bygger hele tiden om, så 
Hospitalsenhed Midt har gennemført en 
digitalisering for at reducere de mange 
gener og uforudsete problemer. Beslut-
ningen blev truffet i 2009 og enheden 
har siden 2012 målbevidst digitaliseret 
bygningsmassen.

René Kjellerup har et par medarbej-
dere i servicecenteret der hjælper med 
at digitalisere Hospitalsenhed Midt, der 
omfatter der 4 regionshospitaler i Vi-
borg, Silkeborg, Hammel og Skive, så 
det er en stor opgave af få alle data over-
ført fra papir til computere.

Resultatet	er	vellykket

Som en del af byggesagerne har Hospi-
talsenhed Midt arbejdet løbende med at 
ruste den interne organisation til digita-
liseringen. Finansieringen er skaffet fra 
flere kilder og Rene Kjellerup vurderer, 
at processen og resultatet har været en 
succes:

– Det er gået godt og målet om at for-
bedre byggeprocesserne og reducere 
byggeudgifterne er nået. Vi oplever, at 
resultatet er godt.

I 2013 købte regionen programmet 
MainManager, et program til drift og 
vedligehold (CAFM), så regionens ho-
spitaler nu kan bruge 3D modellerne 
som grundlag for drift og vedligehold. 
Programmer der kan dette er kommet 
i de senere år. Mange snakker om det, 
men få gør alvor af det.

I regionen har vi været med til udvik-
lingen af funktionen i MainManager, og 
det er blevet meget bedre de sidste år. 
Main Manager blev taget i brug omkring 
årsskiftet, så vi er ved at starte det op.

Lette	digitale	opdateringer

– Vi har fået valide data til rådighed og di-
gitalisering af samfundet er kommet helt 
ind i de tekniske afdelinger. Vi har altid 
haft tegninger af bygninger og installatio-
ner, men det har været et problem at op-
datere dem, når vi hele tiden bygger om.

En del af bygninger er fra 1970erne og 
1980erne opført på grundlag af håndla-
vede tegninger. Den store udfordring 
er at gå fra papir til 3D modeller. Det er 
en meget stor opgave med så mange og 
store bygninger, men den er nu gennem-
ført.

Vores nye digitale bygningsmodeller 
er væsentligt hurtigere at rette og holde 
opdaterede end tegninger på papir. Det 
arbejde skal man simpelt hen i gang med 
på alle landets hospitaler, siger han.

Mange	og	store	fordele

Digitaliseringen giver fordele ved drift, 
vedligehold og ombygning. Vi oplever, 
at vore tidsplaner holder, at der ikke læn-
gere opstår uforudsete problemer, når 
vi starter byggerier op, som giver ekstra 
støj og uforudsete støvgener.

Vi har tidligere måtte genhuse en kom-
plet etage, fordi lofterne pludselig skulle 
hives ned. Den slags sker ikke som ufor-
udsete hændelser længere. Vi har fået 
bedre byggeprojekter og styr på, hvad vi 
har af installationer i vore bygninger. Det 
giver en god service at kunne planlægge 
økonomi og pladsen på de enkelte afde-
linger.

Opbakning	fra	ledelsen	
afgørende

Virksomheden Systematic er ved at ud-
vikle en wayfinding-app for Region Midt 
baseret på 3D-bygningsmodeller og teg-
ninger:

– Det er et paradigmeskift for tekniske 
afdelinger, at de skal have opdaterede 
plantegninger som andre kan gå direkte 
ind og hente digitalt. Appen går selv ind 
og henter data i systemet, hvilket stiller 
krav om tilgængelighed og opdateret 
materiale online, siger han.

– Historisk skrives der normalt en 
mangelliste ved aflevering af byggerier 
til bygherrerne. Der har man ofte skre-
vet, at bygherren mangler at få ”drift og 
vedligeholds vejledninger” og ”som ud-
ført” – tegninger. Dette materiale bliver 
pludselig meget vigtigt at have rådighed 
over fra første dag bygningen bliver ta-
get i brug.

I Hospitalsenhed Midt synes jeg, at vi 
får stor opbakning fra ledelsen, men det 
samme kan jeg ikke se er tilfældet på an-
dre hospitaler, så der er nogle som skal 
vågne op. Jeg tror det er svært for de tek-
niske afdelinger at få italesat problemstil-
lingen for ledelsen – og den digitale ud-
vikling går rigtigt stærkt.

Mere	organisatorisk	end	teknisk

Det er blevet meget nemmere, når vi 
snakker med leverandører og rådgivere. 
Da vi gik i gang i 2009 og 2012 var det 
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DIGITALISERING

et problem at få rådgivere med til at lave 
digitale modeller, men der er siden sket 
meget og programmerne fungerer bedre 
og er lettere at bruge.

René Kjellerups budskab er enkelt:
– Dette ikke er en teknisk opgave, 

men handler om organisatorisk udvik-
ling. Det der startede med teknisk pro-
jekt, endte med organisatorisk projekt. 
Vi kan det her, fordi vi har folk der kan 
det. Har man ikke folk der kan det i de 
tekniske afdelinger, må man sikre sig de 
får kompetencerne. Jeg oplever lidt, at 
hospitalerne er lidt rådvilde med, hvad 
de skal gøre.



14   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2

IOT

Komplekse byggerier 
kræver simpelt overblik
Danske supersygehuse vokser i både størrelse og kompleksitet. De mere komplekse omgivelser kræver en 
optimering af logistikken for at effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne – og dermed spare tid.

AF JACOB GADE

Flere danske supersygehuse ser dagens 
lys, og det har medført heftig aktivitet i 
den danske byggebranche. Samtidig er 
tendensen i den danske sundhedssek-
tor, at hospitalerne bliver større og mere 
komplekse.

Det betyder blandt andet, at fler-
sengsstuer bliver konverteret til en-
sengsstuer, mens decentrale depotrum 
og brede gange bliver sparet væk. Sam-
tidig er udstyrsbudgetterne under pres, 
og flere personer skal derfor deles om 
det samme udstyr.

Set i lyset af de aktuelle tendenser in-
den for hospitalsverdenen er det vigtigt, 
at logistikken på hospitalerne optimeres 
for at kunne effektivisere de arbejds-
gange, der følger med både patienter, 

varer og udstyr. I den nye sundhedssek-
tor er der nemlig ikke plads til spildtid.

Optimeret	logistik	sparer	tid

Når patienter skal møde op til under-
søgelse eller behandling, er det i langt 
højere grad et ambulant forløb end tid-
ligere. Og i takt med at de nye sygehuse 
nærmer sig både en størrelse og et om-
fang, der minder om mindre byer, bliver 
det en endnu større udfordring at finde 
frem til det rette sted. Det betyder, at i 
forvejen pressede patienter risikerer en 
højere stressfaktor, hvis de har proble-
mer med at finde det rette mødested. 
En konsekvens af dette kan være, at det 
kliniske personale bliver forstyrret af 
patienter og pårørende, som ofte flere 
gange spørger om vej på vej til en aftale 
– og som af samme grund ofte kommer 
for sent til aftalerne, hvilket medfører 
yderligere spildtid for sundhedsperso-
nalet.

En anden væsentlig faktor er de pres-
sede udstyrsbudgetter, som betyder at 
flere klinikere deles om det samme ud-
styr. Netop derfor bliver evnen til at loka-
lisere udstyr afgørende for den daglige 
opgavegennemførsel, idet det kliniske 
personale har behov for hurtigt at kunne 
danne sig et overblik over det udstyr, der 
er til rådighed, og som skal anvendes til 
næste undersøgelse.

Derudover er det vigtigt, at portø-
rerne, som ofte servicerer det kliniske 
personale, nøjagtigt ved hvor køresto-
len, den nye seng eller noget helt tredje 
kan findes, således portøren bruger sin 
tid og sine skridt så effektivt som muligt.

IoT-platform	samler	og	skaber	
overblik

Systematic har udarbejdet en IoT-plat-
form, der understøtter den overordnede 
referencearkitektur for lokalisering og 

emneidentifikation udgivet af Sundheds-
datastyrelsen.

Et centralt element i IoT-platformen er 
steddatabasen, der bruges til at berige 
lokaliseringsdata, så disse kan bruges af 
forskellige applikationer og dermed per-
sonalegrupper. Her oversættes en lokali-
seringshændelse fra en enkelt teknologi 
(Rain RFID, Wi-Fi, Bluetooth, mm.) til en 
brugbar information, eksempelvis ”de-
potrum 2, afsnit K”.

For at IoT-platformen kan videregive 
den korrekte information til forskellige 
applikationer, er det altafgørende, at den 
bygningsstruktur, der er gengivet i sted-
databasen, afspejler virkeligheden hun-
drede procent. Dette sikres ved manuelt 
at opdatere steddatabasen, når der sker 
ændringer i den fysiske bygningsmasse 
eller i anvendelsen af bygningsmassen 
– eksempelvis et rum, der skifter anven-
delsesfunktion.

Masterdatasystem	og	
kildedatasystem	–	hvad	er	hvad?

Systematic betragter IoT-platformen som 
et mastersystem, der kan håndtere alt fra 
sporingshændelser og steder til formid-
ling af indkaldelser og undersøgelser.

Andre applikationer, der har brug 
for at vide placeringen af eksempelvis 
indgange, møderum, receptioner og 
lignende vil også kunne hente disse i 
steddatabasen. Dette understøttes ved, 
at det enkelte sted er oprettet som et 
polygon placeret korrekt i forhold til det 
samlede byggeri og med de rigtige geo-
refererede data. Desuden er stedet på-
hæftet en entydig GLN samt forskellige 
data som eksempelvis Type, Funktion, 
Klinisk navn, Offentlig navn, Kort navn, 
Teknisk navn, Adresse med flere.

Alle informationer kan oprettes di-
rekte i steddatabasen, men en mere op-
timal metode vil være at importere dem 
og løbende opdatere dette fra et kilde-
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IOT

system, som i dette tilfælde bør være 
et BIM-system, hvor hele hospitalets 
bygningsmasse løbende vedligeholdes. 
Ved at have et system, hvor den fysiske 
bygningsmasse vedligeholdes, elimine-
res risikoen for både dobbeltarbejde og 
ikke-opdaterede data. Naturligvis kræ-
ver dette velbeskrevne integrationer, 
der understøtter fælles formater, som for 
eksempel IFC (Industry Foundation Clas-
ses). Desuden skal grænsefl aden mellem 
hvilke informationer, der vedligeholdes i 
BIM-systemet, og de, der senere tilføjes 
i andre systemer som steddatabasen, af-
klares.

Det	første	skridt

Løbende vedligeholdelse af BIM-sy-
stemer er en udvidelse af den opgave, 
som de tekniske funktioner varetager i 
dag. Det er vigtigt, at denne opgave op-
prioriteres, og at der udpeges ansvarlige 
for dette. Desuden skal der udvikles 
workfl ows, som sikrer det korrekte in-
formationsfl ow i processen. Hvis noget 

i BIM-systemet opdateres og overføres 
til steddatabasen, er det vigtigt, at den 
ansvarlige herfor får besked, så vedkom-
mende kan validere ændringen samt 
eventuelt tilføje manglende data.

Første skridt på denne rejse er at etab-
lere de nødvendige integrationer, den 
nødvendige understøttende organise-
ring og ansvarsfordeling samt de tilhø-
rende workfl ows. Samtidig er det essen-
tielt, at BIM-systemerne opdateres, så de 
indeholder de rette data samt hele byg-
ningsmassen. Dette vil være en udfor-
dring ved ældre byggerier, hvor der må 
begyndes et større arbejde med at kort-
lægge den eksisterende bygningsmasse.

Dog ville dette arbejde betale sig på 
lang sigt, da en opdateret BIM-model vil 
fungere som et smidigt og informations-
rigt kildesystem for bygningsdata, ikke 
bare for steddatabasen, men også for 
andre applikationer.

God arbejdslyst.
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KALDEANLÆG

Kaldeanlæg kan  
spare mange  
ressourcer
For CARE-CALL A/S, der leverer kaldeanlæg og kommunikationsløsninger til en stor del af de danske 
hospitaler, er sikkerhed og tryghed helt afgørende. Et kaldeanlæg er patientens livline til personalet og 
personalets livline til hinanden.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– På hospitaler er tryghed og sikkerhed 
vigtige forudsætninger for, at arbejdet 
overhovedet kan fungere, og derfor 
tilbyder vi et fleksibelt kalde-/alarmsy-
stem, hvor personalets ønsker og behov 
er udgangspunktet, og hvor driftssikker-
heden hele tiden er i top, fortæller pro-
duktchef Flemming Lindberg Nielsen fra 
CARE-CALL.

Systemet, som CARE-CALL tilbyder, 
er udviklet af vores samarbejdspartner, 
BEST og er et særdeles robust system, der 
med tydelige indikationer både visuelt og 
akustisk angiver, hvilken type af kald det 

drejer sig om. Hvis personalet har behov 
for kollega assistance, sendes kaldet let 
afsted med tydelig information om, hvor 
den kaldende kollega befinder sig.

– Det er selvfølgelig utrolig vigtigt, 
at man hurtigt kan registrere, når en pa-
tient eller en kollega kalder. Men det er 
ligeså vigtigt, at man med det samme er 
klar over, hvad kaldet drejer sig om, og at 
kaldet modtages at den rigtige person og 
kompetence

– Hvis det fx drejer sig om et hjerte-
stop, er sekunder afgørende, mens der 
er lidt bedre tid, hvis en patient ønsker et 
glas vand, eller en kollega ønsker hjælp 
med at flytte en seng. Hvis de rigtige 
informationer er tilgængelige, får pa-
tienterne den rigtige hjælp af det rette 

personale. Patienten får en bedre ople-
velse, og personalet får en mere effektiv 
arbejdsdag og mindre stress, påpeger 
Flemming Lindberg Nielsen. 

Udstyr	efter	behov

Kald og alarmer sendes kun til relevante 
personer, og det fremgår tydeligt i klar 
tekst uden forkortelser eller koder, hvad 
det handler om. Kaldene vises altid i 
prioriteret rækkefølge, og det betyder, at 
de ansatte kun skal forholde sig til præcis 
de informationer, der er relevante. Alar-
mer vises både på smartphones og større 
displays. Det gør, at personalet hurtigt 
får det overblik, som er vanskeligt at få 
alene på en smartphone.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2  17 

En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

KALDEANLÆG

– Ud over et overblik her og nu giver 
BEST kaldeanlæg mulighed for at ud-
bygge både størrelsen af anlægget og 
antallet af funktioner, som den enkelte 
afdeling ønsker at benytte. Fleksibilite-
ten kommer blandt andet via systemets 
software, der løbende kan tilpasses til 
forskellige former for pleje og optime-
rede arbejdsgange. Standardtilslutnin-
ger på systemets apparater gør, at der 
nemt kan tilsluttes eksternt udstyr, hvor-
fra alarm ønskes sendt.

– Med BESTadapt kan anlægget inte-
greres med eksempelvis brandalarmer, 
trådløs telefoni, adgangskontrolsyste-
mer, iltalarmer, OPC og andet mediko-
teknisk udstyr eller tekniske alarmer, 
siger Flemming Lindberg Nielsen, der 
understreger, at BESTadapt er et lag, der 
kobles oven på kaldeanlægget, så ker-
nefunktionaliteten bevares, selv om der 
sker IT-udfald.

– Der er vigtigt, at IT designes, så det 
ikke får for stor indfl ydelse på hvordan 
arbejdet i de kliniske afdelinger foregår, 
hvis der sker it-fejl. Vi er meget bevidste 
om at tage udgangspunkt i den enkelte 
afdelings behov. Det er vigtigt for CARE-
CALL, at vi tilbyder en løsning, hvor per-
sonalet kan være sikre på at kernefunk-
tionalitet opretholdes – det er vi med 
BESTaid, supplerer Flemming Lindberg 
Nielsen.

Software	som	moduler

CARE-CALL tilbyder således én soft-
wareløsning med en række software-
moduler, der kan tages i anvendelse, når 
en afdeling har behovet og er klar til det.

CARE-CALL tilbyder software, der – 
sammen med kaldeanlægget – skaber 
en moderne kommunikationsplatform 
og som igen skaber det bedst mulige 
grundlag for at optimere arbejdet på af-
delingerne og frigøre mere tid til de vig-
tigste opgaver – nemlig pleje og omsorg 
for patienterne.

•  Planlægning: Viser visuelt opgave- 
og patientfordeling med prioritering 
og team-funktion. Det er en bruger-
venlig og tidsbesparende løsning, der 
hjælper med at tildele kaldene til de re-
levante medarbejdere og bestemme, 
hvem der er primær og sekundær 
modtager af specifi kke hændelser.

•  Visualisering: Fuld afdelingsover-
sigt med visning af alle rum. Det giver 
overblik. I realtid ser man på en teg-
ning med alle kald i de enkelte rum og 

får den kaldendes position samt op-
lysninger om, hvor kaldet kommer fra, 
status for kaldet og samtidig vises hvor 
der er personale.

•  Display: Software, der giver persona-
let mulighed for at få alle kaldehændel-
ser præsenteret i prioriteret listeform 
på større informationsskærme.

•  Statistik: Statistikmodulet registrerer 
og viser med tydelig grafi k alle hæn-
delser i systemet. Dette danner grund-
lag for visning af plejetyngde og kan 
efterfølgende danne grundlag for den 
fremadrettede planlægning.

•  Kritisk alarmering: Et specialdesig-
net software til håndtering af forskel-
lige typer kritiske alarmer som eksem-
pelvis hjertestop og traumekald på 
hospitaler.

•  App, hvor mobiltelefoner bruges til at 
håndtere kald og alarmer, kan bruges 
til øget mobilitet. App anvender en 
konstant overvåget dataforbindelse, 
således at kald og alarmer kan modta-
ges uanset, hvor man befi nder sig.

•  Personsikkerhedssystem, kaldet 
Proactive: Systemet tilbyder marke-
dets hurtigste alarmering, samt nøjag-
tig positionering ved alarm. Systemet 
viser, hvorfra en alarm er sendt, og 
opdaterer løbende position for den 
alarmerende kollega, så personalet 
hele tiden kan se, hvor denne kollega 
befi nder sig. Status for alarm registre-
res i systemet og der er fuld logning af 
et forløb

Mange	nye	muligheder

De nye kaldeanlæg fra BEST er ikke blot 
kaldeanlæg til klinikken, men også mo-
derne systemer til generering af opgaver 
til andre faggrupper på et hospital.

I forbindelse med operationer er skif-
tetiden af operationsstuen et afgørende 
parameter for effektiviteten og økono-
mien. En knap på operationsstuen kan 
ved aktivering skabe en opgave til ser-
viceassistenter om, at rummet skal gøres 
rent. Opgaven kan enten sendes til BEST 
app, eller via hospitalets servicelogistik 
system.

Et andet eksempel kunne være skift af 
seng på en sengestue eller tilkald af med-
arbejder i Teknisk afdeling.
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Triagonal viser vejen på 
hospitalet i Randers
Gevinsten kan være stor ved at investere i en effektiv skiltning og vejvisning på hospitalerne. På 
Regionshospitalet Randers har design- og konsulentvirksomheden Triagonal udviklet en effektiv wayfinding 
i en hektisk omstillingstid.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Et års vellykket indsats er overstået for 
designvirksomheden Triagonal i Køben-
havn og på Regionshospitalet Randers er 
personale, patienter og pårørende godt 
tilfredse med resultatet. De foreløbige 
resultater viser, det er en succes.

– Vi har netop afsluttet et stort projekt 
på Regionshospitalet i Randers. Det har 
taget et års tid for os og været en spæn-
dende og udfordrende proces for begge 
parter, siger Peter Donner, som er med-
ejer af Triagonal, kreativ chef og projekt-
leder.

– Projektet i Randers er affødt af, at vi 
var i gang med en lignende opgave på 
Regionshospitalet i Horsens. Det hørte 
de om i Randers, så der blev hurtigt skabt 
en kontakt. Da hospitalet i Randers så en 
idé i at tage de to hospitaler samtidigt og 
opnå et fælles udtryk, har det næsten 
været et parallelt forløb, siger han.

Projektet i Randers startede for alvor i 
januar 2017, hvor Triagonal startede med 
at samle data:

Vi registrerede, hvordan folk bevæ-
gede sig rundt, hvor de havde vanskeligt 
ved at finde vej og hvordan personalet 
oplevede problemerne med at navigere.

I Randers er det måske ekstra svært, 
da hospitalet har knopskudt med nye 
bygninger og indgange siden starten af 
1950erne. Resultatet er en labyrintisk 
struktur med mange forskellige niveauer. 
I den ene ende ligger for eksempel et 
stort p-hus, samtidig skal mange ned i 
den anden ende af hospitalet.

Omfattende	forarbejde

Det lyder måske let at skulle opsætte et 
wayfinding-system, men det er en stor 
og kompliceret proces. Triagonal har 
fotograferet og observeret overalt på 
hospitalet samt interviewet personale og 
patienter:

– Vi analyserer erfaringer og registre-
rer flows mange steder, især hvor folk 
føler sig fortabte fordi de har svært ved 
at finde rundt. Når overblikket er tilveje-
bragt, udvikler vi systematiske tilgange til 
at gøre det mere forståeligt og finde en 
nøgle til at lukke stedet op for de besø-
gende, forklarer Peter Donner.

Vi inddeler strukturen, så den bliver 
let at forstå og forenkler kommunika-
tionen helt ned til en enkel bogstavkode 
og farve, så folk nemmere forstår, hvor 
de skal gå hen. Designet er tilrettet ho-

spitalets brugere. Der er især fokuseret 
på at designet er intuitivt, og at der ikke 
skal være for meget man skal huske, når 
man i forvejen er i en berørt og stresset 
situation. 

Vi lægger vægt på konsistens og ens-
artethed. Indkaldelser til undersøgelser 
og hjemmesiden skal helst afspejle det, 
besøgende møder, når de kommer ind 
på hospitalet. Der skal være genken-
delse og konsekvens i processen med at 
skabe sammenhæng.

Vi har stærke indikationer på, at vi er 
nået i mål med projektet. Det er blevet 
testet, om brugerne forstår systemet 
og alt tyder på, at det er lykkedes, siger 
Peter Donner. Udviklingen af en typisk 
wayfinding-proces gennemgår en række 
forskellige trin.
•  Første fase: Dataindsamling og sy-

stematik. Alt hviler på data. Triagonal 
udvikler på basis af sin omfattende 
indsamling forskellige modeller i sam-
arbejde med hospitalets styregruppe.

•  Anden fase er en dybere detaljering: 
Her forfines principper og man be-
gynder at udvikle grafik, farver og 
organiserer et hierarki i måden at 
kommunikere på. Det er i denne fase 
wayfindingen får en fysisk form.

•  Materialer og placering bliver overve-
jet, der bliver besluttet, hvor meget 
der skal med og om det endelige de-
sign kan forenkles yderligere. Endelig 

Trinvis guidning gør at patienter der skal til 
dialysen blot skal navigere efter indgang D 
og derefter D1. En kombination af farver, 
bogstaver og tal taler til flere kognitive 
færdigheder, og gør det nemt at forstå for 
forskellige brugere.

Begrebet wayfinding refererer dels 
til, hvordan mennesker navigerer i 
det fysiske rum, dels til den proces at 
planlægge og udvikle fysiske og grafi-
ske elementer, som understøtter og 
forenkler navigationen i komplekse 
miljøer.
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bliver der taget stilling til konstruktion, 
lyskilder, materialer og overflader. Alle 
elementer bliver designet, så kunden 
kan se, hvad der skal sættes op de en-
kelte steder.

•  Tredje fase omfatter udbuddet: Da 
Triagonal er rådgiver, produceres de 
enkelte skilte af andre leverandører, 
der også sætter dem op. Triagonal kva-
litetssikrer og besigtiger prototyper in-
den produktionsfiler med de grafiske 
elementer, der er udviklet til projektet, 
bliver udleveret.

•  Fjerde fase er fysisk produktion og 
montage: Triagonal overvåger produk-
tionen og leverer tilrettede produkti-
onsfiler, grafik mm. samt fører tilsyn 
og gennemgår mangler som led i en 
afleveringsforretning til hospitalet.

Et	vellykket	projekt

– Det har været en god proces i Randers, 
fordi personalet har været så entusiastisk 
og engageret i projektet. De har taget 
ejerskab af systemet, og det er vigtigt i 
wayfinding. Der kan let opstå utilfreds-
hed med noget nyt, men hospitalet har 
været virkelig gode til at håndtere dialo-
gen med personalet.

Hospitalet har 85.000 kvadratmeter 
under tag med mange adgangsveje, så 
det er et stort projekt, hvor patienter og 
besøgende med wayfinding skal guides 
hen til det rigtige sted første gang.

En	god	investering	at	vise	vej

– Wayfinding giver god mening for regio-
nerne, da personalet bruger megen tid på 
at hjælpe besøgende rundt. Derfor ligger 
der en besparelse på op til 15 pct. bespa-
relse i personalets tid ved  en velfunge-
rende wayfinding. Det viser udenlandske 
undersøgelser, siger Peter Donner.

Triagonal står bag projekter, som om-
fatter DOKK1 i Aarhus, BLOX der hu-
ser Dansk Arkitektur Center, Campus 
Carlsberg, der er en del af professions-
højskolen UCC i København samt andre 
hospitalsprojekter i Danmark. I udlandet 
løser Triagonal lufthavnsprojekter lige fra 
Heathrow i London til store projekter i 
Mellemøsten. Peter Donner siger:

– Vi løser opgaver i lufthavne, hospi-
taler, kultur- og vidensinstitutioner og 
kommercielle miljøer. Vi er Danmarks 

eneste specialvirksomhed i wayfinding, 
samtidig er vi international anerkendt 
og har både erfaring og netværk til at ar-
bejde over hele verden med rødder i en 
dansk designtradition. 

Triagonal leverer først og fremmest 
viden og indsigt i, hvordan mennesker 
bevæger sig og finder vej. Derudover 
udvikler og leverer vi viden om fremti-
dens muligheder og udvikling inden for 
wayfinding og informationsdesign.

Vores tilgang til wayfinding handler 
ikke kun om skiltning eller grafisk de-
sign, men også om hvordan vi designer 
den optimale brugeroplevelse – for bru-
gerens egen skyld og til fordel for vores 
kunder, så alle sparer tid og penge.

Kundens syn på arbejdet:

Et virkeligt godt samarbejde
Triagonal har sat sig ind i personalets og 
patienternes udfordringer og resultatet 
er vellykket, fastslår en tilfreds projektle-
der Marie Glent-Madsen fra Regionsho-
spitalet i Randers.

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde 
med Triagonal, der har haft stor forstå-
else for vor situation, behov og været 
ekstremt fagligt kompetente. Projektet 
er interessant, da det indgår i en meget 
dynamisk hverdag på hospitalet. Fra de 
startede med at registrere til alt var sat 
op, er der sket mange ændringer hos os.

De har været virkeligt gode til at gribe 
udfordringerne og nogle gange er løs-

ninger blevet genbrugt, andre gange har 
de måtte starte forfra. Det har krævet et 
tæt samarbejde, siger AC-fuldmægtig og 
projektleder Marie Glent-Madsen fra Re-
gionshospitalet Randers.

Vor gamle vejvisning var designet i 
1983, men siden er der blevet bygget 
to nye bygninger og en ny akutafde-
ling kom til for halvandet år siden. Især 
da den kom, opstod problemer med at 
hjælpe patienter og pårørende rundt på 
hospitalet. Vi har mange indgange, ni-
veauer og funktioner som for eksempel 
kikkertundersøgelser, der ligger midt i 
det hele.

Triagonal blev færdige med de sidste 
skilte i starten af februar, så vi har ikke så 
lang erfaring med den nye wayfinding, 
men de umiddelbare reaktioner har væ-
ret ekstremt positive og at systemet gi-
ver intuitiv mening. Steder har nu fået en 
klar, entydig benævnelse, så det er ble-
vet lettere at vise vej.

Jeg føler alle vore behov er blevet op-
fyldt på en ordentlig måde. De har gjort 
sig umage for at sætte sig ind i udfordrin-
gerne set fra vort perspektiv frem for 
hytte deres eget skind. Det har klart væ-
ret positivt at have et tæt rådgiverforhold 
til dem, siger Marie Glent-Madsen.
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Det første møde med hospitalet er vigtigt 
– det skal være nemt at finde frem til den 
rigtige indgang og parkeringshuset.

Regionshospitalet Randers har tradition for 
at bruge grafik i gulvet og brugerundersø-
gelser viser, at dette er en effektiv og intui-
tiv måde til at guide besøgende. Det nye 
wayfinding design er derfor blevet integre-
ret i de eksisterende løsninger på gulvet.



20   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2

DESIGN

Cinal har designet det 
ultimative sengebord
Et af de bedste sengeborde der er udviklet til hospitalernes patientstuer er dansk. Det er skabt af det 
københavnske inventar og møbelfirma Cinal og ruller nu ind i Region Hovedstadens hospitaler, hvor det 
både skal lette rengøringen, højne hygiejnen og minimere vedligeholdelsen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Et af de mest funktionelle og hygiejni-
ske sengeborde der har set dagens lys 
er på vej ind i på hospitalernes patient-
stuer i hovedstadsområdet. Møbelde-
signeren Morten V. Brorsen har i sam-
arbejde med møbelmanden Tommy 
Bonne skabt det nye sengebord til 
Region H som kan opfylde alle hospita-
lernes ønsker og behov. Der er tale om 
et tigerspring frem sammenlignet med 
standarden af slidte uhygiejniske sen-
geborde der står ude på hospitalerne, 
mener Tommy Bonne:

– Region H er den eneste region som 
har lavet udbud på sengeborde på trods 
af, at hygiejnesygeplejersker længe har 
råbt på mere hygiejniske sengeborde. 
Det kan ikke være rigtigt, at hospitaler 
prøver at spare ved at beholde møbler 
med flosset laminat der kan overføre 
smitte.

Cinals bord ”Swing 360” er lidt af en 
gamechanger sammenlignet med dem, 
der typisk står på hospitalerne. Et møbel 
med et flot design som er hygiejnisk og 
nemt at rengøre, og med gode funktio-

naliteter, der kan løse dagligdagens op-
gaver for patienter og personale.

Cinal skal levere tusindvis af borde til 
alle regionens 11 hospitaler fra fabrik i 
Jylland.

Forhistorien

Cinal har et indgående kendskab til mø-
belindretning, konstruktion og design. 
Morten V. Brorsen er oprindelig uddan-
net møbelsnedker hos Rud Ramussen 
i København og har været selvstændig 
møbeldesigner og –producent siden han 
etablerede sin egen virksomhed Cinal 
Aps i 2001. Tommy Bonne er handelsud-
dannet, fhv. møbelmand i Kinnarps A/S 
og har drevet virksomheden ”Punktum” 
der indrettede lokaler til virksomheder. 

Morten Brorsen designer og produ-
cere holdbare møbler. Tommy Bonne er 
tovholder og projektstyrer med kontakt 
til kunderne. Tommy Bonne har været i 
samarbejde med Cinal siden 2010, hvor 
han sammen med Morten Brorsen har 
udviklet deres forretningsidé.

Cinal arbejder også for advokathuse, 
revisionskontorer, reklamebureauer 
med specialinventar, hvor skranker, mø-
delokaler, venteområder designes efter 

kundernes behov. Cinal udvikler og pro-
ducerer møbler og inventar og møder 
kunderne i øjenhøjde.

Vi gør det ikke til raketvidenskab, men 
får processen ned på et niveau, hvor alle 
kan være med.

Alt skræddersys til den enkelte op-
gave, fortæller Tommy Bonne. Engage-
mentet i hospitalerne startede med at 
indrette et hospice i Valby og med en op-
gave på Hvidovre Hospital. Opgaverne 
blev en succes, så flere og flere efter-
spørger deres løsninger.

Udviklet	ved	tilfældighed

– Der skete det, at vi i Valby så et sen-
gebord som det nu ser ud i dagens Dan-
mark. Vi så på hinanden og sagde: ”Hold 
da op, hvis det er det nyeste og smarte-
ste på markedet, så kan vi godt lave no-
get der er meget bedre og smartere”.

De to møbelfolk udviklede sammen 
med Hvidovre Hospital et sengebord til 
patientstuerne. De fik også solgt bordet 
til Regionshospitalet Silkeborg, men så 
meddelte Region H, at leverancer af sen-
geborde skulle i udbud, så alle fik samme 
chance og vilkår.

I februar 2017 kom regionens udbud 
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på sengeborde til 11 hospitaler der op-
listede en række kriterier og krav. De 
funktionsbaserede vægtede 40 pct. og 
prisen de resterende 60 pct. Cinal tog 
udfordringen.

Cinal udviklede et nyt smart design i 
robust 12 mm kompaktlaminat uden ind-
vendige træfiberplader. En ny prototype 
var skabt og de to sendte deres bud af-
sted. I juni 2017 fik de så besked om, at 
de havde vundet udbuddet. Sengebor-
det var kåret som det bedste på design, 
materialevalg og pris.

Stor	begejstring

– Regionen blev begejstret for senge-
bordet, der var flot, funktionelt, holdbart 
og meget hygiejnisk. Problemet med de 
mange sengeborde på danske hospitaler 
er, at laminaten ofte er gået i stykker og 
har blottet den underliggende træfiber-
plade.

Sådanne steder er meget vanskelige 
at rengøre. De gamle sengeborde kan 
være smittebærende og mange hospita-
ler prøver at reparere bordene, men det 
er tidskrævende og dyrt. Det nye senge-
bord kan rengøres fuldstændigt. Det er 
vigtigt at få fornyet hospitalernes senge-
borde for at forbedre hygiejnen.

Jeg tror alle sengeborde over de nær-
meste år udskiftes. De er så gamle og 
ulækre at det er nyttesløst at vedlige-
holde dem. Laminaten på et typisk sen-
gebord er kun 1 mm og limet på, mens 
vores er 12 mm tyk massiv laminat, hvil-
ket gør det ekstremt stærkt, siger Tommy 
Bonne.

Fremtid	for	gode	hospitalsmøbler

Cinal arbejder i 3D computer tegninger 
og viser kunderne printede prototyper af 
møblerne i 3D, så de kan tage stilling til 

produktet. Vor oplevelse er, at der virke-
lig er et stort behov for, at vi kan komme 
ud og snakke med brugerne om funktio-
ner og brug.

Vi udvikler nye, custom made møbler 
og laver specialdesignet inventar. Vi har 
lige fået ordre på loungemøbler til Hvid-
ovre Hospital med et unikt udtryk som er 
meget hygiejniske og er ved at udvikle 
gæstesenge til det nye OUH til akutmod-
tagelsen.

Pludselig bliver sagerne større. Det 
er et gennembrud for både os og ho-
spitalerne, hvor der mangler gode, gen-
nemtænkte og rengøringsvenlige senge-
borde, men det kunne også lige så godt 
være gæstesenge, andre møbler eller 
inventar, siger Tommy Bonne.

Vi arbejder med specialløsninger. 
Det vigtige for os er, at hospitalerne gør 
sig tanker om, hvad de ønsker og hvad 
møblerne skal bruges til. Jo mere indput 

vi får, desto bedre løsninger kan vi til-
byde dem, siger Tommy Bonne.

Møbeldesigner Morten V Brorsen 
har fået dronningens sølvmedalje som 
møbelsnedker, driver en blomstrende 
forretning inden for møbeldesign, er in-
ternationalt efterspurgt og siger om de 
nuværende ældre møbler der står ude 
på hospitalerne:

– Jeg kan se at der et et kæmpe behov 
for et godt og funktionelt design i stedte 
for – som man ofte ser det – ”håndvær-
kerløsninger”, hvor det er produktions-
folk der har forsøgt at designe møblerne. 
Jeg har udstillet Cinal-reolen som det 
hele startede med på The Museum of 
Modern Art i New York.

Rengøring, funktionalitet og styrke er 
tænkt ind i designet i det nye sengebord, 
der både er pænt at se på og har opfyldt 
alle Region Hs ønsker.
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Få det bedste lys til dit 
projekt
Det rigtige lys er til gavn for helbredet. Derfor er det også vigtigt at få valgt korrekt belysning i 
sundhedssektoren. Det er nemlig afgørende for de ansattes arbejde og patienternes behandling.

Det rigtige lys handler om mere end at 
have lys nok. Hvor det tidligere kun var 
muligt at tænde eller slukke lyset og 
eventuelt dæmpe belysningen, så er der 
i dag helt andre muligheder, særligt med 
LED. Med den nyeste teknologi følger 
en masse muligheder for at skræddersy 
en løsning efter specifikke ønsker og be-
hov. På den måde får du lige netop dét, 
der passer til dig og dit projekt. 

Derfor	skal	du	vælge	LED

Med LED er alt muligt. Du kan skabe 
utallige lysnuancer, så du får den helt 
rigtige stemning til hver enkelt rum eller 
område. LED fås blandt andet i varme 
og kolde farver, typisk fra 2700 til 6500 
kelvin. Det er muligt at kombinere flere 
LED’er i ét armatur, så belysningen kan 
skifte farvetemperatur alt efter behov 
eller tid på dagen. Funktionen kaldes 

tunable white og giver mange fordele til 
belysningsopgaver i sundhedssektoren.

I eksempelvis sengestuer kan der 
være brug for at have et behageligt lys, 
som virker beroligende, så patienterne 
kan slappe af. Det vil sige en lav belys-
ningsstyrke og en varm farve. Ved stue-
gang, rengøring osv. kan belysningen så 
ændres til et højere niveau, det vil sige 
højere belysningsstyrke og en koldere 
farve, så opgaverne bliver lettere for per-
sonalet. 

I kontorer, opholdsrum og patient-
stuer kan der med fordel vælges armatu-
rer med tunable white, som via lysstyring 
følger dagsrytmen for det naturlige lys. 
Det vil sige varm belysning om morge-
nen med en lav belysningsstyrke, der 
tiltager hen over dagen og går over de 
koldere farver, for igen om eftermidda-
gen at aftage i styrke og blive varmere i 
farvetemperaturen. 

LED’er fås også i farverne rød, grøn og 
blå – også kendt som RGB. Ved hjælp af 
de tre farver kan der dannes alle farver 
inklusiv hvid i ét armatur. Teknikken er i 
mange år blevet brugt til særbelysning, 
hvor der ønskes en særlig effekt såsom 
scenebelysning, bygninger, monumen-
ter osv. Men RGB-belysninger er de se-
nere år rykket ind i sundhedssektoren, 
hvor det har vist sig at være en fordel ved 
specifikke opgaver, hvor det farvede lys 
letter synsopgaver og eliminerer gene-
rende kontraster og refleksioner.

Solar	Light	anbefaler

IK PRO: Når du har brug for en robust, 
vandalsikret LED-væglampe er IK PRO 
et godt valg. Lampen skal åbnes med 
specialværktøj, hvilket gør den særligt 
velegnet til områder, hvor sikkerheden 
for patienterne skal være i top. Lampen 
har integreret DALI-driver, og der er mu-
lighed for trykafbryder for tænd og sluk 
samt dæmpning, så det passer til de en-
keltes behov. Med en levetid på 50.000 
timer er du sikret godt lys i lang tid.

LC PRO: Armaturserien er specielt ud-
viklet til psykiatriske bo- og behandlings-
centre. En robust konstruktion med fo-
kus på sikkerhed og tryghed. Her får du 
dynamisk belysning med mulighed for 
lyssætning afstemt i forhold til dagslys, 
døgnrytme, humør, aktivitet og bruger-

”Personale og patienter på Psykia-
trisk Afdeling i Vejle siger, at det 
nye lys har en god indvirkning. Det 
bidrager eksempelvis til at finde ro 
om aftenen.” 

Heine Fabricius Rasmussen,  
specialkonsulent for byggeri  

i Region Syddanmark
Fællesområdde - LC PRO DALI armatur med farvet lys, som kan simulere dagslysets døgn-
rytme. Mulighed for særlig natbelysning.
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nes individuelle behov. Det er muligt at 
ændre lysets farvetemperatur tunable 
white, intensitet samt fuldskala RGB far-
vesætning.

LUMICO: LUMICO er det modulop-
byggede armatur med et utal af kombi-
nationsmuligheder. Armaturet er blandt 
andet monteret på DNU i Aarhus. Arma-
turet kan skræddersys og sammensættes 
til den optimale løsning. LUMICO fås 
desuden i en hygiejneversion for anven-
delse i lokaler, hvor der stilles skærpede 
krav til tæthedsklassen.

COI Downlight: Klassisk downlight 
med den nyeste teknik, hvor du er sikret 
langtidsholdbare og energieffektive ar-
maturer. COI-serien føres i farve 4000K 
og er tilgængelig i en række lumen-
pakker. Armaturerne har en COI = 1,7, 
hvilket giver et optimalt patientunder-

søgelseslys og vil lette synsopgaver for 
sundhedspersonel i sundhedssektoren.

Lad	os	hjælpe	dig	med	dit	projekt

Alle skal ikke have det samme. Derfor 
har Solar stor erfaring i at tilpasse sig 
kundens ønsker og behov. Solar har le-
veret belysning til alt fra små plejehjem 
til store sygehusprojekter. Her i blandt 
kan der nævnes Gentofte Sygehus, Psy-
kiatrisk Afdeling i Vejle og DNU i Aar-
hus.

Du kan læse mere på 
www.solarlight.dk/sundhedssektoren

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
COI

COI Cyansosis Observation Index 
(COI) er en værdi, som angiver, hvor 
naturligt og godt lyset gengiver farver. 
COI-værdien kan højst være 3,3. 
Lyskildens COI-værdi skal være 2,2 
eller lavere for at give en optimal be-
lysning til patientundersøgelser. Når 
du går efter armaturer med COI, er 
du sikker på, at du får det bedste og 
mest præcise lys til dine opgaver. Det 
kan være gavnligt i situationer, hvor 
det er vigtigt at kunne se forandrin-
ger i fx patienters hudfarve, eller der 
er behov for at fremhæve patienters 
blodårer.

”Vores medarbejdere siger, at det 
er et meget rarere lys at arbejde 
i. Flere har spurgt, om vi har fået 
ovenlysvinduer. Og så oplever per-
sonalet også lysets gavnlige effekt 
på beboerne.”

Birte Schelde,  
demensfagligleder på  

Plejecenter Lindegården

”Vi er ikke afhængige af én enkelt 
leverandør. Derfor kan vi skræd-
dersy og sammensætte de produk-
ter og løsninger, som passer bedst 
til opgaven.” 

Torben Conradsen,  
belysningskonsulent hos Solar Light

LUMICO med opal TOW eller micro pris-
matisk afskærmning.

LUMICO, modulopbygget, hvor afskræm-
ning og indsats er demonterbare uden brug 
af værktøj.

Sengestue på Vejle Pyskiatrisk 
afd. med LC PRO og IK PRO.
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Sundhedsfremmende lys 
vinder ind på sygehusene
Forskningen har de seneste år haft me-
get fokus på lysets betydning for vores 
biologi, og ikke mindst tildelingen i 2017 
af Nobelprisen i medicin til tre forskere 
for deres opdagelse af de molekylære 
mekanismer som styrer døgnrytmen, har 
skabt ekstra fokus på lysets betydning 
og reelle påvirkning. Samtidigt har der 
været stort fokus på arbejdsmiljø og op-
timerede arbejdsbetingelser med lyset 
som fokuspunkt også.

På begge punkter har Lightcare A/S, 
en innovationsvirksomhed, med base 
i Horsens og Glostrup, været med til at 
udvikle og drive de løsninger som i dag 
anerkendes som fremtidens intelligente 
lysløsninger. Ejer og CEO, Claus Søga-
ard, som siden 2008 været del af forsk-
ningssamarbejder og offentlig/private 
udviklingssamarbejder, ser en tydelig 
udvikling i prioriteringen af intelligent 
belysning hos både brugere og politiske 
aktører, hvilket gør at markedet er i klar 
fremdrift.

Open	Source	OS

Den nyeste udvikling indenfor intelligent 
belysning, er ifølge Claus Søgaard, at 
Lightcare A/S nu har taget skridtet væk 
fra tidligere tiders lukkede lyssystemer, 
og som helt unikt leverer Open source 
som giver de tekniske afdelinger adgang 

til selv at vedligeholde og supportere sy-
stemet og armaturerne.

Personligt	lys

Systemet vedbliver ligeså brugervenligt 
overfor det daglige personale, men der 
gives ligeledes mulighed for at brugere 
med speciel login kan definere individu-
elle lysscenarier såfremt der er patienter 
eller arbejdssituationer som har nytte af 
et individuelt hensyn.

Brugerønsket	Healthcare	Lys	på	
skopistue

På skopistuen i Hjerte-, Lunge- Karkirur-
gisk Operationsafsnit, Aarhus Universi-
tets Hospital, er lyset i dag med til at gøre 
en forskel. De farvede Healthcare Lys-
scenarier skaber bedre arbejdsvilkår for 
kirurger og sygeplejersker. Eksempelvis 
oplever kirurger mindre træthed, når de 
arbejder i det grønne, brugertilpassede 
og skånsomme skopilys. 

Anæstesisygeplejersken har specielt 
gavn af den målrettede punktbelysning 
– fra lyset over lejet – der med høj far-
vegengivelse skaber optimale visuelle 
forhold ved overvågningen af patienten.

De samme forhold gør sig gældende 
langs vægge, hvor lyset synliggør syge-

plejerskens arbejdsforhold og minimerer 
risikoen for fejl.

På afdelingen kan følgende specialud-
viklede Healthcare Lys-scenarier vælges 
fra touchskærmen og RFID touch-pane-
let, der anvendes når touchskærmen er 
slukket.

Skopilyset er overordnet grønt med fo-
kus på den visuelle komfort for kirurgen. 
Lyset er som omtalt kombineret med et 
målrettet hvidt lys til anæstesisygeplejer-
sken og orienteringslys for sygeplejersken.

Operationslyset er som dagslyset med 
høj farvegengivelse til åben kirurgi, men 
anvendes også til stor hjælp i forbindelse 
med rengøring af stuen. Ankomstlyset 
er et beroligende, varmt lys, der skaber 
tryghed og en behagelig stemning, un-
der patientens ankomst og opvågning.

Lysfunktionerne på skopistuen i Aar-
hus Universitetshospital er udviklet og 
implementeret i tæt samarbejde med 
kirurg og overlæge Henrik Vad og af-
delingssygeplejerske Annette Johnsen. 
Projekteringen og installationen er ud-
ført i samarbejde med tekniskafdeling.

Døgnrytmelys	”Det	skaber	ro”

Fulddynamisk Døgnrytmelys på NISA, 
Regionshospitalet Silkeborg

Patienter, der har pådraget sig et alvor-
ligt hjernetraume, har brug for tryghed, 
hjælp og ro, når de skal orientere sig i tid 
og rum. På Neuro Intensiv Step Down 
Afsnittet (NISA) i Regionshospitalet Sil-
keborg er det Fulddynamiske Døgnryt-
melys med til at skabe den nødvendige 
ro i neurorehabiliteringen, alt imens per-
sonalet oplever et bedre arbejdsmiljø. 

”Vi arbejder meget målrettet på at 
skabe en så effektiv neurorehabilitering 
så mulig. Døgnrytmelyset er i høj grad 
med til at skabe optimale vilkår for både 
patienter og personale. Vi oplever, at 
patienterne får en fornemmelse af dag 
og nat samtidig med, at de faktisk sover 
bedre. Det skaber ro for patienterne. 
Personalet, der arbejder om natten, er 
glade for det rød/orange nattelys. De 
har nemmere ved at falde i søvn, når de 
kommer hjem fra nattevagt”, udtaler Ka-
ren Meldgaard, Afdelingssygeplejerske.  



 

www.care-call.dk       Tlf. 87 89 90 00     salg@care-call.dk 
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Mindre servicekrævende 
belysning og armaturskift
SG Armaturen er gået i offensiven for at tilbyde hospitalerne et større udvalg af mindre servicekrævende 
belysning. Innovation og fleksibilitet er høj i både standard som kundetilpassede armaturer fra 
virksomheden

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Fleksibilitet, design, hurtige og nem 
montage og skift af armaturer er priorite-
ret højt i de løsninger den norske arma-
turudvikler og producent SG Armaturen 
med kontor i både Herning og Odense 
udvikler til hospitalerne. Virksomheden 
tilbyder løsninger, der muliggør usæd-
vanlig hurtige skift af armaturer og lys-
kilder.

SG Armaturen satser på kvalitet og er 
ifølge adm. dir. Terry Goldenbeck det 
foretrukne valg hos el-grossister, installa-
tører, arkitekter og rådgivere. Selskabet 
har specialiseret sig indenfor belysnings-
armaturer til både interiør og ekteriør, 
hjemme- og projektmarkedet.

Virksomheden har rustet sig til at være 
en stærk spiller både til belysning inden 
for kontraktopgaver som blandt andet 

de nye sygehusbyggerier. SG Armaturen 
har senest styrket sin position og eksper-
tise ved opkøb af Riegens A/S, som er en 
respekteret leverandør af belysning.

Forhistorien

SG Armaturen blev etableret i 1990 og 
er et 100 pct. norsk selskab med hoved-
kontor samt centrallager i Lillesand. Virk-
somheden eksporterer til mange lande 
og har egen fabrik i GuangDong provin-
sen i det sydlige Kina med flere end 400 
ansatte.

– Vi købte Riegens den 1. oktober 
2015, et selskab som har leveret hospi-
talsbelysning til de fleste sygehuse her-
hjemme. Med opkøbet kan SG Armatu-
ren levere alle former for belysning både 
til hjemmet og projektmarkedet, siger 
Terry Goldenbeck.

De to selskaber er nu lagt sammen 
til SG Armaturen A/S. Det tidligere Ri-

egens indgår som en produktionsenhed 
i SG koncernen. Den danske del af virk-
somheden består nu af SG produktion 
A/S og SG armatur A/S som har den 
kommercielle aktivitet.

Tre	forretningsområder

I dag har SG Armaturen tre ben at stå på 
og er en stærk spiller inden for boligbe-
lysning, men med opkøbet af Riegens er 
selskabet også blevet en stærk spiller til 
industri og kontorer, men i høj grad også 
til hospitalerne.

– Vi vil fortsat være en stærk spiller 
og partner, der byder ind på opgaver. Vi 
er inde på rigtigt mange hospitaler som 
Nyt Aalborg Universitetshospital og på 
alle de andre, nye supersygehuse i va-
rierende omfang, hvor vi kan tilbyde en 
pallette af standardprodukter.

Der er hyldevarer, som gør det er 
nemt for servicemedarbejdere at lave 
mindre renoveringsopgaver. Vi har alle 
gængse armaturer på lager som benyttes 
på hospitalerne til toilet- og birum, kon-
torer, sengestuer, gang- og opholdsarea-
ler m.m.

Hurtigt	og	let	armaturskift

Vores multikoncept-produkt gør det 
hurtigt let at udskifte til LED lyskilder 
modulet og forny fronten, da armatu-
rerne er konstrueret til at kunne ændres 
efter behov. Disse fleksible armaturer 
er specielt udviklet til brug på hospita-
lerne.

Hospitalerne undgår at skulle afmon-
tere hele armaturet fra loftet. I stedet 
opsætter man en armaturkasse og kan 
bagefter klikke et nyt LED modul i kas-
sen. Det er et produkt, som er helt tilpas-
set sygehusenes behov, og som undgår 
lukninger af sengeafsnit osv.
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Vi har udviklet nye indsatser, der pas-
ser til de gamle armaturkasser, så de tek-
niske afdelinger slipper for at skulle igen-
nem en større renovering. SG Armaturen 
har nu 6 forskellige fronter i forskellige 
designs med varierende lysegenskaber.

Vor løsning er ikke afhængig af hvil-
ken type loftplader hospitalet har mon-
teret og armaturerne kan også anvendes 
på loftsplader der er fremstillet af mine-
raluld. Vi kan også hurtigt producere nye 
kasser i andre dimensioner.

Fremstilling	fra	bunden

– Vi er den eneste der fortsat produce-
rer i Danmark, hvilket giver os en enorm 
fleksibilitet. Vores kinesiske fabrik frem-
stiller volumenvarer, mens vi i Danmark 
producerer armaturer i mindre stykantal 
som er 100 pct. tilpasset kundens ønsker 
og krav.

Ofte kan hospitalerne ikke benytte 
standardarmaturer, fordi de har en række 
specielle krav til belysningen. Derfor 
handler de hos SG Armaturen som trods 
organisatoriske ændringer har de samme 
medarbejdere, men med Riegens er der 
kommet flere ressourcer til.

Den danske organisation kan suppor-
tere hospitalerne fra start til slut og lave 
beregninger, så belysningen opfylder 
hospitalernes krav og udføre lysmålin-
ger og tests som dokumentation på eget 
testlaboratorium med lysmålingsfacilite-
ter.

SG Armaturen har løsninger liggende 
klar på lager, som hospitalerne kan få le-
veret allerede den næste dag der dækker 
alle rum på et hospital.

Kampagne	overfor	sygehusene

SG Armaturen er i offensiven overfor 
hospitalerne og præsenterede for før-

Terry Goldenbeck

ste gang hospitalerne for sin identitet 
på FSTAs årsmøde i 2017 i Kolding. Ho-
vedpointen hos SG Armaturen er, ifølge 
Terry Goldenbeck, at virksomheden kan 
levere alt det hospitalerne er vant til plus 
en hel del mere.

Vi udvikler standardforretningen og 
produkter på vores lager kan vi hurtigt 
fremstille varianter af. Vores sortiment vil 
i den henseende blive udvidet fremover. 
Vi en af de få og måske den eneste leve-
randør der lagerfører deciderede syge-
husarmaturer.

Vore produkter leveres til installatø-
rerne via de 4 traditionelle el-grossister 
på det danske marked Solar, Lemvig 
Mûller, Brdr. AO Johansen og Jens A. Ja-
kobsen. Vort multikoncept med en arma-

turkasse, en indsats og en front er vort 
flagskib til hospitalerne.

Det er her det største salg ligger til 
grundbelysningen på hospitalerne, men 
vi leverer også mange andre typer arma-
turer til de mange forskellige belysnings-
behov, så vi er med alt lige fra toilettet til 
operationstuen, siger Terry Goldenbeck.
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Lægemidler skal fjernes 
fra spildevandet
Herning Vand A/S og Aarhus Universitets Hospital har med succes afprøvet en teknologi, der på en 
miljøvenlig måde fjerner rester fra lægemidler i spildevandet. Nu forbereder man et anlæg med samme 
teknologi i langt større skala på renseanlæg i Herning.

AF JOURNALIST JESPER WITH

Hos Herning Vand er man gået i gang 
med at designe et forsøgsanlæg, der skal 
føre til et storskala anlæg for rensning af 
lægemidler på renseanlægget i Herning. 
Anlægget baserer sig på MBBR tekno-
logien, som Krüger som anlægskoncept 
har udviklet og afprøvet på flere danske 
hospitaler og renseanlæg. Det sker i et 
projekt med navnet MEREFF, der har del-
tagelse af Herning Vand, DTU, Krüger og 
af de kommende supersygehuse DNV 
Gødstrup ved Herning og Aarhus Uni-
versitetshospital i Skejby samt Hillerød 
Forsyning, da supersygehuset Hospital 
Nordsjælland bliver bygget ved Hillerød.

Herning er det første sted, hvor et 
kommunalt ejet spildevandsanlæg har 
afprøvet metoden, som på en miljøven-
lig måde fjerner medicinrester fra spilde-

vand fra hospital og private hjem. Her er 
man meget begejstrede over det foregå-
ende succesfulde pilotprojekt.

– Vi ønsker at skaffe et design grund-
lag for anlæg, der er langt større end 
pilotanlægget, da vi har en ambition om 
at rense en spildevandsmængde for uøn-
skede stoffer fra lægemidler, der svarer til 
10 gange spildevandsmængden fra DNV 
Gødstrup, siger Niels Møller Jensen, der 
er adm. direktør i Herning Vand A/S.

96	pct.	af	lægemidler	i	
spildevand	fra	private	hjem

Baggrunden er, at danske sygehuse bli-
ver stillet overfor stigende pres fra poli-
tisk side om at begrænse udledningen af 
lægemidler, som ellers ender i vandmil-
jøet. Der er bl.a. frygt for drikkevandet, 
og for hvad der sker, når stofferne bevæ-
ger sig ind i fødekæden.

Herning Vand A/S, Hospitalsenhed 
Vest (under Region Midtjylland) og Her-
ning Kommune vil afprøve en alternativ 
løsning for rensning af hospitalsspilde-
vand fra det nye supersygehus, der byg-
ges i Gødstrup. Kort sagt er teknologien 
en biologisk efterpolering, som er skala-
bar og som umiddelbart kan tilføjes be-
stående renseanlæg.

– Da den ambulante behandling bliver 
stadig mere fremherskende og ca. 96 
pct. af alle forbrugte lægemidler ender 
i toilettet i private hjem, giver det i høj 
grad mening at installere teknologien på 
de kommunale renseanlæg, siger Niels 
Møller Jensen.

Miljø	for	pengene

Også på Aarhus Universitets Hospital 
ønsker man at løse udfordringen, da det 
er en miljøbelastning, som man ikke kan 
løbe fra. 

– Vores perspektiv er nu at samar-
bejde med Krüger om at fjerne læge-
midler fra spildevandet. Deres løsning 
er effektiv og giver samtidig meget miljø 
for pengene. Med den her løsning und-
går vi kemisk iltning (oxidation), der er 
meget dyr, siger Thomas Møller, der er 
miljøkoordinator på Aarhus Universitets 
Hospital.

Spørgsmålet er, om man skal rense 
ved kilden, hvilket vil sige på hospita-
lerne, eller om man centralt på rensean-
læggene skal rense for lægemidler både 
fra private hjem og hospitaler. Samme 
teknologi kan i princippet bruges begge 
steder.

Adm. direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand A/S

Se denne korte video om perspek-
tiverne for den nye renseteknologi: 
https://youtu.be/3Q3IJQWXKlA
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Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

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

www.mscan.dk

SPILDEVAND

Storskala	anlæg	i	Herning

– Forsøgsanlægget på Herning rensean-
læg skal vise os, hvor langt vi kan komme 
ned i kroner og øre i rensningsomkost-
ninger. Forhåbentlig skal et storskala 
anlæg installeres i Herning i 2020. På 
baggrund af det skal Aarhus Universi-

Miljøkoordinator Thomas Møller, Aarhus 
Universitets Hospital

MEREFF-projektet er et samarbejde mellem Herning Vand, Teknologisk Institut, DTU, Krüger, Aarhus Universitetshospital, Hil-
lerød Forsyning og DNV Gødstrup. Det bygger ovenpå konsortiets første projektet MERMISS, der havde til formål at undersø-
ge, hvor det har miljømæssigt største effekt at rense spildevandet for medicinrester – på hospitalet eller på lokale renseanlæg. 
MEREFF står for Miljøeffektiv rensning af afl øb fra renseanlægs effl uenter.

tetshospital sammen med Aarhus Vand 
og Aarhus Kommune fi nde frem til den 
bedste løsning, siger Thomas Møller og 
fortsætter:

– Det nuværende lovkrav siger, at der 
skal renses ved kilden. Vores udledning 
fra hospitalet er dog meget diffus og vi 
har lavet en kortlægning, der viser, at det 
bliver relativt meget dyrere at rense de-
centralt på hospitalet sammenholdt med 
miljøeffekten. Så vi håber på at fi nde en 
løsning, hvor udfordringen løses centralt 
på Aarhus Vands rensningsanlæg, siger 
Thomas Møller.

Voksende	fokus	internationalt

Hos Krüger mærker man den stigende 
efterspørgsel efter en miljøvenlig løs-
ning, der samtidig er omkostningseffek-
tiv.

– Opmærksomheden fra politikere og 
generelt fra offentligheden på at få læge-
midler ud af spildevandet er kraftigt sti-
gende. Det gælder i hele Skandinavien 

og i mange EU lande. For eksempel har 
den hollandske regering lige meldt ud, 
at man vil investere 30 mio. € i regionale 
forsyningsselskaber med henblik på at 
etablere teknologi, der kan fjerne medi-
cinrester fra spildevand, siger Christina 
Sund, der er forretningsudvikler hos 
Krüger.

MEREFF-projektet lægger sig i for-
længelse af den øgede internationale 
bekymring for, hvad lægemidlerne for-
årsager af skade i vandmiljøer, herunder 
drikkevandet. Derfor er projektet delt op 
to dele:

– Test og videreudvikling af den biolo-
giske rensemetode til fjernelse af medi-
cinrester i spildevand.

– Kortlægning af omfanget af proble-
matiske lægemidler i almindeligt spil-
devand, der kan danne grundlag for ny 
EU-lovgivning på området og fælles ret-
ningslinjer på tværs af EU-landene.

www.hospitaldrift.dk
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NØDSTRØM

Sjællands Universitetshospital 
Køge har sikret deres 
forsyning mod udfald
Nødstrømsforsyning på sygehuse kan afgøre liv og død, og derfor har Sjællands Universitetshospital 
Køge valgt flerdobbelt forsyningssikkerhed på flere operationsstuer, intensivstuer og det centrale 
blodprøvelaboratorium.

I kældrene under Sjællands Universitets-
hospital Køge står blandt mange andre 
tekniske anlæg en række af ABB’s mo-
dulære UPS-anlæg, som ved strømafbry-
delse skal sikre forsyningen til udvalgte 
områder på sygehuset i de første kritiske 
sekunder, indtil de dieseldrevne nødge-
neratorer er startet og koblet ind. UPS-
anlæggene er modulære, hvilket bety-
der, at de består af redundante moduler, 
der er den sikreste type UPS på marke-
det. Modulariteten sikrer, at anlægget 
kører videre og tager vare på den kritiske 
last, hvis et modul skulle fejle. Denne op-
bygning medfører også en nem og hurtig 
service og fejludbedring.

På sygehuse kan en sikker strømforsy-
ning bestemme forskellen på liv og død, 

og derfor har Sjællands Universitetsho-
spital Køge valgt to ekstra niveauer af 
sikkerhed i sin strømforsyning – i form 
af både UPS-anlæg og såkaldte IT-stuer.

Hvis strømforsyningen fra nettet til 
sygehuset forsvinder, overtager UPS-
anlæggene øjeblikkeligt strømforsynin-
gen til udvalgte operationsstuer, intensiv 
afdeling og blodprøvelaboratoriet.

– Læger, der er i gang med en opera-
tion på de udvalgte operationsstuer, vil 
slet ikke opdage, at der er sket en strøm-
afbrydelse på grund af UPS-anlægget, 
som overtager strømforsyningen, indtil 
nødgeneratorerne er startet og koblet 
ind i løbet af cirka 15 sekunder, forklarer 
Lars Peter Møller, projektelektriker på 
Sjællands Universitetshospital Køge.

Batteri	til	en	times	drift

No-break-UPS-anlæggene understøtter 
også intensivstuerne med de mest ud-
satte patienter, som konstant skal være 
overvåget af medicoteknisk udstyr og 
måske oveni have hjælp til åndedræts-
funktionen i en respirator. Her er kravet, 
at intet kritisk udstyr slukker på grund af 
en strømafbrydelse.

Også blodprøvelaboratoriet har en 
central og kritisk funktion for patientsik-
kerheden, fordi meget af behandlingen 
af patienter er helt afhængig af, at der 
kan analyseres blodprøver. Derfor er 
blodprøvelaboratoriet udvalgt som et af 
de steder på sygehuset, som har UPS-
backup.

– Der er ikke UPS-anlæg til at dække 
hele sygehusets strømforbrug. Man har 
nøje udvalgt de mest kritiske funktioner, 
som skal have UPS-backup, så strømmen 
aldrig forsvinder, uanset hvad der sker 
på elnettet, siger Lars Peter Møller.

UPS-anlæggene på Sjællands Univer-
sitetshospital Køge har batterikapaci-
tet til en lille times drift, hvis det værste 
skulle ske, at netforsyningen ikke kom-
mer hurtigt tilbage, og nødgenerato-
rerne mod forventning også svigter.

– Hvis det værste sker, og al anden 
strømforsyning svigter i længere tid, kan 
vi holde de mest kritiske anlæg og funk-
tioner i gang cirka en time alene på UPS-
anlæggene. Det er tid nok til, at man for 
eksempel kan afslutte en operation i god 
ro og orden, så patientsikkerheden op-
retholdes, siger Lars Peter Møller.

Sjællands Universitetshospital Køge har valgt dobbelt forsyningssikkerhed til udvalgte ope-
rationsstuer med både UPS-backup og Isolated Terra (isoleret jording). Fortsættes side 32
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NØDSTRØM

Isoleret	jordforbindelse

Ud over UPS-anlæggene er udvalgte 
operationsstuer udstyret med IT, der i 
denne sammenhæng står for Isolated 
Earth, som er en isoleret jordforbindelse, 
der sikrer, at strømforsyningen på de 
pågældende operationsstuer ikke bliver 
afbrudt af en ”tilfældig” jordingsfejl.

– På IT-stuerne er der en ekstra sikker-
hed, fordi nettet på stuen ikke falder ud, 
selv om der skulle opstå en jordingsfejl. 
På disse operationsstuer er der meget 
kritiske hjælpesystemer, som ikke må 

svigte under en operation. Derfor anven-
der man Isolated Earth for at gardere sig 
mod, at en jordfejl afbryder disse kritiske 
systemer. Så kombinationen af UPS og 
IT giver en meget, meget høj forsynings-
sikkerhed til disse operationsstuer, siger 
Lars Peter Møller.

IT-stuerne er også sikret mod, at der 
kan opstå spændingsforskelle, der ville 
kunne forstyrre eller afbryde forsynin-
gen til operationsstuerne.

– I en nødstrømsituation sikrer IT-net-
tet, at stuerne kører helt isoleret fra det 
øvrige sygehus, og derfor er IT-stuerne 
også garderet mod spændingsforskelle, 
som kunne opstå, hvis der var forbin-
delse til det øvrige hospitals strømforsy-
ning, siger Lars Peter Møller.

Måler	konstant	på	spænding

UPS-anlæggene på Sjællands Univer-
sitetshospital Køge er en del af den så-
kaldte A-, B- og C-forsyning, som består 
af henholdsvis den eksterne elforsyning, 
UPS-anlæg og dieselgeneratorer. UPS-
anlæggene måler hele tiden på spæn-
dingen og kan øjeblikkeligt overtage 
den kritiske last, så der ingen afbrydelser 
kommer i strømforsyningen. Når UPS-
anlæggene ikke leverer strøm, bliver bat-
terierne opladet fra enten elnettet eller 
generatorerne.

– Hvis strømforsyningen svigter, over-
tager UPS’en, uden at lyset så meget 
som blinker. Derfor foretrækker kirur-

gerne at operere med UPS-backup, da 
operationsstuer uden UPS ved en strøm-
afbrydelse må vente 15 sekunder på, at 
strømmen kommer tilbage plus den tid, 
det tager, før udstyret på operations-
stuen starter igen, så det kan medføre en 
længere afbrydelse i operationen. Derfor 
er UPS essentielt ved de sværeste opera-
tioner, siger Lars Peter Møller.

Flere af UPS- og generator-anlæggene 
på Sjællands Universitetshospital Køge 
er installeret og bliver serviceret af Coro-
matic, som er specialister i blandt andet 
nødstrømsanlæg. Coromatic er såkaldt 
Channel Partner til ABB, og har leveret 
UPS- og generator-anlæggene.

– De ældste af vores UPS-anlæg har 
kørt uden problemer i 5-6 år. I det dag-
lige er der ikke arbejde forbundet med 
UPS-anlæggene, som overvåges fra 
sygehusets CTS, der også afgiver de 
nødvendige alarmer, hvis der sker no-
get uventet, så alt i alt føler vi os meget 
trygge med den nuværende UPS-løs-
ning, siger Lars Peter Møller.

ABB’s UPS-anlæg på Sjællands Univer-
sitetshospital Køge sikrer forsyningen til 
operationsstuer, intensivafdeling og blod-
prøvelaboratoriet.

Projektelektriker Lars Peter Møller i kælde-
ren under Sjællands Universitetshospital 
Køge, hvor mange af de tekniske installatio-
ner, herunder UPS-anlæg, er placeret.

Klinisk Biokemisk Laboratorium på Sjællands Universitetshospital Køge er en af de kritiske 
funktioner, som har UPS-backup.

SAMLET EFFEKT

Generator: 1924 kVA
UPS: 410 kW
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LIGHTCARE-OS Open Source lysstyringssystem
Døgnrytmebelysning og ergonomisk HEALTHCARE  
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 under hele operationen.
■	 Modvirker refleksion i skærme.
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■	 Giver et bedre overblik og tydeliggør detaljer.
■	 Giver bedre præcision og bedre resultater.
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Coromatic gør det muligt for 

virksomheder og organisatio-

ner at opretholde deres drift 

uden afbrydelser. Som førende 

leverandør af løsninger til 

kritisk infrastruktur sikrer vi 

uafbrudt forsyning af strøm og 

datakommunikation.

Coromatic i Danmark: Odense • Roskilde • Vejle • Aarhus

Omfattende løsninger gør Coromatic unikke med evnen til 
at tage fuldt ansvar fra strategi og design, til integration, 
vedligeholdelse og energioptimeret drift af kritisk 
infrastruktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm, 
køling, datakommunikation og sikkerhed.

Ring 66 17 62 60 eller besøg os på coromatic.dk
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Læs mere om vores nødstrømsløsninger på coromatic.dk

VAND

Drikkevands kølere 
til hospitaler
Drikkevandskøleren har gennem mange 
år været anset som et apparat man kun 
ville fi nde på et kontor, men over tid er 
mange hospitaler, skoler, institutioner 
og mange andre typer virksomheder be-
gyndt at bruge dette produkt. 

Drikkevandskølere tilskynder til at 
drikke mere vand, og er derfor i sig selv 
et glimrende incitament til at anskaffe sig 
en.

EasyWater er stolte af at kunne til-
byde en bred vifte af drikkevandskøler-
løsninger til såvel private virksomheder, 
samt offentlige institutioner. Indehaver 
af Easywater Anders Pedersen har siden 
1999 beskæftiget sig med at levere pro-
fessionelle drikkevandsløsninger af høj 
kvalitet på tværs af Danmark. Vi sætter 

en ære i at levere som lovet til vores kun-
der. Vores serviceløsninger sikrer, at din 
drikkevandskøler altid er funktionsdyg-
tig og at hygiejnen er i top. 

Easywater tilbyder op til 5 års garanti 
på drikkevandskølere ved oprettelse af 
serviceaftale.Model B4 har vi bla. leveret 
til Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Sygehus, Horsens Sygehus. B4 er gen-
nemstrømskøler med kølerør i rustfri 
stål. Så ingen tanksystem med stillestå-
ende vand.

Kan leveres som bord eller gulvmodel 
med eller uden UV

Easywater har Danmarks største udvalg, 
samt konkurrencedygtige priser.
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk

AGV

Fuld automatisering med 
TENTE’s AGV hjul
Robotternes indtog på hospitalerne er i 
fuld gang, og indtil videre kræver alle ro-
botter hjul for at navigere rundt.

TENTE’s hjul til AGV (automatic gui-
ded vehicles) er tilpasset hospitalsmiljøet 
og vores erfaringer indenfor disse løsnin-
ger har optimeret hjulene til det yderste:

1.  Slimline design, der gør at hjulene 
ikke fylder ret meget og gør det nemt 
for robotten at køre igennem døre, 
elevatorer m.m.

2.  Gaffel i rustfrit stål, der gør den mod-
standsdygtig overfor vand og rengø-
ringsmidler.

3.  Hjul i gummi, der er afsmitningsfri og 
med lydløs kørsel.

4.  Fjederpåvirket drejekrans, så hjulet 
altid står i ligeud-kørsel når vognen 
bliver løftet op.

Hjulene fås med bremse, retningsbremse 
eller som faste modeller. Hjulene kan 
også fås som elektrisk ledende, hvis der 

stilles krav om det. De fås i størrelserne 
Ø160 og Ø200 mm og de kan bære op til 
350 kg pr. hjul.
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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.

 Projekt:
 Sønderborg Kommune.

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

Steelco Denmark A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com

www.steelcospa.com
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MEDICO AUTOKLAVER

Igennem de sidste 15 år har JB-Medico 
produceret og leveret hygiejniske danske 
kvalitetsprodukter for Sundhedsvæsenet

Ergonomiske svingarme • Kanyleboksholdere • 
Kulisseklør/kulissestyr • Kulisseskinner • Sprit- og 
sæbedispensere • Medicinhåndtering eks. pilleknuser 
• Dropstativer • Handskeholdere • Rustfast stålbord 
+ meget mere.

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

Landsdækkende service:
n  Belimed
n  Matachana
n  Steelco
n  Medisafe
n  og mange andre 

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.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



SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR



De bedste ideer kommer ikke altid mellem kl. 8 
og 16, men ofte når hjernen holder fri.  
Løs slipseknuden eller smid de høje hæle, hop i 
en lækker badekåbe og styr direkte mod vores 
splinternye Fit & Relax-område.  

Hos Nyborg Strand gør vi møder og konferencer 
til en vaskeægte oplevelse for dine deltagere.

BOOK I DAG

PRIKKEN 
OVER I’ET

Beliggenhed midt i landet. Tæt på motorvej  
og banegård

Naturskønne omgivelser nær skov og strand

Restaurant, bistro og stjernebar med noget for 
enhver smag

150 dedikerede medarbejdere 

36 møderum og et stort auditorium  
med plads til 200

426 værelser & 650 overvågede, gratis p-pladser

NYHED Fit and Relax byder på 500 m2 forkæl-
elsesområde med fitness, spa og wellnessDagmøde 2018 

kr. 615,-
Konferencedøgn i  
stort enkeltværelse 
kr. 1.937,-
Priser er inkl. moms. 

Busıness
med lavendelduft

.

Hele 
Danmarks 

mødested
Nyborg Strand er  
aktiv partner i Destination NYBORG

- konferencehoteller centralt i Danmark

Nyborg Strand     Østerøvej 2     5800 Nyborg     65 31 31 31     nyborgstrand.dk
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