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Til børn der har brug for 
et ekstra kram

Igen i år uddeler TrygFonden bløde krammebamser på danske hospitaler 
og specialklinikker for at trøste og berolige børn, der har brug for et ekstra 
kram, fx når de skal bedøves, scannes, udredes eller i behandling for alvorlig 
sygdom. Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere trygt, og den 
starter samtaler og spreder glæde midt i det ukendte. En række afdelinger 
oplever, at der er mindre behov for beroligende medicin, når børnene får en 
bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt over 750.000 bamser, der 
siden fl ytter med børnene hjem og bliver et godt minde. 

Ansøg om krammebamser 
senest 30. marts 

på trygfonden.dk/
krammebamser
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HELENDE ARKITEKTUR

Helende arkitektur kan reducere 
medicinforbrug og stress samt 
afkorte indlæggelserne
Kortere indlæggelser, væsentligt færre tvangsfi kseringer i psykiatrien og bedre trivsel for både patienter og 
personale er blandt de markante fordele ved helende arkitektur. Alligevel rammes den typisk af besparelser 
i mange sygehusbyggerier, hvor prisen skal være den lavest tænkelige i købsøjeblikket

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Vi har værktøjerne til at skabe helende 
arkitektur i verdensklasse og Danmark er 
langt fremme på området, men mange 
elementer af helende arkitektur bliver 

desværre typisk sparet væk i byggepro-
jekterne, fordi der ikke er økonomi til 
det.

Det siger arkitekt MAA Birgitte Gade 
Ernst, partner og segmentchef for sund-
hed i Arkitema Architects, bestyrelses-
medlem i FSTA og en af landets førende 
eksperter i helende arkitektur. Virksom-

heden har tegnet en række prisbeløn-
nede projekter, der har vakt opsigt i ud-
landet.

Set i et samfundsperspektiv er helende 
arkitektur også på kort sigt en god inve-
stering. Det viser adskillige forskningsre-
sultater, især fra USA *, men der måles 
og forskes meget lidt på effekten ved 
den herhjemme på somatiske sygehuse, 
fastslår hun.

Til gengæld måles brugen af tvang i 
psykiatrien. Arkitema har tegnet Esbjerg 
Psykiatri og de psykiatriske afdelinger i 
Vejle og Skejby. Brug af tvang er faldet 
markant disse steder med den helende 
arkitektur.

I Skejby er tvangsfi ksering faldet me-
get til trods for at hospitalet har uæn-
dret bemanding og patientgruppe. 
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har målt en 
reduktion af tvangsfi kseringer på helt 
op til 63-69 pct. et år efter de nye loka-
ler blev taget i brug sammenlignet med 
året før.

– Det er markant og gør mig stolt, da 
tvangsfi ksering er traumatisk. Man kan 
sammenligne effekten på psykiatriske 
patienter, fordi det er en gruppe, som 
med mellemrum har brug for en pause 
til at genvinde fodfæstet og derfor typisk 
bliver indlagt ad fl ere omgange.

Helende arkitektur til gavn for 
alle

Vi har som arkitekter et utroligt stort an-
svar for, hvordan bygninger som fysiske 
omgivelser påvirker os. Udviklingen af 
vores arkitektur sker altid i tæt samar-
bejde med personalet, for de byggede 

Skejby Psykiatri, Arkitema Architects og Tal R Fortsættes side 6



Smuk, fleksibel ramme om en bred vifte af sundhedstilbud. 
Det er lykkedes at skabe adskilte enheder med et samlende 
midtpunkt, som både offentlige og private, akutte og dagligdags 
sundhedstilbud og psykiatri vil kunne se sig selv i. Meget smuk 
løsning, hvor alle funktioner bliver ligeværdige.

FAGJURYEN
Nohrcon

Center for Sundhed i Holstebro, Arkitema Architects     

ARKITEMA ARCH ITECTS

ÅRETS
SUNDHEDSBYGGERI

2018
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HELENDE ARKITEKTUR

rammer skal kunne matche hospitalernes 
arbejdsmåde. Personalet ved, hvor de 
kritiske stresssituationer opstår, og dem 
arbejder vi målrettet på at reducere.

Helende arkitektur omfatter persona-
lets organisering og synlighed, dagslys og 
døgnrytmelys, kontakt med og adgang til 
naturen, god akustik og indeklima. Yder-
ligere faktorer som materialitet og kunst, 
privatliv og patientsikkerhed på enestuer 
og et godt arbejdsmiljø for personalet 
er alt sammen med til at sikre en bedre 
helbredelse frekvens. Mange patienter 
oplever at miste grebet, og så er det er 
vigtigt, de kan genvinde kontrollen over 
deres eget liv og har muligheden for at 
foretage valg.

Enestuer er i høj grad baseret på 
helende arkitektur, man nedbringer in-
fektionssmitte, og undgår unødvendige 
forstyrrelser midt om natten. Nogle fryg-
ter patienterne bliver ensomme på ene-
stuer, men studier viser, at de får besøg 
af familie og pårørende oftere (Sallstrom, 
Sandman & Norberg, 1987).

– Vi ser også på personalets behov 
og indretter arkitekturen på at reducere 
”antallet af skridt”, optimere tiden til pa-

Birgitte Gade Ernst er partner i Arkitema, nyvalgt medlem i FSTAs bestyrelse, ansvarlig segmentchef for 
Arkitemas sundhedsbyggeri. Birgitte holder oplæg i ind- og udland, senest på EDHC i London 2019 og 
på Sykehusbyggs konference i Trondheim 2019. Arkitema har tegnet Center for Sundhed i Holstebro, 
som blev valgt som årets sundhedsbyggeri af Nohrcon i 2019 og Vejle Psykiatriske Center som modtog 
European Healthcare Design Award 2018 i kategorien Mental Healthcare. BørneRiget og Skejby psykia-
tri har modtaget ”Honorable mention ”samme sted. 
 

Børneriget, 3XN og Arkitema Architects

tienterne og nedbringe antallet af syge-
dage. Vi kan gøre – og gør – meget og et 
fornuftigt disponeret byggeri kan spare 
mange penge på driften ved disse tiltag.

Løft blikket og se 
sammenhængen

Arkitema og 3xN tegner BørneRiget og 
har i dette projekt haft et stort fokus på 
helende arkitektur for børn, herunder 
hvordan det er for søskende at tilbringe 
en hel weekend på hospitalet. Ud for 
hver sengestue er derfor indrettet en lille 
niche, hvor børnene kan få fred fra syg-
dommen.

– Vi har arbejdet meget med senge-
stuen, så den minder mest muligt om 
hjemmet. Mange børn er indlagt i lange 
perioder og har gentagne indlæggelser. 
Så vi har skabt zoner, hvor de kan være, 
spise, lege og være sammen med deres 
familie, så de oplever hospitalet som en 
forlængelse af hjemmet.

Jeg er overbevist om, at de nye hospi-
taler er bedre organiseret og af højere 
kvalitet end dem, vi kommer fra. Der er 
mange helende elementer af stor værdi 

bygget ind, og her er enestuerne et vig-
tigt eksempel.

– Vi har tegnet Gødstrup sygehus og 
her har alle parter – bygherre, personale 
og rådgivere – arbejdet sammen på at 
få mest hospital for pengene. Desværre 
blev den direkte adgang til det fri fra 
samtlige sengestuer sparet væk. Det er 
fair nok, at vi skal optimere og bruge pen-
gene rigtigt, men ser man på, hvor meget 
driften fylder i forhold til anlægsbudget-
tet, så ville det være hensigtsmæssigt at 
se det i et totaløkonomisk perspektiv. Jeg 
kunne rigtigt godt tænke mig, når vi teg-
ner nye faciliteter, at regionerne var klar 
til at undersøge, hvor stor en forskel de 
nye rammer gør. Der er fokus på helende 
arkitektur, men der kan bestemt ske 
mere, for evidensbaseret design er også 
samfundsøkonomisk en fordel, fastslår 
Birgitte Gade Ernst.

Kilde

*  The Role of the Physical Environment in the 
Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-
Lifetime Opportunity Roger Ulrich, Xiaobo 
Quan, Center for Health Systems and De-
sign, College of Architecture, Texas A&M 
University Craig Zimring, Anjali Joseph, Ruchi 
Choudhary, College of Architecture, Georgia 
Institute of Technology

  Efter et år med psykiatrisk hospital i Skejby: 
Bedre uddannelse og nye bygninger betyder 
mindre tvang I retspsykiatrien, 25.11.2019, 
Jylands Posten

  View Through A Window May Influence 
Recovery From Surgery. Ulrich, R.S. 1984, 
Science



Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknettet 
på hospitaler og sygehuse belastes.
Risikoen for kloaknedbrud er betydelig, og 
det kan i værste tilfælde medføre alvorlige 
skader på bygninger og gener for både 
patienter og ansatte.

Med vores detaljerede tilstandsvurdering 
og unikke fornyelsesplan får du et samlet 
økonomisk overblik, så vi i fællesskab kan 
prioritere kloaknettets fremtidige 
vedligeholdelse.

Komplet kloakfornyelse 
Hvis undersøgelserne afslører, at der 
er problemer, kan kloaknettet effektivt 

og sikkert renoveres med en Aarsleff 
Strømpeforing hvorved rørenes levetid 
forlænges med op til 100 år. 

Skræddersyet løsning
Med udgangspunkt i en analyse af 
spildevandssammensætningen udvikler vi 
strømpeforingsmaterialerne specifikt til 
det enkelte projekt og derved optimerer vi 
holdbarheden af de nye rør.  

Ingen forstyrrelser
Kloakfornyelsen gennemføres uden 
opgravning og uden at forstyrre den 
daglige drift, hvorfor denne metode er 
ideel til travle sygehusmiljøer.

SKÅNSOM KLOAKRENOVERING 
TIL HOSPITALSMILJØER

www.aarsleffpipe.dk

http://www.aarsleffpipe.dk
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S IKRING

Indtænk sikring og sikkerhedsløsninger 
fra starten af dit næste byggeprojekt. 
Det er billigst og bedst

Opskriften er, at de overordnede krav til 
sikring og sikkerhedsdesign skal indar-
bejdes i opstartsfasen af byggeprojektet. 
Design kravene skal indarbejdes i bygge-
programmet og være med til, at der kan 
skabes merværdi i byggeprojektet ved at 
der stilles krav om, at sikring og sikker-
hedsløsninger skal sammentænkes med 
den arkitektoniske design og de tekniske 
løsninger der påtænkes anvendt i byg-
geriet.

Ønsker I at arbejde med gennem-
tænkte sikring og sikkerhedsløsninger til 
en billig pris i jeres næste byggeri, kan i 
med fordel inddrage følgende nedenstå-
ende overordnede anbefalinger.

Vælg sikringsdesign der giver 
merværdi til bygningen

Merværdi opnås når design af bygnings-
dele får fl ere funktioner. Eksempelvis kan 
inventar som bænke, cykelstativer, blom-
sterkummer mm. give et arkitektonisk 
design og have en funktionel funktion 
for bruger af bygningen, men ved at pla-
cere inventaret gennemtænkt med sik-
ringstekniske øjne, kan inventaret også 
have en præventiv sikring mod ram-
bukangreb. Et vindfang, kan ud overe 
at stoppe vinden, også anvendes som 
personsluse. Vægge kan være brand-
vægge, være lydadskillende og samti-
dig også være sikringsvægge med stor 
brudstyrke. Et kontoret kan anvendes 
som tilbagetrækningsrum mod voldelige 

klienter såfremt døre og vægge mm. er 
designet herfor. Glas i døre kan virke 
hæmmende på potentielle voldelige kli-
enter når de kan se, at der er personer er 
udenfor døren. Det bør også overvejes, 
om sikringsdesign skal være som præ-
ventiv synlige eller som skjulte løsninger. 
Fx om der skal være synlig tremmer foran 
vinduer eller om der istedet ønskes an-
vendelse af usynlige panserglasløsnin-
ger mm. for at opnå samme sikkerhed.

Sørg for at hvert projekt har sin 
egen sikkerhedsstrategi der er 
tilpasset den konkrete bygning

Der er ikke et sikringsdesign der pas-
ser til alle bygninger. Arbejd derfor med 
sikringsdesign der afspejler bygningens 
indretning, form og funktion. Udarbejde 
en projektspecifi k sikkerhedsstrategi for 
hvert byggeprojekt der passer til pro-
jektet. Den skal være kort og præcis alt 
efter projektets størrelse og kompleksi-
tet. Den projektspecifi kke sikkerheds-
strategi bør udarbejdes på baggrund af 
en risiko og behovsanalyse for projektet 
samt den overordnede sikringsstrategi 
for hospitalet. Dvs. fi nd værdierne, ri-
sikoanalyser truslerne, prioritere dem 
og vælg de rigtige sikkerhedsløsninger. 
Kriminalitetsforebyggelse, terrorsikring, 
tryghedsskabelse, driftssikkerhed og 
forsyningssikkerhed bør være indeholdt 
i sikkerhedsstrategien.

Start med at projektafgrænse 
projektet

For at kunne udarbejdede en god sik-
kerhedsstrategi for byggeprojektet skal 
byggeriets geografi sk område afgrænses 
og områdets beskaffenhed klarlægges, 
fx om området er bolig, industri eller 
bymidte mm. Bygnings funktion er også 
vigtig. Fx om det er et P-hus, laborato-
rium, skadestue, kontormiljø ect.

Fremskaf altid tegninger, dokumenter 
mm. samt informationer om historiske 
uønskede hændelser. Herved skabes 

fundamentet for udarbejdelse af en god 
sikkerhedsstrategi med de rigtige løsnin-
ger.

Arbejde med helhedsorienteret 
sikkerhedsløsninger

Fysisk sikring, Sikkerhedskultur og Be-
redskab skal være fl ettet sammen for at 
opnå en god sikkerhedsløsning.

Ved at fl ette de 3 områder sammen 
forsøger man at undgå sårbare forhold 
i den samlede sikkerhedsløsning. Effek-
ten af den samlede sikringsløsning er er 
ikke bedre end det svageste led.

Fx hjælper det ikke meget, at der er fy-
sisk sikring som adgangskontrol på døre, 
hvis sikkerhedskulturen bland medarbej-
der er, at lader dørene stå åbne.

Ved valg af fysisk sikkerhedsdesign-
løsninger skal sikkerhedskulturen og be-
redskabet derfor altid være medtænkt.

Indtænk sikringsløsninger i lag

Perimetersikringen er langs områdets 
ydre grænser, ofte langs matriklen.

Skalsikringen anvendes ofte langs 
bygningsgrænsen og evt. også i forbin-
delse med område opdeling evt. brand-
sektionering.

Cellesikring er mindre områder eller 
rum, hvor der ønskes højere modstands-
evne, fx kontrolrum, tilbagetræknings-
rum, reception, medicinrum mm.

De forskellige lag kan have forskel-
lige formål. fx kan perimetersikring af-

AF FAGCHEF FINN WESTERGAARD, SIKRING 

& SUNDHED – AFRY

CFPA-E CERTIFICATED SECURITY MANAGER
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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

SIKRING

skrække og detektere personer, mens 
cellesikring har til formål at forsinkeret et 
angreb.

Lag opdeling kan også anvendes til 
områdeopdeling som fx offentlige, tekni-
ske og personale-områder.

Anvend skalérbar sikring

Det er vigtig, at sikringsniveauet passer 
til risikoen. Ingen ønsker et ”Fort Knox” 
sikringsdesign løsning, men på den an-
den side skal sikring og sikkerheden 
også til enhver tid kunne tilpasses det 
aktuelle risikobillede.

Vælg derfor sikringsløsninger der er 
skalérbare således der opnås en fl eksibel 
sikkerhedsløsningen alt efter risikobilledet.

Det er vigtigt at sikringsanlæggene 
kan skaleres og udvides i takt med beho-
vet ændres uden at skifte anlæggene.

Den skalerbare fl eksibilitet kan være 
nedstøbte pullerter i beton der er pas-

sive, mens et andet område kan have 
aktive pullerter der kan køre op eller ned 
efter risikobillede.

Certifi ceret sikringsdesign

Gennemtænk om produkter skal være 
certifi cerede efter internationale standar-
der. En standard angiver at produktet er 
testet til et vist beskyttelsesniveau. Man 
kan også selv teste et produkt, men det 
har vist sig at være omfattende og dyrt.

Certifi cerede produkter kan erstattes 
af andre produkter uden dokumenteret 
effekt (ucertifi ceret) til en billiger pris. 
Erfaringer har vist, at synlige forhindrin-
ger kan have en vis afskrækkende effekt, 
dog skal man være opmærksom på lov-
givning eller forsikringsmæssige krav in-
den valg træffes om anvendelse af udo-
kumenterede produkter.

Vi ser ofte, at certifi cerede løsninger 
bliver anvendt ved særlig udsatte eller 
vigtige områder. Certifi cerede og ucer-
tifi cerede produkter kan indarbejdes så 
man ikke kan se forskel, hvilket kan være 
en fordel ved design af fx bænke, lygter 
mm.

Medtænk menneskelig adfærd

Inden valg af sikringsløsning bør det 
overvejes hvordan sikringstiltager vil på-
virke de medarbejder og gæster der skal 
anvende bygningen. Heriblandt, hvil-
ken virkning tiltagene vil have for deres 
tryghedsoplevelse og om tiltagene vil 
være til gene for dem i deres hverdag. 
Fx kan mørke udvendige områder på 
grund af manglende udvendigt lys føre 
til utryghed blandt medarbejder, dels på 
grund af mulige faldulykker, men også 
for overfald og voldtægt hvor en evt. an-
grebsperson kan gemme sig i de mørke 
områder.
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INDEKLIMA

Helt ny forskning kræver 
at lærebøgerne om 
Psykrometri genlæses

På Yale University School of Medicine, 
har et hold forskere udført forsøg med 
mus, som viser at alt for tør luft nedsæt-
ter vores immunforsvar. Det begyndte 
med at de undrede sig over hvorfor vi 
i den civiliserede verden har ganske 
store og alvorlige influenzaepidemier fra 
november til marts. I Australien er det 
derimod galt fra maj til september. De 
klimadata som måske kunne give en for-
klaring, er at det er vintertiden med lav 
fugtighed, hvor folk søger ind i de op-
varmede huse. Herinde er temperaturen 
højere, men under opvarmningen falder 
den relative fugtighed. Influenza er årligt 
skyld i en halv million dødsfald, så det er 
ikke kun lidt hoste og snue vi taler om. 
Der har været studier, som kædede lav 
fugtighed med øget sygelighed, og al-
vorligheden af sygdommen. Årsagen har 
aldrig været helt klar, men gode bud er 
at folk er tættere på hinanden, vira tør-
rer ind og svæver dermed længere, men 
disse omstændigheder gælder også på 
andre tidspunkter. Så mistanken blev ret-
tet mod at det er værtsorganismen som 
bliver påvirket.

Forskerne brugte mus som var gene-
tisk modificerede til at modstå influenza 
A lige så godt som mennesker. Derefter 
blev musenes bure opbevaret i hen-

holdsvis 20 og 50 % RH i 5 dage, hvor-
efter de blev udsat for luftbåret influenza 
A. Så målte man vægttab, temperatur, og 
endelig dødelighed. Alle de tørre mus 
døde, og af de andre overlevede halvde-
len. Mere signifikant var at de tørre mus 
havde vægttab helt frem til de døde, 
hvorimod de øvrige havde vægttab de 
første dage, hvorefter de kom sig og fak-
tisk endte med at tage på.

Infektioner giver vævsskader i lunger 
og svælg, og det reparerer kroppen nor-
malt selv. For at undersøge skadernes 
omfang, blev en del af musene obduce-
ret. Dette viste at de ”tørre” mus havde 
større skader i vævet, hvilket tyder på 
at reparationen bliver forhindret af ud-
tørringen i slimhinderne. Dette har im-
plikationer til heling generelt, da vores 
hud udtørrer på samme måde som slim-
hinderne. Det tager bare længere tid, og 
opleves først efter 8 timer i tør luft. Den 
præcise biologiske mekanisme i både im-
munforsvaret og vævsreparationen er 
beskrevet i den publicerede artikel, som 
findes her: https://www.pnas.org/con-
tent/pnas/116/22/10905.full.pdf.

Befugtning

Et relateret studie har kigget på medi-
cinsk teknisk udstyr, eller rettere indbe-
rettede uheld med dette. Der er udpeget 
typer af uheld, som kan skyldes statiske 
elektricitetsudladninger, dette er sket i 
samarbejde med fabrikanterne af udsty-
ret. Disse uheld er fordelt ud over årets 
måneder, og her viser der sig samme 
fordeling som influenzatilfældene. Dette 
studie er endnu ikke publiceret, men 
data virker solide.

Så der er hermed to nye studier, som 
taler for at vi skal se at komme over ang-
sten for befugtning. Ud over at vi på sy-
gehusene skal holde os under 70 % RH 

af hensyn til den sterile indpakning af 
instrumenterne, bliver det nok væsent-
ligt at få en minimumsgrænse ind også. 
Tidligere var det med i lærebøgerne at 
den menneskelige komfortzone ligger 
mellem 30 og 60 %RH, men det har væ-
ret glemt, eller overset i nogle år. Den 
primære årsag har nok været at det er 
dyrt at befugte, der var mange proble-
mer med styring af udstyret, og så har 
der været en udpræget angst for at få 
skimmelsvamp i bygninger, eller decide-
ret råd i trækonstruktioner.

Så det har gjort tilværelsen mere sim-
pel at vi kun skulle styre tryk og tempe-
ratur i operationsstuerne. Og på nogle 
hospitaler, men ikke alle, har man instal-
leret køleflader og styringer som kan af-
fugte luften om sommeren, for at sikre 
de sterile indpakninger. Hvis vi også skal 
have befugtere ind, er der behov for at 
vi får det indarbejdet i nye fælles ret-
ningslinjer, både for sygehusene, men 
også for alle andre ejendomme. Når nu 
det kan påvirke vores helbred i så stort et 
omfang, skal der måske ske en ændring i 
de normale krav til indeklimaet, så vi ikke 
kun stiller krav til temperatur og CO2, 
efterklang og støj fra tekniske installa-
tioner, men måske også stiller krav til en 
relativ fugtighed mellem 30 og 60 %. Der 
kan blive basis for at skrive nogle nye 
”gamle” kapitler ind i de tekniske lære-
bøger, og vi skal alle have fundet en App 
med fugtighedsberegninger, eller det 
gode gamle Molières diagram.

AF DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S

https://www.pnas.org/con-tent/pnas/116/22/10905.full.pdf
https://www.pnas.org/con-tent/pnas/116/22/10905.full.pdf
https://www.pnas.org/con-tent/pnas/116/22/10905.full.pdf
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Sikker strømforsyning 24/7
Coromatic tager fuldt ansvar fra strategi og design, til 
integration, vedligeholdelse og energioptimeret drift af 
kritisk infrastruktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm 
og køling, netværk og datakommunikation samt sikkerhed. 
Vores kunder er hospitaler, datacentre, energisektoren, 
industrien, offentlige virksomheder og hovedkontorer.

Læs om vores nødstrømsløsninger her

coromatic.dk

Vi tager detfulde ansvar fordriften 24/7

INDEKLIMA
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DRIFTSIKKERHED

ABB-komponenter er med 
til at sikre datacentre en 
oppetid på 99,999 pct.
Kun 40 datacentre i verden kan bryste sig af at have opnået den absolut højeste certificering, Tier 4 fra 
Uptime Institute. Et af disse datacentre – det eneste i Danmark – ligger i Aalborg og står for driften af 
sygehus-it i Region Nordjylland.

Region Nordjylland har taget skridtet 
fuldt ud for at sikre konstant oppetid på 
de it-systemer, som er kritiske for be-
handlingen af patienterne på regionens 
sygehuse. Det er sket ved at indrette 
det ene af regionens to nye datacentre, 
så det har opnået en Tier 4-certificering. 
Det er verdens mest krævende de facto-
standard og et udtryk for, at centret lever 
op til de højeste driftsikkerhedskrav de-
fineret af det internationalt anerkendte 
Uptime Institute.

– De to it-systemer er redundante, 
så det ene datacenter kan tage over, 
hvis der sker et nedbrud på det andet. 
Med en Tier 4-certificering har vi sikret 
os maksimalt, da certificeringen ikke ac-
cepterer nedetid, så vi har været meget 
kritiske i valg af produkter og er gået ef-
ter leverandører med en overbevisende 
track recorder som eksempelvis ABB. 
Datacentret har autonom respons og 
skal kunne absorbere enhver fejl uden 
menneskelig indgriben, fortæller teknisk 
chef Steffen Carl Jacobsen og fortsætter:

– Oppetiden er på 99,999 pct., hvil-
ket betyder, at blot én times nedetid skal 
”betales tilbage” med tolv års fejlfri drift.

Tre år undervejs

For Steffen Carl Jacobsen og hans kol-
lega, teknisk souschef Flemming Dal-
berg Pedersen, er der lagt mange timers 
blod, sved og tårer i at designe datacen-
trets elforsyning og køling.

– Vi har været gennem en omfattende 
designperiode med planlægning og do-
kumentation. Den var måske på omkring 
to år, mens selve anlægsfasen tog cirka 
ni måneder. Resultatet er, at vi har en A- 

og B-forsyning, som kører fuldstændigt 
uafhængigt af hinanden og leverer 225 
kW i it-drift, dvs. it-load ud af stikkene 
ind i rackene. Samtidig har vi galvanisk 
adskillelse for at eliminere risikoen for 
hacking. Ingen skal komme udefra og 
overtage vores anlæg. Vi er herrer i eget 
datacenter, siger Steffen Carl Jacobsen 
med overbevisning i stemmen.

Ekstreme vejrforhold

Under designfasen valgte Steffen Carl 
Jacobsen og Flemming Dalberg Peder-
sen at stille større krav til anlæggets tem-
peraturspænd, end det var nødvendigt 
for at opfylde Tier 4-specifikationerne.

– Som udgangspunkt var det nok at 
kigge på temperaturmålinger over de 
seneste 20 år, men vi valgte at bruge de 
absolut højeste og laveste temperaturer, 
som DMI har registreret siden 1874. Så 
uanset om det er minus 32 grader eller 
plus 36 grader udenfor, leverer vi opti-
male forhold for datacentrets servere, 
forklarer Steffen Carl Jacobsen og næv-
ner som eksempel, at tørkølerne er fire 
gange større, end man normalt ville di-
mensionere dem til. Ganske enkelt for at 
være på den sikre side.

Testes med fuld last

Da datacentret stod færdigt, gennem-
førte repræsentanter fra Uptime Institute 
intet mindre end 105 test og forskellige 
scenarier. Anlægget bestod med bravur, 
og Uptime Institute’s folk kunne tilmed 
rejse hjem før tid.

– Faktisk var datacentret i fuld drift, da 
testene blev udført. Det havde certifice-

ringseksperterne aldrig oplevet før, så 
det var blot en ekstra fjer i hatten, smiler 
Steffen Carl Jacobsen.

Han forklarer videre, at der er nøje 
udarbejdede procedurer for løbende 
rutinetjek og test, hvor alt fra nødstrøms-
generatorer og UPS-batteribanker til 
pumper, ventiler og kontakter afprøves 
med fuld last:

– Vi gør det for alvor, for det skal 
kunne holde til det. Når vi eksempelvis 
”motionerer” bryderne, er det med fuld 
last og termografering, så vi har doku-
mentationen i orden.

Pengene værd

For Steffen Carl Jacobsen og Flemming 
Dalberg Pedersen har det været et forløb 
med mange hovedbrud og tekniske ud-
fordringer, som de har løst med lige dele 
stædighed og faglig stolthed.

– Der er naturligvis også et økono-
misk aspekt ved at etablere et datacenter 
som dette. Den største omkostning lig-
ger dog i at gå fra en Tier 1- til en Tier 
2-certificering, da der i grove træk sker 
en fordobling af hardware for at sikre re-
dundans.

– Jeg tror, at de fleste nok afholder sig 
fra en Tier 4-certificering som vores, da 
det kræver et stort forarbejde, og kun 
relativt få personer i verden har en kon-
kret og praktisk erfaring med gennemfø-
relsen. Det har vi nu, og vi deler gerne 
vores knowhow med andre, siger Stef-
fen Carl Jacobsen, og Flemming Dalberg 
Pedersen nikker samtykkende.
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Mere end en 
brandtætning
Roxtec kabel og rørtætninger eliminerer 
 risikoen i dine laboratorier, renrum og bio-
logisk sikrede faciciliteter. Undgå forurening 
og desinfektionsmidler i at undslippe og 
opnå sikker kabelfastholdelse.  

 O Opretholdelse af driften
 O Beskyttelse mod brand, gas, luft og vand
 O Kontrollér tryk og luftstrøm

roxtec.com/dk

DRIFTSIKKERHED

Automatic Transfer Switch 
(ATS-omskifter)

Model ATS022 kan styre to separate 
forsyninger og eventuelt en buskobler, 
maksimalafbrydere eller lastafbrydere.
•  Indbygget display med stillingsindike-

ring
•  Indikering om hver forsyning er i or-

den
•  Auto/manuel
•  Justerbar omskiftning ved spændings-

fald/stigning fra 5-30 %
•  Justerbar omskiftning ved frekvens 

ændring fra 1-10 %
•  Justerbar omkoblingstider fra 0-90 se-

kunder
•  Startsignal til generator
•  Indbygget testsekvens
•  Modbuskommunikation

Driftssikre komponenter. Med en Tier 4-certificering kan Region Nordjyllands datacenter 
dokumentere en oppetid på 99,999 pct. Det kræver driftssikre komponenter som ABB’s 
Automatic Transfer Switch (ATS-omskifter), forklarer teknisk chef Steffen Carl Jacobsen. 
Den orange markering angiver i øvrigt, at tavlen, der forsyner datacentret, er fuldstændigt 
adskilt fra resten af forsyningen til IT-huset.
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RENOVERING

Marselisborg Centret investerer i miljø- og 
klimatilpasning – undgår oversvømmelser 
og dyre skader på kloakker
Det tidligere Marselisborg Hospital i Aarhus, der i dag hedder Marselisborg Centret og er center for 
rehabilitering, forskning og udvikling, er i fuld gang med en større klima- og miljøindsats, der bl.a. omfatter 
LAR-løsninger og fornyelse af de gamle kloakledninger. Bl.a. skal fornyelsesplaner for kloakledningerne 
forhindre udsivning af spildevand, samt forhindre, at der ikke længere opstår gentagne, akutte skader.

AF HENRIK STEEN HANSEN

Med et kloaknet, hvor de første lednin-
ger stammer helt tilbage fra 1913 og som 
har været gennemsyret af skrappe kemi-

kalier i hospitalstiden, samtidig med, at 
bygningerne har ændret funktion over 
tiden, er en af de højeste prioriteter hos 
Marselisborg Centret, at der er overblik 
over ledningsnettets tilstand med 100 
procent opdaterede tegninger.

”Vi har haft løbende nedbrud af de 
gamle betonrør over tiden, og de her 
akutte nedbrud koster dyrt. Samtidig 
er dimensioneringen jo tilpasset et helt 
anderledes og langt stærkere behov, så 
når ledningerne brød sammen, var det 
ubehageligt, fordi alt stoppede til og det 
var svært at finde de sunde rør,” forklarer 
områdechef hos Marselisborg Centret 
Jan Sau Johansen.

Det er entreprenøren Per Aarsleff 
A/S, der med udgangspunkt i TV-in-
spektion udarbejder fornyelsesplanene 
for Marselisborg Centret. Marselisborg 
Centret består af 17 enkeltstående 
bygninger, hvoraf de første er opført i 
1913.

Gennem de senere år har Aarsleff 
udarbejdet fornyelsesplaner over kloak-
nettet, hvor de på baggrund af TV-in-
spektioner udført efter standarderne ud-
stukket af Dansk TV-inspektionsfirmaers 
Kontrolordning, udarbejdet tilstandsvur-
deringer og efterfølgende delt kloakled-
ningerne op i et skadesindeks.

Det giver Marselisborg Centret et 
overblik over, hvilke ledninger, der skal 
renoveres her og nu og hvilke ledninger, 
der godt kan vente nogle år.

”Det giver os jo sikkerhed for en op-
timal drift og sikrer samtidig, at vi ikke 
lige pludselig står med sammenfaldne 
kloakker. Samtidig er der jo også hele 
miljøaspektet, hvor vi sikrer, at der ikke 
løbende siver spildevand ud i jorden,” 
siger Jan Sau Johansen.

Økonomisk og miljømæssig 
gevinst

Investeringen kan også rent økonomisk 
betale sig, fordi det ifølge projektleder 
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• Vandforsyning
• Procesvand
• Laboratorievand
• Legionellabekæmpelse

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

• Spildevand
• Afløb og kloaksystemer
• Varmtvandssystem
• Drift & service

Læs mere på www.kruger.dk

Ét hospital – Én Leverandør 
af faglig ekspertise som sikrer management 
af HELE vandcyklussen på hospitalet!

MOBILE NØDANLÆG

LABORATORIEANLÆG

DRIKKEVAND

PROCESVAND

RENSEANLÆG OG 
AFLØBSSYSTEM

http://www.kruger.dk


RENOVERING

hos Aarsleff Rørteknik, Line Bressum, 
ikke koster meget at få udarbejdet til-
standsvurderinger i forhold til, at der 
sker brud eller andre alvorlige skader på 
rørene.

– Det er jo helt afgørende, at kloak-
nettet ikke bryder sammen eller kommer 
i så dårlig stand, at det ikke længere er 
muligt at forny via strømpeforinger og 
man derfor er nødsaget til at grave op og 
lægge helt nye ledninger. Derfor giver 
fornyelsesplaner en økonomisk gevinst 
over tid, siger hun.

En strømpeforing er en polyesterfo-
ring, der krænges ind i eksisterende, 
nedslidte kloakrør og efter hærdning 
danner den et rør inde i det eksisterende 
kloakrør. Renoveringen svarer til at få 
nye rør installeret i de eksisterende rør, 
og som bygherre undgår man alle de 
omkostninger, der er forbundet med 
opgravning, nedbrydning og reetable-

ring, hvilket ofte resulterer i en markant 
besparelse.

Blandt de bedste miljø- og 
klimaløsninger i landet

Marselisborg Centrets store projekt 
SPARK, der står for Sundhed, Park, Akti-
viteter, Rehabilitering og Klimatilpasnin-
ger, er med i Klima 100 publikationen, 
der samler 100 af de bedste klimaløsnin-
ger fra kommuner over hele landet.

Med klimaindsatsen investerer Mar-
selisborg Centret også i lokal afledning 
af regnvand – bl.a. via forsinkelsesbede 
med rensefunktion. I forlængelse af den 
lokale afledning af regnvand har Aarsleff 
endvidere kloaksepareret en række led-
ninger ud mod det offentlige kloaknet, 
hvor de oprindelige fællesledninger er 
blevet strømpeforet.

”Ved at forny de tidligere fælleslednin-

ger med en strømpeforing og samtidig 
lægge ny regnvandsledning, bliver der 
sparet en masse gravearbejde – både 
fordi fællesledningen ikke skal graves op, 
men også fordi den nye regnvandsled-
ning kan etableres i minimal lægnings-
dybde. Det er derfor også en økonomisk 
optimal løsning,” forklarer Line Bressum.

En fælles kloakledning etableret i 
60’erne eller 70’erne har typisk en restle-
vetid på mellem 5-20 år, men med strøm-
peforinger opnås en forventet levetid på 
100 år. Det giver en optimal udnyttelse af 
det eksisterende kloaksystem.

Marselisborg Centret lukkede som 
hospital i 1989, men de sidste sygehus-
afdelinger fraflyttede først i 2018. I dag 
beskæftiger Marselisborg Centret 450 
medarbejdere fordelt på de 25 organi-
sationer, der er tilknyttet. I alt passerer 
5000 mennesker hver uge ind og ud af 
centret.

Farvel til bakterier, vira og smitteveje,  
på en hurtig og miljørigtig måde

På under 14 minutter kan du have rene 
hospitalssenge og hjælpemidler. Du og 
dit personale spares for unødvendig be-
lastning, samtidig med at det lave vand- 
og energiforbrug holder økonomien 
og miljøet i skak. Med RehaWash som 
benytter enzymatisk sæbe, går du ikke 
på kompromis med kvaliteten og du 
sikrer en vask af høj standard, trods de 
lave temperaturer. Lave temperaturer er 
skånsomt for materialerne, og du vil der-
for opleve at levetiden af både hospitals-
senge og hjælpemidler forlænges.

RehaWash sikrer en valideret og do-
kumenteret rengøringsproces, samtidig 
med at du opfylder og efterlever den 
nye EN ISO 15883 standard, som netop 
kræver at rengøringsprocessen af hospi-
talssenge og hjælpemidler valideres.

Med RehaWash sikres du:
•  en valideret og standardiseret rengø-

ringsproces
•  lavt vand- og energiforbrug (40 L. 

vand pr. cyklus ved 40°) med enzyma-
tisk sæbe

•  forbedret arbejdsmiljø med gode er-
gonomiske forhold

•  EN ISO 15883 standard

Kom og se en model af RehaWash udstil-
let og høre mere om maskinen på Health 
& Rehab Scandinavia 2020 fra d. 12.-14. 
maj i Bella Center i København. Mød os 
på stand: C3-039.

Du kan kontakte produktansvarlig Ja-
kob Andersen, tlf. 26 79 25 76  / ja@dor-
teegelund.dk for en uforpligtende snak.

HYGIEJNE

”På under 14 minutter kan RehaWash have 
flere små hjælpemidler, for eksempel rol-
latorer og bækkenstole, eller én hospitals-
seng klar til nye patienter eller borgere. 
Og med en valideret rengøringsproces, 
sikres der et farvel til vira og unødvendige 
smitteveje,” forklarer Jakob Andersen, pro-
duktansvarlig for RehaWash hos DORTE 
EGELUND ApS
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Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac tilbyder
stærke loftlifte til hospitaler

Mange anvendelsesmuligheder
Liften kan anvendes med både 2- og 
4-punktsåg. Løfteåg fås i forskellige 
størrelser og skiftes let uden brug af 
værktøj. 

Intuitiv håndbetjening
Den enkle og brugervenlige 

håndbetjening placeres nemt 
på integreret holder eller i en 
vægmonteret dockingstation.

Enkel montage
Smart Quick release løbekat og 

løftemotorens lette egenvægt gør 
det nemt at opsætte/nedtage 

løftemotoren. Løftemotor og løbekat 
adskilles nemt uden brug af værktøj. 

Kan ligeledes benyttes i andre 
skinnetyper/fabrikater.

Batteriindikator
Batteriindikatoren viser meget 
tydeligt løbende status på batteri-
niveauet og hvornår det er tid til 
at oplade løftemotoren.

Stort løfteinterval
Molift Air 350 har som standard en 3 m. 
løftestrop, og dermed et af de største 
standard-løfteintervaller på markedet.

Nødfunktioner
Nødstop og nødfi r. 

Nulstilles nemt fra gulvet, 
vha. det integrerede plastrør.

Fremragende løftekapacitet
Lille og letkørende løftemotor.
Egenvægt 8,56 kg! 
Løftekapacitet (SWL) 350 kg. 
Størrelsen og vægten gør den meget 
let at betjene og håndtere i de 
forskellige forfl ytningssituationer.

Den gode oplevelse
For at give patienten en 

komfortabel og tryg oplevelse, 
er liften meget lydsvag og med 

blød start - og stop funktion. 

NYHED! Molift Air 350

Attraktivt design, der passer ind i ethvert hospitalsmiljø.

Maksimal holdbarhed og lave serviceomkostninger.

Én af de få leverandører, der tilbyder et fuldt dækkende 
program med løftemotorer, der dækker fra 200 til 500 
kg. i én løftestrop.

Indbyggede softwareprogrammer (Servicetool) som 
standard. Unik differencering af løft, udløser et langt 
serviceinterval og er dermed meget driftsøkonomisk. 

Sammen med Molift skinnesystem og Molift sejl-
program, kan vi tilbyde en komplet og skræddersyet 
løsning inden for patienthåndtering. 

Etac-annonce-FSTA-2020.indd   1 10-02-2020   12:07:01
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RENOVERING

Renovering med øje for 
drift og bæredygtighed

Et fl erårigt arbejde med bæredygtighed 
– certifi ceringer, commissioning og FN´s 
17 verdensmål har ændret både vores 
eget fokus her i AFRY, men vi oplever 
også at det ændrer kundernes fokus. Når 
vi har løst certifi ceringsopgaver og com-
missioning opgaver, oplever kunderne, 
at deres huse har en højere værdi inve-
steringsmæssigt såvel som brugsmæs-
sigt. Oplevelsen skaber nye behov og 
nye opgaver, men det gør også at ek-
sempelvis FN´s 17 verdensmål pludselig 
begynder at blive nærværende hos en-
treprenører og bygherrer.

Hvordan bygger man 
bæredygtigt?

Bæredygtigt byggeri omfatter mange di-
scipliner og strækker sig over hele byg-

geprocessen. Det kan virke diffust og 
komplekst, men med den rigtige viden, 
erfaring og forståelse for kundens be-
hov, er der en vej frem. Dette gøres ved 
en helhedsorienteret tilgang til bygge-
riet, med udgang i de 17 verdensmål og 
balance mellem økonomi, miljø og det 
sociale. Desuden medtages emner som 
energiforbrug, arkitektonisk kvalitet, 
proces, miljøvenlige materialer, totaløko-
nomi og funktionalitet. Her bliver svaret 
DGNB.

Hvad er DGNB og hvorfor 
certifi cere?

DGNB er en tysk certifi ceringsordning 
som er blevet tilpasset den danske byg-
geskik, normer og lovforordninger. De 
specifi kke bæredygtighedsmål i form af 
kriterier giver et fælles sprog for bære-
dygtighed og omsætter bæredygtighed 
til en formel. De enkelte kriterier der 
udgør systemet, bidrager til 13 af de 17 
verdensmål. En DGNB certifi cering kan 
udføres på bygninger, men systemet kan 
ligeledes anvendes på byområder, hvor 
systemet kan bidrage til 14 af de 17 ver-
densmål. Bygninger skal fungere både 
på papiret og i praksis. De skal være byg-
bare såvel som ombygningsparate, samt 
kunne leveres videre til de kommende 
generationer med stolthed. AFRY har 
en lang historie med projekter, hvor ra-

tionelt og funktionelt byggeri med ro-
buste løsninger og enkelhed, har været 
bærende elementer i processen. På den 
måde ser vi bæredygtighed, som en na-
turlig forlængelse af vores rådgivning.

Gør dig klar hvad formålet med 
renoveringen skal være

En større renovering af et byggeri kan 
helt ændre byggeriets karakter. Derfor 
bør det altid nøje overvejes, om de på-
tænkte forandringer, vil øge værdien og 
kvaliteten af byggeriet. Der ligger mange 
overvejelser i forhold til valget af materi-
alerne der passer godt til bygningens stil, 
samt økonomien der skal få det hele til 
at hænge sammen. Ofte overses optime-
ring af de tekniske anlæg, som i høj grad 
påvirker indeklimaet i bygningen. Hvad 
nytter det eksempelvis at isolere mere 
for at spare på varmen om vinteren, hvis 
ikke ventilationsanlægget optimeres til 
at håndtere øget kølebehovet om som-
meren. Dette sætter vigtigheden på at 
se mere bredt, struktureret og holistisk 
på ens renovering, fordi et valg på den 
ene side giver en påvirkning i den an-
den. Og hvad med totaløkonomien som 
bestemmer om renovering er rentabelt 
eller ej? Nedenfor er 2 certifi ceringsveje 
som AFRY anbefaler til renovering af et 
eksisterende byggeri, men der er mange 
fl ere at vælge imellem. 

AF PIOTR PAWEL PODHAJNY, AFRY

LEED AP BD+C, ND / DGNB KONSULENT



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2  19 

— 
Undgå nedbrud 
hvis netspændingen stiger 
Transientbeskyttelse er løsningen

Selv en lille stigning i spændingen på nettet kan have enorme konsekvenser, hvis den 
ødelægger hospitalets fintfølende elektroniske udstyr. Løs problemet med ABB’s 
transientbeskyttelse. abb.dk

RENOVERING

Få dokumenteret organisationens 
strategiske bæredygtighed

Ved en DGNB-certificering af et eksiste-
rende byggeri, opnås overblik og gen-
nemsigtighed, med hensyn til tilstanden 
af bygningen. I tilstandsvurderingen ind-
går vurdering af den givne organisation 
og Facility Management, hvilket giver 
investorer, driftspersonale og planlæg-
gere, et solidt grundlag for deres beslut-
ninger om fremtidige foranstaltninger. 
Således kan certificeringen medvirke til 
at skabe overblik over rentable energire-
noveringer, optimering af styringer samt 
plausible renoveringsplaner. Både fordi 
det kan betale sig og fordi det sikrer et 
helhedsorienteret og langsigtet fokus 
på bæredygtighed. Dette skyldes ikke 
mindst øget viden om den påvirkning, 
bygningen har på sine brugerne og den 
værdi dette skaber i form af højere pro-
duktivitet samt færre sygedage hos med-

arbejdere, samt flere tilfredse og sunde 
beboere.

Ved certificering af nybygning, an-
vendes en udviklingsproces på tværs af 
fagligheder og organisationer. Det styr-
ker beslutningsgrundlaget, ved at gøre 
løsningerne sammenlignelige og skaber 
indsigt i løsningernes sammenhænge 
og afledte konsekvenser. Som planlæg-
ningsværktøj, giver DGNB overblik over 
løsninger og deres afledte effekter, hvil-
ket i praksis på et tidligt tidspunkt i en 
udviklingsproces, muliggør diskussion 
om løsninger under byggeriets givne 
forudsætninger. På den måde skabes en 
struktureret tilgang til at arbejde med ud-
fordringer, inden de bliver til problemer, 
samt grundlag for at handle proaktivt, 
således at projektets visioner fastholdes 
gennem hele projektforløbet.

For begge certificeringsveje kan ge-
vinsterne oversættes direkte til lavere 
drift- og vedligeholdsudgifter.

Bæredygtighed hos AFRY

Ud fra en fremsynet strategi for at levere 
nøglefærdige løsninger til kunderne, 
ved at udvikle energieffektive løsninger, 
investeringer i infrastruktur, opgaver in-
denfor forskellige energityper, projekter 
til industrien mm. er en DGNB certifice-
ring et af værktøjerne til at føre projektet 
frem mod dette mål.

AFRY har integreret FNs Global 
Compacts-principper og de tre perspek-
tiver på bæredygtighed – samfund, øko-
logi og økonomi – i alt, hvad vi gør.
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KUNSTIG INTELLIGENS

Kunstig intelligens skal 
hjælpe patienter med 
blodprop i hjertet
AF SEBASTIAN CAPPELEN

De første timers vurdering og behand-
ling af patienter med en blodprop i hjer-
tet er vigtige. Derfor indsamler man al-
lerede i dag enorme mængder kliniske 
data, mens patienterne er indlagt. Men 
selvom man allerede i dag anvender sta-
tistisk baserede risikomodeller i behand-
lingen, kan det være svært at vurdere, 
hvordan de forskellige parametre, der 
indgår i modellerne, påvirker hinanden. 
Lægerne mangler derfor hjælp til at finde 
mønstre i de data, som reelt gavner pa-
tienten.

Rigshospitalets hjerteafdeling vil 
derfor i samarbejde med Alexandra In-
stituttets eksperter i kunstig intelligens 
undersøge, om man med forskellige 
sundhedsdata kan udvikle en algoritme, 
der kan gøre behandlingen af patienter 
med blodprop i hjertet endnu bedre.

Skal individualisere behandling

Ifølge Dan Eik Høfsten, overlæge på 
Rigshospitalets hjerteafdeling, er der 
især to spor, som man vil undersøge. Det 
første skal hjælpe med at individualisere 
behandlingen, så alle får den bedste be-
handling efter en blodprop i stedet for 
“one size fits all”. Han siger:

 Vi har en god fornemmelse af, hvilke 
fysiske forhold der afgør, om folk dør. 
Vores modeller er blevet mere og mere 
sofistikerede, og vi har fået maskinkraft 
og datamængder, der gør, at vi kan op-
stille risikomodeller, der tager højde for 
mange forskellige parametre. Men de 
klassiske statistiske modeller er også be-
grænset af, at de oftest antager, at hver 
parameter er uafhængig af hinanden, og 
har samme betydning for alle patienter. 
Med maskinlæring har vi mulighed for at 
kombinere variable på mange forskellige 

måder og dermed tage højde for, hvor-
dan de mange forskellige parametre på-
virker hinanden indbyrdes.

Den anden ting, man vil undersøge, er 
den hjerterytme-overvågning, som alle 
patienter bliver udstyret med, når de bli-
ver indlagt. Her har man i dag et veletab-
leret alarmsystem, som kan genkende 
abnorme hjerteforstyrrelser, som kræver 
akut behandling.

Analysere rytmedata

En patient har typisk 100.000 hjerteslag i 
døgnet, og ifølge Dan Eik Høfsten er det 
tanken, at der gemt imellem de enorme 
mængder rytmedata ligger nogle va-
riationer, som ikke nødvendigvis siger 
noget om risikoen her og nu, men som 
markerer, hvis patienten har risiko for 
at få rytmeforstyrrelser eller andre hjer-
terelaterede komplikationer siden hen. 
Han forklarer:

Vi vil putte alle de kliniske parametre 
ind, som vi ved har betydning. Det gæl-
der lige fra blodprøver, blodtryksmå-
linger, resultater fra undersøgelser og 
patientens tidligere sygehistorie. Vi vil 
derefter følge patienterne i en periode 
efter udskrivelsen og fodre algoritmen 
med oplysninger om, hvilke patienter, 
der siden oplevede komplikationer. 
Tanken er, at algoritmen kan håndtere 
de enorme datamængder og lede efter 
mønstre af en anden karakter, end hvad 
den menneskelige hjerne er trænet til og 
dermed kan lave en profil over de patien-
ter, der har størst risiko.

Udfordringen med blodpropper i 
hjertet var tidligere, at dødeligheden var 
meget høj. Det problem har man nu næ-
sten løst, så i dag er udfordringen i hø-
jere grad, at over 25 procent ender med 
at blive genindlagt inden for det næste 
halve år. Mange af indlæggelserne hand-
ler ikke om, at patienterne har fået en ny 

blodprop eller alvorlige helbredsmæs-
sige problemer. Det kan også skyldes 
mildere ting, som i lyset af at patienten 
for nylig har haft en blodprop, kan skabe 
større usikkerhed og i sidste ende lede 
til unødvendige indlæggelser. Det er 
noget, der både belaster sundhedsvæ-
senet, men ikke mindst patienternes livs-
kvalitet.

Patienterne ligger typisk til overvåg-
ning i tre til fem døgn, afhængig af hvor-
dan de har det. Det vil derfor være en 
stor forbedring af efterbehandlingen og 
samfundsmæssig gevinst, hvis man kan 
forudse og forebygge genindlæggelser.

Hvis man allerede, når man udskrev 
dem, vidste, hvem der kommer til at få 
problemer, så kunne man planlægge 
yderligere tiltag ved udskrivelsen. Det 
vil også åbne op for muligheder for at af-
prøve nye forebyggende behandlinger, 
hvis vi på forhånd ved, hvilke patienter 
der har størst chance for at få gevinst af 
behandlingen.

I Region Hovedstaden har man i re-
gionsrådet prioriteret at sætte skub i 
brugen af kunstig intelligens på hospita-
lerne. Her har man bl.a. afsat en pulje på 
3 mio. kr. årligt målrettet perspektivrige 
projekter.

”Brugen af kunstig intelligens kan 
gøre en kæmpe forskel – både fordi man 
som patient hurtigere kan få stillet en 
prognose, men også fordi vi i højere grad 
kan tilpasse behandlingen til den enkel-
tes behov og forebygge genindlæggel-
ser – alt sammen til gavn for patienterne. 
Desværre har vi ikke altid de nødvendige 
kompetencer og teknologier hos os, og 
derfor er jeg glad for, at vi i stigende grad 
samarbejder med videninstitutioner som 
Alexandra Instituttet og andre, når vi skal 
have løst de komplekse udfordringer, 
der findes i sundhedsvæsenet i dag,” si-
ger regionsrådsmedlem i Region Hoved-
staden, Lars Gaardhøj (S).
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KUNSTIG INTELLIGENS

Morten Engell-Nørregård, der er Se-
nior Computer Graphics and Simulation 
Specialist fra Alexandra Instituttet, sy-
nes, det er positivt, at der er politisk vilje 
til at anvende kunstig intelligens med 
henblik på at forbedre behandlingen.

“Det er en interessant prøvesten, 
hvor vi som teknikere skal finde frem til 
værktøjer som klinikerne kan bruge. Vi 
er samtidig med til at definere og være 
med til at finde løsninger på nogle af de 
udfordringer, der ligger i at dele de her 
sundhedsdata på en sikker og brugbar 
måde, så man kan bruge dem til dataana-
lyse. Men det har vi jo en fin tradition for 
i Danmark.”

SÅDAN VIL MAN BRUGE KUNSTIG INTELLIGENS  
TIL AT FORBEDRE BEHANDLINGEN AF  
BLODPROPPER I  HJERTET

Hjerteafdelingen indsamler allerede i dag enorme mængder data, mens pa-
tienterne er indlagt, men har svært ved at bruge dem alle sammen i en samlet 
forudsigelse af patientens risiko for komplikationer. Det bliver derfor typisk nogle 
enkeltparametre, der bliver lagt vægt på, og man mangler derfor hjælp til at finde 
mønstre i de enorme datamængder, som reelt gavner patienten.

På trods af at der er sket så stor udvikling inden for behandling af blodpropper, 
er der stadig en utrolig mængde patienter, som efter et ukompliceret forløb med 
blodprop bliver genindlagt.

Hvis man kan forudsige, hvem de er allerede inden for de første døgn, vil man 
langt bedre kunne individualisere behandlingen, så alle får den bedste behandling 
efter blodprop i stedet for “one size fits all”.

En anden ting, som man vil undersøge, er de kontinuerlige hjerterytmemålinger, 
som alle patienter bliver udstyret med, når de bliver indlagt. Her ligger potentielt 
en masse kliniske informationer ”gemt” i rådata, som man ikke opfanger i dag, 
men som maskinen måske vil kunne fange.

http://www.cotedor.dk
http://www.hospitaldrift.dk
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KUNSTIG INTELLIGENS

Udnyt teknologien til besparelse, 
effektivisering og produktivitet i 
sundhedssektoren
AF MARLENE NYBRO THOMSEN

I klimadebatten er der ingen tvivl om, 
at det er teknologi, der skal bruges som 
løftestang for den grønne omstilling. 
Samme tendens ser vi indenfor sund-
hedssektoren. Og der er mange udfor-
dringer som teknologien allerede i dag 
er med til at løse gennem kunstig intel-
ligens, deep learning og anonymisering.

Alexandra Instituttet har gennem 20 år 
ageret digital sparringspartner for sund-
hedsområdet og har på alle måder udfor-
dret både de teknologiske og organisa-
toriske muligheder med udgangspunkt i 
vores kompetencer inden for brugerind-
dragelse og softwareudvikling.

Teknologien giver så mange mulig-
heder, så hvilke skal man gribe efter, og 
hvad skal være opmærksom på? Vi giver 
her syv aktuelle eksempler til inspiration.

Kunstig intelligens støtter 
diagnosticering og fl ow

Et af de områder, der udvikler sig kraftigt, 
er kunstig intelligens. Det skyldes både, 
at computerne bliver kraftigere, og at det 
generelt er blevet lettere at få adgang til 
de store datamængder, som kræves for 
at træne algoritmerne. Rigshospitalets 
hjerteafdeling anvender Alexandra Insti-
tuttets eksperter i kunstig intelligens til 
at undersøge, om man med forskellige 
sundhedsdata kan udvikle en algoritme, 

der kan gøre behandlingen af patienter 
med blodprop i hjertet endnu bedre. De 
håber hermed at kunne forhindre kom-
plikationer og genindlæggelser, hvilket 
giver sundhedsvæsenet væsentlige be-
sparelser.

Et andet eksempel er virksomheden 
RetinaLyze, der analyserer billeder af 
nethinden. Ved at kigge på nethinden 
kan en ekspert se følgevirkninger af 
diabetes, som kan forårsage blindhed. 
Det tager typisk lang tid, hvis man søger 
store mængder billeder igennem manu-
elt, men processen kan automatiseres 
ved at træne et neuralt netværk. Samti-
dig har man ikke adgang til de lægelige 
eksperter ude ved optikernes øjenscan-
nere, og derfor bruger RetinaLyze Ale-
xandra Instituttets viden på at forbedre 
deres software, der kan screene for syg-
domme og dermed sætte ind hurtigere.

Et tredje eksempel er robotvirksom-
heden Mobile Industrial Robots (MiR) 
der i 2018 blev solgt til amerikanske 
Teradyne for et milliardbeløb. MiR pro-
ducerer robotter til bl.a. sygehuse, hvor 
robotter fra forskellige producenter ikke 
kan tale sammen. Det sker ofte, at robot-
terne blokerer døre og smalle passager 
for hinanden. Ved hjælp af deep lear-
ning kan man træne et neuralt netværk 
op, der kan lokalisere omgivelserne. 
Alexandra Instituttet har med MiR lavet 
videoovervågning i sygehusets kælder 
og lært systemet at genkende omgivel-
serne.

Robotter, der effektivt tager sig af logi-
stikken og fragter ting som vasketøj fra “a 
til b”, frigør personale.

Sikker brug af data åbner for 
telemedicinske løsninger med 
store besparelser

Jo mere data man kan få bragt i spil jo 
bedre. De nyeste anonymiserings- og 
krypteringsteknologier åbner op for nye 
måder at bruge data og generere synte-
tisk data for at få mere data til at træne 
algoritmerne på. Vi udvikler de nyeste 
teknikker i de to store projekter ”HD360” 
og ”Blockdap”.

Sikkerhed er nemlig altafgørende for 
fremtidens sundheds-it herunder tele-
medicinske løsninger. Med supersyge-
huse kommer telemedicin til at spille en 
større rolle, så man kan forebygge og 
behandle borgere i hjemmet. Skejby 
Sygehus i Aarhus er langt med de første 
erfaringer med at undgå indlæggelser i 
forbindelse med gravide med komplika-
tioner.

I KIH-projektet medførte det over 70% 
ressourcebesparelse i personaletimer, 
sammenlignet med indlæggelse. Under 
implementering i drift er det lykkedes 
at reducere antallet af senge til gravide 
med komplikationer med 44%. Arbejds-
gangene i afdelingen er omlagt, så tele-
medicinske ydelser erstatter kontroller i 
stedet for, at telemedicin lægges ovenpå 
det eksisterende set-up.
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KUNSTIG INTELLIGENS

Samtidig er det en god case for ud-
vikling af en robust telemedicinsk in-
frastruktur, der er opsplittet i små byg-
geklodser, også kaldet microservices. 
Microservices åbner op for genbrug af 
komponenter til andre sundheds-it løs-
ninger, hvilket har en impact på reduce-
ring af omkostningerne.

Reducer omkostninger

Et andet eksempel på at reducere om-
kostninger og samtidigt øge kvaliteten 

er Alexandra Instituttets løsning til vir-
tuel træning af ørekirurger. Ved hjælp 
af avanceret 3D-grafi k og en force feed-
back-pen har vi, sammen med klinisk 
professor og overlæge Mads Sølvsten 
Sørensen fra Rigshospitalet udviklet en 
superrealistisk simulation af en boreope-
ration i tindingebenet. Computersimula-
tionen giver mulighed for at kunne øve 
sig og begå fejl uden, at det har store 
menneskelige eller økonomiske konse-
kvenser. Efter bare få timers virtual rea-
lity træning er der en markant målbar for-

bedring i kirurgernes træning, som kan 
overføres direkte til praksis.

Det var et kort kig ind i den digitale 
verdens muligheder for sundhedssek-
toren. Og mens du har læst denne arti-
kel, er de allerede blevet endnu bedre. 
Så tag fat i Alexandra Instituttet med det 
samme, hvis du sidder du med en ide el-
ler en udfordring og mangler den tekno-
logiske ekspertise til at føre den ud i livet 
– sammen kommer vi foran digitalt!

http://www.hospitaldrift.dk
http://www.hospitaldrift.dk
http://www.cotedor.dk
http://www.hospitaldrift.dk
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KUNSTIG INTELLIGENS

Kunstig intelligens, også kaldet machine 
learning og AI (artificial intelligence), er 
en gren inden for datalogien, der får ma-
skiner til ”at tænke” og dermed gå mål-
rettet efter noget.

Det kan give fordele for fremtidens 
sundhedsvæsen at blive klogere på, 
hvor denne teknologi med fordel kan an-
vendes, mener ledende overlæge Ulrich 
Fredberg. Han har derfor ansat professor 
Kim Mouridsen fra Aarhus Universitet til 
at stå i spidsen for en forskningsindsats 
inden for kunstig intelligens på Regions-
hospitalet Silkeborg.

– Vi ser store muligheder i brugen af 
kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. 
Derfor har vi valgt at investere i forsk-
ningen inden for området. Det har vi 
blandt andet gjort ved at ansætte en ny 
professor, så vi sammen kan blive klo-
gere på, hvor på hospitalet det giver 
mening at anvende teknologien, siger 
ledende overlæge Ulrich Fredberg.

Kunstig intelligens skal forbedre 
sundhedsvæsenet

Teknologien kan skabe værdi i sund-
hedsvæsenet. For eksempel kan kunstig 
intelligens ved hjælp af data potentielt 
identificere sygdom tidligere, end hvad 
der er muligt i dag. Teknologien kan også 
potentielt bruges til at sikre en bedre 
beslutningsstøtte til patienter og pårø-
rende, når de skal træffe svære beslut-
ninger i deres sygdomsforløb.

Målet er at bruge teknologien, hvor 
det giver mening. Den skal ikke erstatte 
de varme hænder og den medmenne-
skelige del af sundhedsvæsenet. Men 
den skal via data gøre patienternes 
forløb med udredning og behandling 
endnu bedre end i dag.

Ønsker at udnytte data bedre 
end i dag

Kim Mouridsen skal blandt andet styrke 
forskningsstudier gennem bedre udnyt-
telse af data via kunstig intelligens, og 
han skal udvikle praktiske værktøjer, der 
kan effektivisere og standardisere ar-
bejdsgange på hospitalet.

– Diagnostisk Center er et spændende 
sted at arbejde med kunstig intelligens, 

fordi centret spænder over de ni medi-
cinske specialer og radiologi. Derfor er 
det et ideelt sted at identificere, opdyrke 
og afprøve nye områder, hvor kunstig 
intelligens kan styrke både forskning og 
praksis, siger professor Kim Mouridsen 
fra Aarhus Universitet.

Hospitalet i Silkeborg 
investerer i kunstig intelligens
Kunstig intelligens kan få en stor rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor har Regionshospitalet Silkeborg 
ansat en professor til at rådgive og sætte gang i forskningsprojekter inden for området.



www.beckhoff.dk/building
Den åbne, PC-baserede styringsteknik fra Beckhoff danner grundlaget for en integreret bygningsautomation, der lever 
op til alle krav om en bæredygtig og effektiv løsning. En ensartet hard- og softwareplatform styrer alle bygningsarbej-
der, fra belysning over komfortabel rumautomation til højeffektiv HVAC-regulering. Resultat: Energibesparingspoten-
tialerne udnyttes fuldt ud (endda ud over de forskellige energieffektivitetsklasser) takket være en optimal koordi-
nering af alle bygningsarbejder. Derudover er den integreret bygningsautomation med til at reducere hardware-, 
software- og driftsudgifter. Desuden står prædefi nerede softwaremoduler til rådighed for alle byggeprojekter, hvilket 
forenkler ingeniørarbejdet helt enormt. Funktionsudvidelser eller funktionsændringer kan realiseres til enhver tid. 

| B
A1

1-
14

DK
 |

En styring til alle byggefag
Integreret, PC-baseret 
bygningsautomation 
fra Beckhoff

Microsoft Technology Center, Köln: 
Den integreret bygningsautomation 
er realiseret med PC- og Ethernet-
baseret styringsteknik fra Beckhoff.

Beckhoffs helhedsløsninger inden for automatisering:

Skalérbar 
styringsteknik

Modulære 
I/O-busklemmer

Fleksibel visualisering/ 
betjening

Modulære software 
biblioteker

http://www.beckhoff.dk/building


26   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2

BLODPRØVELABORATORIE

Nyt laboratorie giver 
blodprøvesvar på en time
Fremover skal det være slut med at vente længe på resultatet af din blodprøve, hvis du bliver indlagt på 
Bispebjerg Hospital. Et af Europas største fuldautomatiserede blodprøvelaboratorier er netop taget i brug, 
og det skal garantere hurtigere blodprøvesvar og dermed hurtigere diagnose og behandling.

En time. Så lang tid må der maksimalt gå, 
fra at laboratoriet har modtaget en blod-
prøve fra en læge eller sygeplejerske, til 
analysesvaret er færdigt. Det bliver vir-
keligheden, når det nye fuldautomatise-
rede laboratorie på Bispebjerg og Frede-
riksberg Hospital går i drift i slutningen af 
januar 2020.

Laboratoriet blev officielt indviet den 
7. februar 2020 ved en festlig reception.

– Det er min ambition for fremtidens 
hospitaler, at vi kan tilbyde en bedre og 
hurtigere behandling, så du kan komme 
hurtigt hjem til hverdagen og familien. 
Vores nye laboratorie er et super godt 
eksempel på, at vi kan digitalisere ar-
bejdsgange til gavn for de mennesker, 
som får behandling på vores hospita-
ler, siger regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen (S).

1 minut fra patient til robot

Blodprøverne bliver sendt med rørpost 
fra hospitalets afdelinger og direkte ind 
i analyseapparatet uden nogen form for 
manuel håndtering. Transporten med 
rørpost tager blot 1 til 2 minutter. Så kan 
robotterne tage over, og indenfor en 
time foreligger der et prøvesvar i Sund-

hedsplatformen, så lægen kan træffe en 
beslutning om den videre behandling.

– På Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital samarbejder vi om en effektiv 
udredning og behandling af vores pa-
tienter. Med en endnu kortere vej fra 
patient til analyselaboratorie kan vi løfte 
niveauet for diagnostikken. Det kom-
mer både patienter og medarbejdere til 
gavn, og er et stort løft for hospitalet og 
de mange praktiserende læger, vi også 
servicerer, siger Kristian Antonsen, vice-
direktør på Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital.

Fuldautomatiseret løsning giver 
færre fejl

Klinisk Biokemisk Afdeling leverer i dag 
omkring 10 mio. analysesvar årligt, men 
laboratoriet har kapacitet til meget mere. 
Fremover forventer man nemlig, at prø-

FAKTA

•  Blodprøvelaboratoriet på Bispe-
bjerg og Frederiksberg Hospital er 
et af Europas største af sin art og 
er taget i brug 25. januar 2020.

•  Blodprøverne bliver sendt med 
rørpost, og det tager en til to 
minutter fra afdeling til laborato-
rie. Svartiden (turn-around-time) 
er max en time på de fleste typer 
analyser.

•  Laboratoriet servicerer Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospital, andre 
hospitaler, praktiserende læger og 
speciallæger i Københavnsområ-
det.

•  Laboratoriet er indrettet i en ny 
bygning på Bispebjerg Hospital 
og skal på sigt servicere det nye 
hospital, der bliver bygget på 
området fra 2020.

•  De nye automatiserede labora-
torieløsninger leveres af Roche 
Diagnostics. Apparaturet er 
tilknyttet rørpostsystemet Tempus 
600, der er leveret af Timedico.

•  Region Hovedstaden investe-
rer i disse år ca. 20 mia. kr. i nye 
hospitalsbygninger, som skal skabe 
tidssvarende og funktionelle ram-
mer i fremtidens sundhedsvæsen.

Laboratoriet er indrettet i en ny bygning på Bispebjerg Hospital. Foto: Byggeriets Billedbank
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BLODPRØVELABORATORIE

Ledende overlæge Jens Hannibal og ledende bioanalytiker Helle Brunsgaard Larsen i det 
nye laboratorie, der skal levere op til 13 mio blodprøvesvar årligt. Foto: Claus Peuckert.

vemængden vil stige som en konsekvens 
af øget aktivitet, nye behandlingsfor-
mer, ændrede rutiner for diagnostik og 
at befolkningen bliver ældre. Når den 
nye udvidelse af Bispebjerg Hospital står 
færdigbygget om få år, vil laboratoriet 
forventeligt skulle levere omkring 12 til 
13 mio. prøvesvar om året.

Helle Brunsgaard Larsen, ledende bio-
kemiker på Klinisk Biokemisk Afdeling, 
glæder sig over at kunne tage de nye 
topmoderne faciliteter i brug, så man kan 
tilbyde hurtigere behandling og færre 
fejl:

– De kortere svartider kan medvirke 
til hurtigere diagnostik og dermed bedre 
patientflow. Samtidig nedsættes risiko 
for fejl som f.eks. prøveombytning, fordi 
prøverne helt automatisk sendes til ana-
lyse-robotten via rørpost. På den måde 
kan vi være med til at højne patientsik-
kerheden, konstaterer hun.

Hurtig levering til nye hospitaler 
i Wuhan
Der er i løbet af et par dage blevet bygget to nye hospitaler i Wuhan. Tolv af vores store vakuumpumper er 
blevet leveret til Wuhan i Kina, for at støtte behandlingen af patienter, som er smittet med coronavirus.

AF ULI MERKLE

Vores vakuumpumper bruges til at ud-
suge kropsekret eller åndedrætsluft på 
operationsstuerne, hvor den frygtede 
virus kan være til stede.

De er udstyret med særlige filtre, som 
hindrer virussen i at trænge igennem, og 
sprede sig.

Vores vakuumpumper har desuden 
ikke brug for driftsvæske, f.eks. vand el-
ler olie, som også kunne være kontami-
neret med virussen.

Den 25. januar, på dagen for det kine-
siske nytår, fik Busch i Kina, en nødordre 
på at levere vakuumpumperne fra vores 
hovedkvarter i Maulburg. Heldigvis var 
vakuumpumperne allerede på lager i 
Shanghai og parate til at blive klargjort 
til denne anvendelse. På trods af hel-
ligdage og den arbejdsstandsning, som 

var blevet påbudt af regeringen, meldte 
flere medarbejdere i Busch Kina sig frivil-
ligt til at klargøre leveringen til Wuhan, 

som ligger 850 km væk, og til at installere 
vakuumpumperne i de to nye hospitaler.

Kilde: Busch Vacuum Solutions

Hastesag: Vores vakuumpumper er blevet leveret til de nybyggede hospitaler i Wuhan, 
som behandler patienter smittet med coronavirus. Kilde: Busch Vacuum (Shanghai) Co.
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VANDBEHANDLING

Få styr på vandbehandlingen
Det betaler sig for hospitaler og industrivirksomheder, der bruger vand i rigt omfang, at lade eksperter stå 
for vandbehandlingen. Uanset om det handler om drikkevand, spildevand, procesvand, eller ultra-rent 
vand, kan Krüger træde til som vandspecialister, der både kan levere løsninger og efterfølgende stå for 
serviceringen af dem.

AF JESPER WITH

Krüger leverer løsninger til vandbe-
handling indenfor alle områder fra drik-
kevand over procesvand til spildevand 
og virksomheden har serviceafdelinger 
med specialister indenfor alle vandom-
råder. De er uddannet og specialiseret, 
så kunden altid kan få den bedst mulige 
service. Pointen er, at ved at lade specia-
lister tage sig af vandbehandlingen, kan 
kunden koncentrere sig om sit kernepro-
dukt.

Krüger har teknologier, der kan fjerne 
uønskede stoffer fra al spildevand, her-
under hospitalsspildevand. Endnu ken-
der man ikke de specifikke krav til ho-
spitalerne, men det må forventes, at der 
kommer krav indenfor den nærmeste 
fremtid. Krüger har gennem de sidste 
5 år deltaget i et udviklingsprojekt om-
kring rensning af hospitalsspildevand, 
og har udviklet den specialiserede bio-
logiske proces Exeno, der kan fjerne 
både medicinrester og miljøfremmede 
stoffer fra hospitalsspildevand. Exeno 
er baseret på MBBR renseteknologien, 
som Krüger-Veolia har udviklet på syge-
huse og renseanlæg. Afhængigt af krav 
kan Exeno være et supplement til fysiske 
og kemiske rensemetoder, eller den kan 
stå alene. Med Exeno i pakken over tek-
nologier til rensning af spildevand, har 
Krüger i dag alle processer og teknolo-
gier fra simple forrensningsprocesser til 
totalrensning og genanvendelse af vand.

Krav til spildevand fra hospitaler

Eksisterende hospitaler, der i dag udle-
der spildevand til kommunale rensean-
læg, kan i fremtiden forvente at få stillet 
krav om fjernelse af specifikke stoffer – 
herunder medicinrester – i spildevand. 
Det kan betyde, at indholdet af de stof-
fer, der overskrider kravene, skal fjernes 
ved forrensning, inden de udledes til 
offentlige renseanlæg. Det er kommu-

nernes miljøafdelinger, der fastsætter 
kravene til hospitalers spildevand og 
dermed også beslutter, om der skal gives 
en tilslutningstilladelse i fremtiden.

På spildevandsområdet leverer Krü-
ger komponenter og løsninger til en lang 
række virksomheder – eksempelvis in-
denfor for pharma- og fødevareindustri-
erne, hvor det bl.a. handler om at levere 
løsninger til regulering af pH niveauet i 
spildevandet, inden virksomheden udle-
der til det kommunale renseanlæg. Kom-
munale miljøkrav til industrispildevand 
lyder typisk på en minimum pH værdi på 
6,5 og maksimum på 9,0 og derfor skal 
surhedsgraden reguleres på en del virk-
somheder. Lige så vigtigt er det efterføl-
gende at servicere virksomhedernes in-
stallationer til behandling af spildevand. 
Det er et område, som Krüger har stor er-
faring med, da mange virksomheder ikke 
selv har kompetencerne til eller ønsket 
om at arbejde med det beskidte vand.

– Kunden har fokus på de rene områ-
der for deres produktion og deres ende-
lige produkt, og oftest ønsker de ikke at 
arbejde i et snavset miljø, hvor der også 
er risiko for kontaminering ved hånd-
teringen af spildevandet. Derfor over-
lader de opgaven med eksempelvis at 
pH-regulere spildevandet til os, som har 
mange års erfaring med at løse den type 
udfordringer, siger Tom Jørgensen, der 
er chef for Serviceafdelingen for spilde-
vand.

Afdelingen leverer service indenfor 
alle områder af spildevandshåndtering, 
så som pumpeinstallationer, doserings-
anlæg, biologiske spildevandsanlæg og 
separationsanlæg.

– Vi udarbejder og gennemfører af-
talte servicetilsyn og foretager de nød-
vendige justeringer på anlæggene, så de 
fungerer optimalt. Vi dokumenterer i en 
servicerapport, hvad vi gjort og hvornår, 
og vi giver anbefalinger til, om noget bør 
udbedres og til hvilken pris, vi kan gøre 
det. Fordelen ved at bruge os er jo, at 
vi har stor erfaring med mange typer af 

maskiner og installationer, siger Tom Jør-
gensen.

Slut med det sure vand

Det gælder fx hos den sydsjællandske 
virksomhed Oscar A/S, der har instal-
leret et neutraliseringsanlæg. Virksom-
heden producerer bouillon i pasta- og 
granulatform, som medfører en sur-
hedsgrad i spildevandet på 3-3,5 pH. 
Surhedsgraden reduceres ved at sende 
spildevandet fra produktionen gennem 
en container med procesudstyr, lige før 
spildevandet sendes videre til det lokale 
renseanlæg.

– Vi er meget tilfredse, for vi overhol-
der miljøkravene uden problemer og det 
hele kører automatisk, så der er ikke eks-
tra driftsudfordringer i forbindelse med 
neutraliseringen af spildevandet, siger 
Troels Jørgensen, der er teknisk chef hos 
Oscar.

Der sendes 30-50 m3 spildevand i 
døgnet gennem neutraliseringsanlæg-
get. Anlægget kører enten som batch-vis 
eller kontinuerlig drift via en 1000 liters 
blandetank. pH måles med elektroder 
inde i tanken og på udløbet i bunden 
af tanken. Når pH er ca. 6,5 ledes spil-
devandet ud af blandetanken. Neutrali-
seringsanlægget er koblet på en pc med 
et SCADA-system, der logger alle målte 
værdier. Pc´en har indbygget alarmsy-
stem, så der bliver sendt en alarm, hvis 
eksempelvis en pH-måler ikke giver sig-
naler. Systemet måler bl.a. flow, mæng-
der og temperaturer og det hele vises på 
en graf, som Oscar, Krüger og de kom-
munale myndigheder har adgang til on-
line. Krüger har stået for projektering og 
projektledelse, samt levering af maskin- 
og eludstyr. Den daglige drift og tilsyn 
står Oscar selv for, men er der variationer 
– udover den planlagte årlige justering 
og service – kan Krügers serviceteam 
tilkaldes.

– Vi tilbyder kundetilpassede løsnin-
ger, alt efter hvor meget og hvor ofte de 
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forskellige anlæg bør tilses, justeres og 
kalibreres, siger Tom Jørgensen.

Fjernes inden udledning i 
Mälaren-søen

På AstraZenecas farmaceutiske industri-
anlæg i Södertälje nær Stockholm fjernes 
uønskede rester fra lægemidler fra spil-
devandet med mikrosvampe. Processen 
foregår ved hjælp af MBBR rensetekno-
logien. Mikrostoffer fra produktionen af 
lægemidler bliver på AstraZenecas eget 
renseanlæg omsat af en særlig svampe-
kultur, der er i stand til at nedbryde de 

uønskede stoffer. De benyttede mikros-
vampe er udviklet, så de kan nedbryde 
mikrostoffer, der er giftige for vandmil-
jøet og derfor ikke må komme ud i søen 
Mälaren. Hovedudfordringen på det far-
maceutiske industrianlæg i Södertälje var 
tidligere, at giftstoffer i afløbsvandet var 
så svært nedbrydelige, at de ikke kunne 
fjernes på virksomhedens aktive slam-
anlæg og heller ikke på det kommunale 
renseanlæg, som AstraZeneca senere 
ledte sit spildevand til.

MBBR er den eneste teknologi, der gi-
ver mulighed for, at man kan have flere 
forskellige biologiske processer kørende 
på samme anlæg, som hver især er speci-
fikt rettet mod behandling af forskellige 
stoffer. De muligheder har man ikke på 
almindelige aktive slamanlæg. På Astra-
Zenecas renseanlæg omsætter de med 
Krügers teknologi én slags stoffer i én 
reaktor og en anden slags stoffer i en 
anden reaktor. De forskellige stoffer fra 
lægemiddelproduktionen kræver for-
skellige biologiske trin med forskellige 
livsbetingelser for mikroorganismerne 
for at blive nedbrudt.

Der renses i gennemsnit 440 kg uøn-
skede organiske forbindelser (målt som 
TOC – Total Organic Carbon) pr dag på 
renseanlægget, men mængden varierer 
meget hen over døgnet som følge af 
batch-vis produktion. AstraZeneca har 
også bygget et MBBR anlæg i Storbritan-
nien, der baserer sig på de samme prin-
cipper.

– Styrken ved MBBR teknologien er, 
at den biologiske proces er i stand til på 
samme MBBR anlæg at omsætte forskel-
lige problematiske stoffer, der kommer 
fra eksempelvis produktion af lægemid-
ler i den farmaceutiske industri, fra ho-
spitaler eller fra private husholdninger 
via de kommunale renseanlæg, siger 
Finn Skov Nielsen, der er salgschef hos 
Krüger.

Teknologien hos AstraZeneca er den 
samme, som man kan bruge til at rense 
for rester fra lægemidler – enten på ho-
spitalernes egne renseanlæg eller på de 
kommunale renseanlæg, der fra de pri-
vate husholdninger modtager omkring 
96 pct. af samtlige udledte medicinre-
ster.

http://www.cotedor.dk
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Guldmann udvider 
porteføljen
Guldman startede ved årsskiftet som forhandler af SCHMITZ operationslejer samt behandlingsstole.

Det århusianske fi rma Guldmann, som 
har eksisteret siden 1980, har en dyb 
forankring på de danske hospitaler og 
sygehuse.

Guldmanns modulbaserede loftlifte 
har et væld af muligheder herunder ind-
bygget klasse III vægt i selve liften, hvil-
ket har været med til at lette hverdagen 
for plejepersonalet på de danske hospi-
taler i øst og vest. At klasse III vægten 
er indbygget betyder naturligvis, at den 
fulde løftehøjde bevares.

Vi har i dag 32 kørende teknikere og 
montagefolk samt en stor kundeservice, 
som uden problemer kunne omskoles til 
den produktforlængelse SCHMITZ har 
tilføjet.

Schmitz har gennem 90 år udviklet og 
produceret medicotekniske- samt stål-
produkter som operationslejer, gynæ-
kologstole, urologistole, transportlejer, 
obstetriklejer samt medicinske stålskabe.

Det er specielt på området for ope-
rationsborde, hvor Guldmann ser en 
markedsniche. Med DIAMOND® ope-
rationsbord får man et mobilt leje som 
arbejder med bluetooth teknologi i for-
bindelse med fjernbetjening. Lejet har 
en høj vægtkapacitet på op til 454 kg, 
hvor ergonomi er i højsædet. Men først 
og fremmest fi ndes der et væld af indstil-
lingsmuligheder for lejet samt en bred 
vifte af tilbehør for multifunktionalitet.

Et andet interessant område er be-
handlingsstole til gynækologi og obste-
trik samt urologi.

En ny måde hvorpå man forbedrer ar-
bejdsfl owet for patienterne samt det kli-
niske personale ved at få patienten væk 
fra faste lejer og over til en speciel tilpas-
set stol, der kan justeres/fjernbetjenes til 
enhver undersøgelse eller indgreb. Med 
en adgangshøjde fra 550 mm og med en 
max vægt på 250 kg. sikrer man, at de 
fl este kan benytte stolen. Flytning fra leje 
til stol betyder en væsentlig forbedring i 
arbejdsstilling for den sundhedsfaglige 
person, idet man ikke skal stå i til tider 
belastende positioner.

Området for behandlingsstole er ba-
seret på to modeller medi-matic® samt 
arco-matic®. arco-matic® er den økono-
miske variant som understøtter:
•  Bedre adgang via dybere udskæring i 

sædet
•  Øget pelvis rotation grundet højere 

fodhviler position
•  Hurtigere korrekt indstilling til den øn-

skede position
•  Op til 250 kg arbejdsvægt
•  Let og hygiejnisk betjening via enten 

håndbetjening eller fodbetjening med 
indlejret hukommelsespositioner.

Topmodellen medi-matic® understøtter 
yderligere den ergonomiske udvikling 
idet den har to aktuatorer indbygget, 
hvorved der tilføjes en række nye positi-
oner og dertil kommer en fuld integreret 
HD computer som understøtter:
•  Indbygget koloskopi kamera med fuld 

LED
•  Eksterm HD skærm som kan bruges 

ved ultralyd
•  PACS kompatibel

”Vi ser det som en naturlig forlængelse 
af vores virke inden for det kliniske om-
råde” siger Allan Wessman, General ma-
neger Guldmann Danmark. ”Når vi ser 
på vores danske organisation, tilbyder vi 

et fi ntmasket servicenetværk med evne 
til at understøtte den hurtige responstid, 
der er så nødvendig med disse produk-
ter. Dertil kommer vores store applikati-
ons- og innovationscenter, der ledes af 
Anders Haugaard”. ”Vores 5 konsulenter 
kan til enhver tid understøtte enhver ud-
dannelse og undervisning omkring vores 
egne Guldmann loftliftsprodukter samt 
SCHMITZ porteføljen på vores to uddan-
nelsescentre eller lokalt” udtaler Anders 
Haugaard.

”Vi håber vores nye tiltag vækker in-
teresse og man er naturligvis altid vel-
kommen til kontakte os på 25459505 for 
mere information” siger Allan Wessman.

Medi-matic®

Arco-matic®
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BYGNINGSAUTOMATION

Intelligente styringssystemer 
til bygningsautomation
Beckhoff har opnået en ganske betydelig succes på markedet for intelligente bygningsinstallationer. 
Hemmeligheden er slet ikke så hemmelig endda. Beckhoff bruger udelukkende åbne systemer – det er let 
at installere og bruge.

I takt med den teknologiske udvikling er 
der kommet et utal af nye styringsfunk-
tioner og energikrav til bygningerne, 
hvilket gør de mere fastlåste løsninger 
forældet.

Som producent af bygningsautoma-
tion har Beckhoff ikke sikret flankerne 
gennem et lukket kommunikations- eller 
bussystem. I stedet koncentrerer virk-
somheden sig om at fremstille løsninger 

inden for bygningsautomation, der gør 
valget af Beckhoff attraktivt i rådgiverens 
eller designerens øjne.

Den multifunktionelle og modulære 
tilgang åbner bogstaveligt talt døre in-
den for nutidens bygningsautomation 
– og med god grund. Verden er ved at 
vænne sig til åbne standarder, og med 
de åbne standarder bliver det muligt 
at sammenstykke bygningsinstallatio-

nerne på én samlet softwareplatform, 
som er nøglen til effektfulde energibe-
sparelser.

Fordelen ved at bruge Beckhoffs in-
stallationsmateriel og moduler til byg-
ningsautomation er netop det frie valg. 
Det gør det lettere for ingeniører og 
arkitekter at tale sammen, da betjenin-
ger, displays, sensorer og aktuatorer kan 
vælges efter arkitektens æstetiske krav, 
mens ingeniøren i den funktionelle og 
kommunikative ende ikke er fastlåst af 
arkitektens valg. Samtidig åbner Beck-
hoffs program for en række muligheder 
for sammenkobling af flere systemer. 
En rumstyring af f.eks. belysningen i en 
bygning er jo oplagt at sammenkoble 
med andre af husets tekniske installatio-
ner.

Kun distribution via 
systemintegratorer og rådgivere

Selv om Beckhoff er baseret på åbne 
standarder og en overskuelig systematik, 
så bruger Beckhoff rådgivende ingeniør-
firmaer og systemintegratorer til imple-
mentering af systemerne i ny- og ombyg-
ninger. Ideen er selvfølgelig at sikre den 
maksimale funktionalitet af installationen 
og et velfungerende samspil med de an-
dre bygningsinstallationer. Det er afgø-
rende for, at energistyring, alarmering og 
funktionalitet bliver optimalt integreret til 
anvendelsen af bygningen.

”Vores moduler er grundlæggende 
alle forberedt til DIN-skinnemontage, 
hvor funktions- og buskommunikations-
modulerne kan kommunikere til enten 
vores egne panel-PC’er eller kontrolka-
binetter, eller andre fabrikater, som en 
rådgiver måtte foretrække at implemen-
tere i bygningen. Modulerne er baseret 
på PLC-løsninger hvilket muliggør fuld 
skalerbarhed af ydelsen i forhold til data-
opsamling, zoner, styringens kompleksi-
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BYGNINGSAUTOMATION

tet og lignende”, forklarer adm. direktør 
Michael Nielsen.

Principielt er der intet usædvanligt i 
hierarkiet i Beckhoffs produkter. Forde-
len bliver dog for alvor tydelige i interfa-
cet til brugerne eller til andre systemer. 
Der er busterminaler, som kan kom-
munikere via M-Bus, MP-Bus, Modbus 

(seriel), EIB, LON, DALI eller DMX. Sam-
tidig opererer automationsmodulerne 
også via BACnet/IP, som er en Ethernet-
protokol inden for segmentet, hvor en 
simpel sammenkobling via protokollen 
gør konfi gurationen enkel.

Det bør pointeres, at det lette går igen 
igennem den objektorienterede pro-
grammering af Beckhoffs systemer. Uan-
set om et automationssystem er opbyg-
get som en enkeltrumsstyring, en lokal 
styring og monitering, en facadestyring 
eller et komplet system, der integrerer 
sikring/overvågning, klima- og lyssty-
ring, så gør skalerbarheden og mulighe-
den for sammenkobling med produkter 
af andre fabrikater det ret enkelt og hur-
tigt at etablere et system, der optimerer 
styringen af en given bygning.

Med fremtidens krav til energineutrale 
smart-grid løsninger stiller også nye og 
skærpede krav til automationsproduk-
terne. Hvis et sådant begreb eksisterer, 
så er fl ere af Beckhoffs moduler ”smart-

grid ready” hvilket i praksis vil sige, at 
modulerne kan håndtere de mange 
skævvridninger af faserne, som mange 
decentrale energikilder og switchede 
strømforsyninger må forventes at give. 
Beckhoffs moduler kan analysere ener-
gien på nettet helt ned til 0,5 procent i 
relativ målefejl.

mailto:kbp@exigo.dk
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
http://www.hospitaldrift.dkwww.dk
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PATIENTKALDEANLÆG

CARE-CALL er gode til at lære fra 
sig, så Aarhus Universitetshospital 
kan være selvhjulpne
I 2013 vandt CARE-CALL A/S entreprisen på patientkaldeanlæg til Danmarks største hospital –  
Aarhus Universitetshospital.

CARE-CALL blev valgt som leveran-
dør med kaldeanlægget BEST IQ® og 
udvalgte software fra BEST Software 
Suite®. Dette opfyldt nemlig, bedst af 
alle muligheder, kravene til fremtidens 
førende hospital og der var således 
helt fra starten skabt grundlag for at ef-
fektivisere plejen gennem en fleksibel 
kommunikations platform.

Nu er byggeprojektet DNU næsten 
overstået. Alle hospitalsfunktioner i Aar-
hus er samlet i Skejby under navnet Aar-
hus Universitetshospital. Her betjener 
næsten 10.000 medarbejdere, og tæt på 
1.000 sengepladser dagligt borgerne.

Tilbage i 2013 sagde CARE-CALLs 
direktør og ejer Peter Kirkegaard: ”Nu 
er næste mål for hele vores organisation 
at præstere det maksimale, således DNU 
bliver meget tilfredse.” Peter understre-
gede i den forbindelse, at det næste pro-
jekt til samme kunde altid er meget vig-
tigt. ”Når vi har løst et projekt, er vores 
opgave ikke overstået. Vi skal sikre, at 
kundernes hverdag forløber gnidnings-
frit og uden tekniske udfordringer.”

Patientkaldeanlægget, som CARE-
CALL har leveret til Aarhus Universitets-
hospital, bidrager i en travl hverdag, og 
det er blevet tid til at gøre status på sam-
arbejdet – lever CARE-CALL op til sine 
mål og kundens forventninger?

Det har vi spurgt fire nøglepersoner i 
AUH Teknisk Afdeling om, og heldigvis 
er der stor tilfredshed med samarbejdet 
hele vejen rundt.

Pålidelighed og stabilitet er 
afgørende for patientkaldeanlæg

Teknisk chef Søren Kvistborg under-
streger, at han ikke vil anbefale nogen 
produkter frem for andre. Han bruger 
metaforen ”valg af bil” som et billede på, 
at det er forskelligt, hvad man vil have, 
afhængigt af hvem man er og hvordan 
ens verden ser ud. Efter hans opfattelse 
er det vigtigste ved et patientkaldean-
læg, at det er pålideligt og stabilt, og det 
oplever han, at BEST anlægget er. ”Jeg 
har ikke modtaget henvendelser om 
patientkaldet. Faktisk har det fået færre 
kommentarer end vores nye takeaway-
menu,” siger Søren med et smil.

Dagligdagen fungerer uden 
problemer

Det daglige vedligehold af patientkalde-
anlægget sker på AUH i decentrale tek-
niske afsnit i henholdsvis Nord, Øst og 
Syd på hospitalet. Dette har man valgt 
på baggrund af ønsker om nærhed, vi-
densdeling og intern support til de en-
kelte afdelinger på hospitalet. Når der er 
opgaver, der ikke umiddelbart kan løses 
decentralt, eskaleres de til Teknisk Afde-
ling.

Patientkaldeanlægget er heldigvis me-
get driftsstabilt og funktionsleder Jonas 
Pedersen understreger, at det fungerer 
helt som det skal. ”Det er super-robust 
og fungerer rigtig godt,” fortæller han.

Ole Ibsgaard, der er AUHs ekspert i 
smartphones, apps m.m., bidrager med 
information om, at selvom man har næ-
sten 100 akutkaldstelefoner, kommer 
akutkaldene altid frem.

Hans kollega Palle Jessen, som er eks-
perten i kaldesystemet tilføjer, at der er 
installeret omkring 10.000 komponenter, 
og at Teknisk Afdeling selv kan klare ud-
skiftninger samt mindre ændringer af an-
lægget. ”Det er muligt, fordi dokumen-
tationen er rigtig god og nem at holde 
opdateret,” siger han.

Leverandørens service-
organisation sikrer tilfredshed

Vigtigheden af en fornuftig serviceorga-
nisation hos leverandører fremhæves af 
Jonas, der understreger, at forståelsen 
for, at kunder er forskellige, har stor be-
tydning – nogle kan klare mere end an-
dre. Søren supplerer, da han fremhæver, 
at hospitalets egne teknikere i dag har 
langt flere kompetencer end tidligere.

Heldigvis oplever Jonas, at der er et 
godt samspil mellem Teknisk Afdeling Eksperterne Palle Jessen og Ole Ibsgaard

AF SUSAN KARMAR
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PATIENTKALDEANLÆG

og CARE-CALLs teknikere samt support. 
”De er gode til at lære fra sig,” fremhæ-
ver han, og fortæller videre, at det giver 
værdi for AUH, at CARE-CALL har været 
så tæt på hospitalets hverdag. ”CARE-
CALL lytter til de ting, der bliver sagt,” 
siger han.

Ole er glad for, at alle er medspillere. 
”Der er en rigtig god dialog, og det er 
ikke ret tit, der er noget der vælter,” siger 
Ole, der ligesom Palle oplever, at CARE-
CALL har engagerede folk. Palle siger: 
”I går straks i løsningsmode, når der er 
problemer.”

Udviklingen skal fastholdes og 
understøtte fremtidige behov

For alle fi re nøglepersoner er det vigtigt, 
at leverandøren lytter til kundens ønsker 
om udvikling, og Søren understreger, at 
det bør ske med respekt for at enkel tek-
nologi sikrer driftsstabilitet.

Han understreger vigtigheden af, 
at udvikling af systemer ikke må gå ud 
over driften, ligesom mulighederne ikke 
må være så komplekse, at man får fejl. 
”Smartteknikken må ikke ødelægge liv-
linen – det skal være enkelt og sikkert, 
kerneydelsen bør fastholdes, men natur-

ligvis uden at udviklingen går i stå,” siger 
han.

Jonas opfordrer til, at man skal ”keep it 
simple”, og altid sikre at forskellige syste-
mer på et hospital kan fungere i samspil 
med hinanden. Søren supplerer og frem-
hæver, at det er helt afgørende, at orga-
nisationen også kan følge med, når deres 
arbejdsredskaber er under udvikling.

Kunden i centrum

I år fylder CARE-CALL 20 år, og gennem 
alle årene har vi arbejdet bevidst med 
nærhed til vores kunder. Vi tror på, at 
nærheden sikrer tilfredsheden, og ople-
ver at tilfredse kunder bidrager med in-
put og idéer til en relevant udvikling af 
vores systemer. Derfor vægter det tungt 
for os, når vi får at vide, at vi er gode til at 
lære fra os, og er fokuserede på at fi nde 
løsninger – for det er netop det, vil gerne 
vil være kendt for.

Funktionsleder Jonas Pedersen og 
Teknisk chef Søren Kvistborg

mailto:jesper.tanggaard@sweco.dk
mailto:john.olsen@sweco.dk
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BELYSNING

Nyt funktionelt belysnings-
design til sygehuse
Et nyudviklet design til EPIC-armaturer med fokus på lysspredning, farvegengivelse og blændfri belysning 
opfylder de forskellige lysrelaterede behov på Silkeborg Hospitals intensivafdeling. Patienter og 
personale er glade for det nye armatur, som har positiv indvirkning på patienternes trivsel og personalets 
arbejdssituation. 

På Regionshospitalet Silkeborg, som 
hører under Hospitalsenhed Midt, har 
man netop afsluttet en gennemgribende 
renovering af flere afdelinger. På inten-
sivafdelingen er der installeret en ny 
belysningsløsning, der omfatter patient-
stuer, gangarealer, kontorer, vagt- og 
medicinrum. De ældre lysstofrør er ud-
skiftet med moderne LED-teknologi pak-
ket ind i et nyt funktionelt EPIC-design, 
som netop opfylder behovene til beha-
geligt lys for patienter og et funktionelt 
arbejdslys for sygehusets personale.

Et fleksibelt system med unik 
form

I tæt samarbejde med det rådgivende 
ingeniørfirma INGENIØR’NE har Solar 
Light designet en optimal belysnings-
løsning til den nye intensivafdeling, som 
blev taget i brug ultimo 2019. Både afde-
lingens patienter og personale er glade 
for den nye belysning.

”Som rådgiver på projektet var vi in-
teresseret i at finde en ny belysningsløs-
ning til de traditionelle flade lyspaneler, 
som sender et nedadrettet lys. Med den 
runde lyskuppel i EPIC-armaturet kan vi 
netop skabe et spredt og behageligt lys, 
der tilgodeser både patienter og perso-
nale. Personalet var i begyndelsen lidt 
skeptiske i forhold til udtrykket i det nye 
design, men de er i dag glade for den nye 
belysning, som har indbygget lysdæmp-
ning i forhold til behov og arbejdssitua-
tion”, fortæller El-ingeniør Allan Morsø, 
INGENIØR’NE.

Lys har stor betydning for trivsel 
og koncentrationsevne

Belysning har stor indflydelse på trivsel, 
helbred og produktivitet. For at etablere 
den optimale belysning er det vigtigt at 
skabe balance mellem det naturlige og 
det kunstige lys, samt at det er tilpasset 
rummets arkitektur og funktion.

Til EPIC-serien har man udviklet et nyt 
funktionelt design med en rund lyskup-
pel, som passer til en standard loftplade 
med dimensionerne 60x60 cm.

”Kuplens runding giver en rundsym-
metrisk lysfordeling og dermed et spredt 
og behageligt lys, der ikke blænder og 
som samtidig opfylder krav i gældende 
standard til belysningsstyrker på vægge 
og loft”, forklarer Torben Conradsen, be-
lysningskonsulent hos Solar Light.

Patienter glade for den 
behagelige belysning

Det nye EPIC-armatur er bl.a. installeret 
på opvågningsstuen, hvor patienterne 
køres til opvågning efter en operation. 
Opvågningssituationen er et kritisk tids-
rum, hvor belysningen kan have stor ind-
virkning på patientens tilstand.

”Patienterne fortæller, at når de våg-
ner på opvågningsstuen, ligger de jo 
netop i hospitalssengen og kigger op i 
loftet, og her har det betydning, at lyset 
har en varm farve og ikke blænder. EPIC-
armaturet udmærker sig ved at være 
”flicker free”, da der kun anvendes kva-
litetskomponenter, fremhæver Torben 
Conradsen.

EPIC-armaturerne er desuden installe-
ret med dæmpning, så lyset på intensiv-
afdelingen tilpasses brugernes situation 
og tid på dagen.

Døgnrytmestyring og lystekniske 
egenskaber med LED teknologi

EPIC-serien er et fleksibelt system, der 
kombinerer funktionelt lys med høj ener-
gieffektivitet, og som er nemt at tilpasse 
til forskellige typer af loftsystemer. Ar-
maturet kan både monteres i lofter med 
synlige t-skinner eller i lofter med skjulte 
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BELYSNING

”Vi er ikke afhængige af én enkelt leverandør. Derfor 
kan vi skræddersy og sammensætte de produkter og 
løsninger, som passer bedst til opgaven.” 

– Torben Conradsen,  
belysningskonsulent hos Solar Light

bæreprofiler, og kan i det hele taget til-
passes til alle typer lofter.

EPIC-armaturet kan bestykkes med 
forskellige LED-boards og drivere af-
hængig af krav og behov til lysintensitet 
og farvegengivelse. EPIC kan også fås 
med døgnrytmestyring, der programme-
res til brugernes individuelle behov og 
tid på døgnet.

”Belysningsanlæg for døgnrytmesty-
ring installeres normalt med flere LED-
dioder, og som i kombination giver for-
skellige farver. Typisk anvender man et 

gyldent lys med lav intensitet først og 
sidst på dagen. Det blålige lys med høj 
intensitet anvendes midt på dagen, og 
amber-belysning som er et gulligt/rød-
ligt lys anvendes om natten”, forklarer 
Torben Conradsen.

Farvegengivelse og lav blænding er 
lystekniske egenskaber som har betyd-
ning i f.eks. medicinrum. Her er det af-
gørende, at personalet tydeligt kan læse 
navn, indhold og styrke på pille-glassets 
etiket, så det er de helt rigtige piller, der 
hentes ned fra hylden. 

Lad os hjælpe dig med dit projekt

Alle skal ikke have det samme. Derfor 
har Solar Light stor erfaring i at tilpasse 
sig kundens ønsker og behov. Solar Light 
har leveret belysning til alt fra små ple-
jehjem til store sygehusprojekter. Her i 
blandt kan der nævnes DNU i Aarhus, 
Akutsygehus i Aabenraa og Dansk Cen-
ter for Partikelterapi i Aarhus.

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk


KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

HYGIEJNE

A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

Tlf. 26 79 25 76 www.dorteegelund.dk  
info@dorteegelund.dk
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AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

LOGIsystems
T: +45 3132 7060 · www.logisystems.dk

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

e-mail: lene@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk
Tlf: 7025 9535 · Mobil: 2129 7090
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PRODUKTIVITET

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

Konsulentydelser, salg og 
servicering af procesudstyr til 
farmaceutisk / bioteknologisk 
industri, laboratorier

n Autoklaver
n Opvaskedekontaminatorer
n Ultralydskar
n Sengevaskemaskiner
n Detergenter
n Kemiske og biologiske indikatorer
n Kvalificering & validering

Scantago A/S & Electro-Service A/S
Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde · Tel: +45 6617 6816
info@electroservice.dk
www.electroservice.dk

FACILITY MANAGEMENT

ØNSKER I STABIL 
DRIFT 24/7

ÅRET RUNDT?
I Wicotec Kirkebjerg tilbyder vi 

hospitaler totale tekniske 
 systemløsninger og kan  

 kombinere alle nødvendige 
tekniske kompetencer tværfagligt, 
så I kun skal henvende jer ét sted. 

Vi er med hele vejen fra projektering, 
udførelse af entrepriser og 

efterfølgende drift og vedligehold.

LÆS MERE OM VORES 
FACILITY MANAGEMENT LØSNINGER

PÅ WWW.WK.DK 

NETVÆRK

Styrk dit netværk 
inden for: 

medicinske gasser,  
el-installationer, 

ventilation, 
commissioning, 

kritiske forsyninger 
og genbehandling af 

medicinsk 
fl ergangsudstyr

www.fsta.dk

Tilmelding og 
information:

mailto:info@aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.aoghmedical.com
http://www.dorteegelund.dk
mailto:info@dorteegelund.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com
http://www.logisystems.dk
mailto:lene@simplify-it.dk
http://www.simplify-it.dk
mailto:info@electroservice.dk
http://www.electroservice.dk
http://www.fsta.dk


RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644
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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

INFECTION CONTROL

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

Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: info-nordic@steelcogroup.com

www.steelcogroup.com
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TAGE

Eurotag Danmark A/S er eks-
pert i membraner til grønne 
tage, samt i at bruge tagpap 
der skal anvendes til såvel 
tage med hældning som ikke 
hældning.

Eneforhandler af Derbigum, 
som er meget efterspurgt til 
tagdækning af hospitaler.

Derbigum er UV-resistent 
tagpap uden styrener og SP4 
uden skiffersten på overfladen, 
hvilket bevirker lavere drifts-
udgifter.

Vi yder 15 års forsikrings-
dækket garanti på produkter, 
udførsel, og følgeskader.

Specialist i
tagpap-tage

Rosbjergvej 48
8220 Brabrand
Tlf. 70 15 15 17 

Ulrik Hoffmann
uh@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 26

Peter Kranz
kranz@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 02

www.derbigum.dk
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HYGIEJNE

Markedsføring
Vidensdeling

Netværk

info@hygiejnefokus.dk
www.hygiejnefokus.dk Tlf. 5334 1355
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TEST

•  Test til damp og lavtemperatur autoklaver 
samt vaskemaskiner og ultralydskar.

•  Bowie Dick og Batch test og biologiske 
sporeprøver.

•  Børster og artikler til genbehandling af 
instrumenter.

•  Restproteintest – både manuel og elektronisk.

Tlf.: 2285 1145
Mail: info@asfergmedical.dk
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VALIDERING

Validering af desinfektion 
og steriliserings

processer er vores 
kernekompetence.

+45 27 82 58 58 · nkri@valitech.dk
www.valitech.dk
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Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

KULTUR

mailto:adiatek@adiatek.dk
http://www.adiatek.dk
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Guldmann’s projektafdeling, der består af 
bl.a. bygningskontruktører og ingeniører, 
yder professionel og kompetent rådgivning 
lige fra idé og projektering til installation af 
løsningen.

Kontakt vores projektafdeling i Aarhus eller 
København for yderligere information:

V. Guldmann A/S
salgdk@guldmann.com
Tel. +45 8741 3100
www.guldmann.dk

Med indbygget klasse III vægt uden at 
gå på kompromis med løftehøjden – og 
med mulighed for WI-FI dataoverførsel.

Det intelligente valg til hospitaler

Guldmann 
loftlifte

mailto:salgdk@guldmann.com
http://www.guldmann.dk

