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SYSTEM

TopDesk Enterprice
Butler 3.3

MainManager
Planon

Mdoc FM
Amos Egne Noter

Leverandør

TOPdesk Danmark

www.topdesk.dk 

Grontmij A/S

www.grontmij.dk

ICEconsult

www.mainmanager.dk

MCG-FM
www.MCG-FM.dk

NTI CADcenter A/S

Xantic-SpecTec

www.spectec.dk
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Samarbejdspartnere
Dansk Facilities Management Netværk, Compass 

Group mfl. 

Ingen
J

Se hjemmeside
NTI CADcenter koncernen + NO & SE SpecTec Group - Medarbejdere 300+

Platform (Desktop/WWW)
www (100 % webbaseret)

Uafhængigt
J

Alle
Både klient og web Server-Client installation med Web adgang

Opdateringsinterval
2 gange årligt (Senest marts 2015)

Varierende
4 - 6 mdr

Flere releases + service packs årligt
Årligt

Frivilligt Ny Version frigives ca 2 gange årligt

Seneste opdatering

I marts 2015
1. kvt. 2015

15.10.2014
2015

2015
1. januar 2015

Hardwarekrav, Klient
100 % webbaseret, derfor ingen klient. 

Internet og browser
Internet (ie8 ->, Google Crome…)

Java, WE2 eller browser Alm. kontor-PC, Tablets, iPad, Windows Windows 7, Windows 8 - Pentium III, 

400MHz, 64Mb RAM

Dansk bruger-interface

J

Ja
J

J
J

J

Standard integrationer
TOPdesk integrerer som standard til andre databa-

ser, systemer og applikationer fx. CAD, BIM, Perso-

naledatabaser, Excel, SAP.   

MS Office
MS Office, CAD, Revit, ERP-sys.

J
BBR, AutoCAD, Revit, Microstation, ERP, 

KMD Opus, Fujitsu Prisme, GIS, Energy-

Key, Omega, iBinder Projektweb, Mdoc-

dokumenthåndtering m.fl.

MS Office, PDF, Standard billedformater incl 

CAD tegninger

Kommunikation til IFC format
J

Nej
J

API
J

J

Understøttelse af mobile enheder
J

Ja WWW
J

J
J

J

Mobile løsninger (smartphone/tablet)
J

Ja
J

J
J

J

Databaser
TOPdesk understøtter Microsoft SQL Server 2008 

R2, 2012 og 2014 samt Oracle 12c. Microsoft tilby-

der SQL Server i tre forskellige versioner: Express, 

Standard og Enterprise.

MS SQL
SQL

 MS- SQL / Oracle
Microsoft SQL

MSSQL, Sybase, Oracle

Rapportsprog
Integrerede rapporter + ubegrænset udtræk til andre 

rapportværktøjer .

PDF, Excel, RTF 
html5, 

Internt i systemmet
.NET, ASP. + Lav dine egne rapporter

Dansk eller Engelsk

Danske manualer

J

Ja med video
J

K
J

J

Udviklingsværktøj

JAVA

Visual Studio
.NET

Java + WEB2 eller browser
.NET

Power Builder

Integrationer udført mod  

SRO, CTS, CAD, GIS

TOPdesk kan foretage foretage integrationer til utal-

lige eksterne applikationer efter nærmere ønske. 

TOPdesk har tidligere foretaget integrationer til BIM, 

CAD, Building Management systemer (Siemens, 

Johnson, Priva) ligesom der ofte integreres med 

Quality Management og Business Process-systemer. 

Brugertilpasset
J

CAD
J

SRO, CTS 

Målrettet brugerorganisation
J

Ejere, driftsorganisationer og service-

leverandører

FM og FS
J

J
Teknisk Administrativt personale

Brugertilpassede menuer

J

J
J

J
J
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Brugertilpassede skærmbilleder
J

J
J

J
J

J

Brugertilpassede skærmbillederettigheder
J

J
J

J
J

J

Hosting hos leverandør

J

J
J

J
J eller in-house hos kunden

J
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BIM/CAD understøttelse

J

Brugertilpasset
J

J
Revit, IFC, AutoCAD, MicroStation

J

Klassifikation (f.eks. sfB, CCS, Omniclass)
J

Ja brugerdefineret
J

J
SfB, CCS, Forvaltningsklassifikation

J

Dokumentstyring

J

J
J

J
J
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Håndtering af fejlmeldinger
J

J
J

J
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Digitale tjeklister

J
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Styring af Drift & Vedligeholdsplaner
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Manuel- og digital datafangst
J
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J
J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 

MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2
 målinger

J

Variable dataregistreringsintervaller
J

L
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J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 

MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2
 målinger
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Graddageregulering

K 
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Arealforvaltning (FM)

K 
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Opgavestyring

J

J
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Automatisk jobbesked

J

J
J

J
J
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Inventarregistrering

J

J
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Rengøringsstyring

J
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Medarbejderplanlægning
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Langtidsbudgettering
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Økonomistyring, drift
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Økonomistyring, projekter
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Teknisk/økonomisk opfølgning, historik
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Hosted løsning inkl. backup
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Skridsikre vinylgulve
Få en sikker løsning med 
surestep eller safestep

Yderligere  information forbo-flooring.dk eller info-denmark@forbo.com 

Skridsikkerhed trin for trin 
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GVK-godkendt
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Åbent samarbejde er 
fremtiden
Der er mange parametre, som har indflydelse på, hvor succesfulde de kommende års hospitalsbyggerier 
bliver. Et af de helt afgørende er rådgivernes og bygherrernes evner til at udveksle informationer og 
løbende foretage kvalitetssikring af deres fælles projekt. Det kræver et åbent, software uafhængigt 
samarbejde – OpenBIM.

AF THOMAS GRAABÆK, BIM ARCHITECT,  

BIM EQUITY A/S

En af de største udfordringer for de 
igangværende og kommende års hospi-
tals- og sundhedsbyggerier, at opgaver-
nes øgede kompleksitet sætter nye krav 
til rådgivernes kompetencer. Derudover 
stiller kompleksiteten større krav til at 
arkitekter, ingeniører og de øvrige rådgi-
vere sikrer, at deres løsninger allerede i 
de indledende projektfaser passer sam-
men. Det lyder enkelt og naturligt, men 
selv med IKT-aftalernes krav til BIM-
projektering, er der alt for ofte ikke nok 
koordinering og kvalitetssikring på et 
tilstrækkeligt tidligt tidspunkt. For hvert 
faseskift øges udgiften til at rette den 
samme fejl med faktor 10. Som tommel-
fingerregel betyder det, at når man ret-
ter en fejl i forprojektet, er det 10 gange 
billigere end under projekteringen, 100 

gange billigere end under udførelsen og 
1.000 gange billigere end efter projek-
tets aflevering.

Samarbejde gjort enkelt

OpenBIM er en international standard for 
samarbejde omkring design, opførelse 
og drift af byggeri baseret på åbne stan-
darder og arbejdsmetoder. OpenBIM 
er udviklet i samarbejde mellem non-
profit organisationen BuildingSMART 
og række af byggebranchens ledende 
softwareudviklere. BuildingSMART cer-
tificerer software-programmer, som un-
derstøtter OpenBIM, for at sikre, at ud-
vekslingen af data mellem certificerede 
programmer fungerer bedst muligt.

Dette sker bl.a. ved at BuildingSMART 
er ansvarlige for udviklingen af det fil-
format, IFC, som muliggør udveksling 
af BIM mellem forskellige projektfaser, 
faggrupper, virksomheder og software-

platforme. I Danmark er organisationen 
BuildingSMART sammenlagt med BIPS, 
som gør det til branchens fælleseje.

Det fulde udbytte af BIM-modellerne 
opnår man ved at optimere vidensde-
lingen mellem byggeriets parter. Det 
handler om at samle projektmaterialet og 
fag-modellerne i én model, som rådgi-
veteamet og bygherre gennemgår i fæl-
lesskab. Denne type model koordinerer 
rådgivernes projekter, som så efterføl-
gende kan bruges til udbudsmateriale 
eller til entreprenørens beregninger af 
mængder, pris (4D), tidsforbrug (5D) og 
logistik.

Når BIM-projektet kan deles mellem 
de involverede parter, har alle har mu-
lighed for at lave ændringer, som auto-
matisk slår igennem hos alle rådgiverne. 
Hermed bliver BIM en effektiv måde at 
sikre en høj kvalitet og de rigtige løsnin-
ger, og entreprenøren har altid et opda-
teret beregningsgrundlag og tegnings-
materialet bliver et dynamisk udtræk fra 
modellen. BIM-projektet kan deles mel-
lem alle parterne – også helt ud på byg-
gepladsen, hvor kommunikationen mel-
lem de udførende og rådgiverne finder 
sted med 3D-modellen som det centrale 
element. Denne model opdateres og 
tilrettes under opførelsen, så man ved 
byggeriets afslutning har en præcis mo-
del af det færdige supersygehus eller ho-
spitalsbyggeri. Denne ”As Built”-model 
kan derefter danne grundlag for drift og 
vedligehold, hvilket som bekendt er en 
anselig del af hospitalernes samlede liv-
cyklus økonomi.

OpenBIM er også kernen i forhold til 
at koordinere og kvalitetssikre bygge-
projekterne. Man samler projekt-teamet 
til en gennemgang af de koordinerede 
3D-modeller fra rådgiverne. Gennem-

Fortsættes side 6



 MOPSTAR vaskemaskiner med patenterede fordele 
•  ‘For-afvanding’, hvor smuds og sæberester fjernes fra 

mopperne før vaskeprocessen starter
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gangen tager udgangspunkt i fejlrap-
porter, der er automatisk genereres ud 
fra regler opstillet i et kvalitetssikring-
program. Gruppen tager samlet stilling til 
fejlenes alvor, prioriterer og afgør hvem, 
hvornår og ikke mindst hvordan fejlene 
skal rettes. Fejlrapporten med de fælles 
informationer deles over en web-portal, 
hvor projekt-teamet løbende kan følge 
med i antallet af rettede og eventuelle 
nye fejl. Fejlrapporterne kan tillige ses og 
redigeres direkte fra BIM-programmer 
som Revit og ArchiCAD, så det bliver 
nemt og sikkert at gennemgå de fejl, der 
er uddelegeret til de enkelte rådgivere. 
Hvis byggeprocessen effektiviseres ef-
ter denne opskrift, er der mulighed for 
store gevinster for alle parter. Byggeriet 
får færre fejl, kan opføres hurtigere til en 
lavere pris. Det betyder at investeringen 
i den rette arbejdsmetode betaler sig fra 
første projekt.

OpenBIM netværksmøde

Medio marts afholdt BIM Aarhus net-
værksmøde med temaet “OpenBIM”, 
hvor der blev fokuseret på mulighederne 
med det åbne fil-format, IFC. En af de 
vigtige lektier fra mødet er, at jo flere det 
bruger den fælles model og jo tidligere 
informationer lægges ind, jo større er 
værdien ved at anvende BIM. På denne 
måde bliver OpenBIM en katalysator til 
at optimere anvendelsen af det eksiste-

rende BIM-projekt og dets iboende in-
formationer bedre.

Et spændende nyt tiltag som blev 
fremvist på netværksmødet, er udviklin-
gen af en mobil 3D-viewer, som kobler 
2D-tegninger og 3D-model med indbyg-
gede kommunikations-funktioner og 
mulighed for at klikke på bygningsdele 
og se deres informationer, som man 
bl.a. kender det fra BIMx Pro. Systemet, 
Rendra O, er udviklet af studerende fra 
Trondheim Universitet og kan importere 
forsimplede IFC-modeller fra rådgiver-
nes modeller. Med Rendra O kan man 

også tage fotos fra byggepladsen og 
sende som spørgsmål fra byggeleder til 
projekteringsgruppen. Dokumentatio-
nen på spørgsmålet bliver i programmet. 
Generelt giver en mobil løsninger som 
Rendra O og den mere etablerede BIMx 
Pro et større indblik i projektet og dets 
løsninger, og den er god til at informere 
håndværkerne ude på byggepladserne.

Der er et evident behov for mobile løs-
ninger på byggepladsen. I Danmark har 
bl.a. MT Højgaard brugt iPads med BIMx 
Pro på byggepladsen ved udførelsen af 
det nye ”supersygehus” i Gødstrup. For 
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El-sikkerhed på sygehuse 
- deltag i temadag 

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

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

Uddrag af program:
•  Velkomst og problematisering af emner  

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

v. Asger Illum, Balslev Rådgivende Ingeniører 

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

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

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

Det koster 950 kr. at deltage, og tilmelding foregår elektronisk.
Program og tilmelding på www.fsta.dk 
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at få projektfilerne ind i BIMX Pro, brugte 
de IFC-formatet og dermed OpenBIM 
mellem rådgivernes BIM-program og 
deres iPads.

OpenBIM er software-
uafhængigt

Den største fordel ved OpenBIM er 
– som det ligger i navnet – at det er et 
åbent og software-uafhængigt samar-
bejdsredskab. OpenBIM er ikke ejet af 
nogen bestemt software-udbyder, men 
lader de enkelte rådgivere benytte den 
software, de selv ønsker at benytte. Så 
længe de involverede parter anvender 
programmer som understøtter IFC-for-
matet, hvilket langt hovedparten af dem 
gør, så kan rådgiverne anvende den soft-
ware de i forvejen er bekendte og trygge 
ved.

Det er interessant, hvordan Open-
BIM både løser udveksling af BIM-pro-
jektet mellem rådgiverne uanset valg af 
software-platforme, men også hvordan 
OpenBIM løser problemer omkring at 
tilgå projektets data i mindre og smar-
tere programmer end de store BIM-

platforme. Der er masser af praktiske 
programmer derude, som vil kunne give 
merværdi på sygehus og hospitalsbyg-
geprojekterne, hvis man bare tør at kaste 
sig over det. OpenBIM garanterer ikke 
en problemfri proces, hvor alle knaster 
altid er fjernet, men er udtryk for en vær-

diskabende samarbejdsmetode, hvor 
alle parter skubber i samme retning for at 
skabe det bedst mulige projekt, med de 
bedst mulige forudsætninger – og ikke 
mindst kvalitetssikrer projektet inden 
håndværkerne går i gang og regningerne 
hober sig op. 
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Supersygehuse med 
discount-udstyr
En fjerdel af pengene, der er afsat til de 16 kvalitetsfondsprojekter i sygehusplanen skal gå til innovation 
og udstyr. Det betyder dog ikke, at laboratorie- og diagnostika-branchen jubler, eller at Danmarks 
supersygehuse får superudstyr, lyder det i branchens konjunkturrapport

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

DiaLab, der er brancheorganisation for 
laboratorie- og diagnostikbranchen, har 
netop udsendt en ny konjunkturrapport 
for branchen. De lyse udsigter, der teg-
nede sig for branchen for nogle år siden, 
er afløst af bekymring – ikke bare for 
branchen, men især for den innovation 
og udvikling, som sygehusbyggerierne 
ellers skulle sætte gang i.

Der er to grunde til denne bekymring. 
Dels er budgetterne for de 16 projekter 
blevet beskåret flere gange, og 25 pro-
cent af et beskåret beløb bliver naturligvis 
et mindre beløb. Dels er de priser, som 
er kommet ind ved bygge-licitationerne, 
væsentligt højere end forudsagt. Ud over 
at de høje byggepriser nødvendiggør be-
sparelser i projekterne, så skaber de også 
tvivl, om der overhovedet er 25 procent 
tilbage til udstyr og innovation, eller om 
pengene i stedet går til ”mursten”.

– Vi kan ikke afgøre, om målsætnin-
gen med de 25 procent stadig holder, 
men vi kan mærke at budgetterne er 
meget stramme. Derfor bliver udbuds-
processen kørt hårdt. Der skal selvfølge-
lig stadig bruges store mængder udstyr, 
men der er en lille indtjening på det. Det 
betyder, at det er mindre interessant for 
branchen at deltage, og at der i hvert fald 
ikke er penge til at satse på innovation 
og det allernyeste udstyr, påpeger adm. 
direktør i Holm & Halby, Morten Dyrner, 
der også er ansvarlig for DiaLabs stati-
stikudvalg, som netop har udsendt kon-
junkturrapporten for 2015.

Industrien trækker branchen

Generelt set er branchen stadig optimis-
tisk, men det skyldes ikke hverken syge-

husenes eller universiteternes indkøb. 
Derimod har de industrielle kunder – 
især Novo Nordisk – fortsat fuld fart på, 
og derfor forventer 71 procent af virk-
somhederne, der sælger laboratorieud-
styr mv., fremgang i ’15 i forhold til sidste 
år. Det tilsvarende tal for virksomheder, 
der sælger diagnostika, er 64. Resten 
venter tilbagegang eller stagnation.

– Branchen er således stadig relativt 
optimistisk. Men optimismen har de se-
nere år været større end realismen – dvs. 
der har været flere, som har spået en 
fremgang, end som rent faktisk har op-
nået den. Især i slutningen af 2014 har vi 
mærket en afmatning, og den er fortsat 
ind i 2015, siger Morten Dyrner.

Han tilføjer, at investerings- og ansæt-
telsesniveauet i branchen generelt set 
fortsat er højt. Men dét kan faktisk vise 
sig at have en utilsigtet boomerangef-
fekt:

– Hvis virksomhederne investerer i til-
lid til fremtidige store ordrer til sygehus-
byggerierne, og hvis avancen på disse 
ordrer bliver væsentligt mindre – eller 
ordrerne udebliver helt – kan det nemt 
give bagslag senere, advarer Morten 
Dyrner. 

Større og færre udbud

Det er især regionernes tendens til at 
samle udbud i større enheder, der be-
kymrer.

– Større og færre udbud betyder na-
turligvis, at den enkelte virksomhed har 
færre chancer for at vinde, og det bliver 
de store og veletablere virksomheder, 
der løber med pengene. Ovenikøbet 
ofte på kontrakter, der strækker sig over 
flere år. Mindre laboratorier og diagno-
stika-virksomheder får ikke mulighed for 
at komme ind. På grund af de længereva-
rende kontrakter kommer de heller ikke 

med som leverandører på et senere tids-
punkt, selv om de satser stort på at være 
innovative.

– Og det er det største problem for 
sundhedsvæsenet generelt, påpeger 
Morten Dyrner.

Dræbende for motivation

– De stramme budgetter og de store ud-
bud, hvor fokus udelukkende er på pris, 
vil være dræbende for fortsat motivation, 
innovation og forskning i diagnostika og 
medicinsk teknologi.

– Vi får et delt sundhedsvæsen, hvor 
store pharma-virksomheder og private 
forskningsvirksomheder som de eneste 
har fokus på innovation og arbejder med 
de nyeste teknologier. Imens kigger ho-
spitaler og universiteter udelukkende på 

Morten Dyrner
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’kuglerammen’, og den teknologi, de kø-
ber, og som er direkte til gavn for patien-
terne, vil tilhøre forrige generation. Den 
underskov af små innovative laboratorier 
og diagnostika-virksomheder, hvor der 
i dag foregår en masse spændende ud-
vikling, står i fare for at dø ud, hvis disse 
virksomheder ikke har en chance for at få 
del i ordrerne til de nye sygehuse, lyder 
Morten Dyrners forudsigelse. 

Set med DiaLabs øjne er løsningen på 
dilemmaet en bedre dialog mellem sund-
hedsvæsen og leverandører.

– DiaLab forsøger selv at skabe dia-
log ved fx at invitere til Indkøbernes dag 
hvert år. Sidste gang var det i forbindelse 
med den nye laboratorieudstilling CPH 
LabMed i oktober ’14 i Lokomotivværk-
stedet. Flere end 40 indkøbere fra både 
offentlige og private organisationer kom, 
og det var med til at starte en kim til en 
bedre dialog og erfaringsudveksling 
mellem offentlige og private indkøbere 
og deres leverandører.

– Gennem dialog håber vi, at der åb-
nes for en mere langsigtet måde at tænke 

indkøb på. I stedet for, at det for enhver 
pris gælder om at spare penge her og nu 
ved at købe discountudstyr til sygehu-
sene, så burde man lægge mere vægt på 
kvalitet. God kvalitet koster naturligvis 
penge. Men hvad koster dårlig kvalitet? 
På den lange bane endnu flere penge! 
Og det er altså ikke en optimal måde at 
bruge vores skattepenge på, pointerer 
Morten Dyrner.

Det monomentale Lokomotivværkstedet i København dannede i oktober sidste år rammen om netværk og dialog mellem leverandører og 
aftagere af laboratorie- og diagnostisk udstyr. (Foto: CPH LabMed)
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Fremtidens intelligente 
logistik til nye sygehuse
Efter næsten to års udvikling blev IHL-projektets prototype på et innovativt transport- og logistiksystem 
præsenteret på en workshop hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense fredag den 13. marts 2015.
IHL-systemet kan automatisere og effektivisere logistikken på landets hospitaler, så alle former for varer, 
udstyr og medicin bliver tilgængeligt for personale og patienter, hvor og hvornår der er brug for det. 
Systemet skal gøre hverdagen på hospitalsafdelingerne nemmere og give personalet mere tid til de 
primære opgaver med patienterne.  

Mere end 50 personer med interesse 
for hospitalslogistik deltog i workshop-
pen og fik dermed mulighed for selv at 
se og afprøve ”det magiske skab”. Herfra 
kan hospitalspersonalet hente varer, som 
ligger klar, og/eller på en touchskærm 
bestille det, som de mangler. Når varen 
er bestilt, sørger IHL-systemet for, at den 
bliver gjort tilgængelig i skabet, der er 
bygget ind i hospitalsvæggen.

Den praktiske demonstration af IHL’s 
IT-betjening, det magiske skab og af-
faldshåndteringen gav anledning til gode 
dialoger og spørgsmål om, hvordan IHL-
systemet vil komme til at fungere på lan-
dets sygehuse. 

”Jeg tror, at IHL kan bidrage til, at man 
får en mere præcis logistik, så læger og 

sygeplejersker kan få leveret det, de har 
brug for. Jeg tror meget på automatiske 
systemer. Det er fremtiden for hospitals-
væsenet,” sagde Torben Steen Mogen-
sen, dr.med. og vicedirektør på Hvid-
ovre og Amager Hospital.  

Torben Steen Mogensen holdt oplæg 
på workshoppen som, udover præsenta-
tion af IHL-prototypen, også satte fokus 
på hospitalernes udfordring med at ud-
vikle ny og bedre logistik i et lægefagligt, 
hygiejnemæssigt og innovationsper-
spektiv.

Torben Steen Mogensens budskab var 
tydeligt: Fordi hospitalerne skal kunne 
behandle flere patienter hurtigere, kom-
mer effektiv, automatisk logistik og hurti-
gere transport til at betyde meget mere.

En anden af oplægsholderne var Hans 
Jørn Kolmos, dr.med. og forskningsleder 
ved Klinisk Mikrobiologi, Odense Uni-
versitetshospital. Han lagde vægt på, at 
fremtidens logistik skal være med til at 
sikre, at urene og rene varer ikke blandes 
sammen for at eliminere smitte og infek-
tioner. Hans Jørn Kolmos har tidligere set 
elementerne i IHL ved projektets start, 
og han kunne ved workshoppen se, 
hvordan en prototype efterhånden har 
taget form, bl.a. på baggrund af bruge-
rinvolverende udviklingsforløb.

Efter to års udvikling præsenterede IHL-projektet en protype på et innovativt transport- og 
logistiksystem i fredags. IHL satte desuden fokus på hospitalernes udfordring med at ud-
vikle ny og bedre logistik i et lægefagligt, hygiejnemæssigt og innovationsperspektiv. I den 
forbindelse deltog bl.a. Torben Steen Mogensen, dr.med. og vicedirektør på Hvidovre og 
Amager Hospital, og Hans Jørn Kolmos, dr.med. og forskningsleder ved Klinisk Mikrobio-
logi, Odense Universitetshospital, som oplægsholdere og i paneldebat.

Det magiske skab – Efter to års udvikling 
har IHL-projektet præsenteret en protype 
på et innovativt transport- og logistik-
system, som kan automatisere og effek-
tivisere logistik og transport på landets 
sygehuse. Når hospitalspersonalet henter 
en bestilling i det magiske skab, køres lågen 
til siden, og bestillingen kan tages ud fra 
hylden. Bestillingen kommer bogstavelig 
talt ud af væggen.

Fortsættes side 12
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”Det ser fornuftigt ud,” sagde Hans 
Jørn Kolmos, og fortsatte:

”Der er sket en udvikling af IHL i løbet 
af projektet, men der skal stadig udvikles 
mere. Både for at sikre fuld adskillelse af 
rent og urent og for at tænke logistikken 
rigtigt sammen med de bygninger, hvor 
den skal fungere. Plads til at arbejde med 
tingene og sætte fra er utrolig vigtigt for, 
at medarbejderne kan agere hygiejne-
mæssigt korrekt.”

IHL-prototypen er med støtte fra Mar-
kedsmodningsfonden udviklet siden 
maj 2013 af projektgruppen Intelligent 
Hospitalslogistik (IHL) med deltagelse af 
10 private virksomheder og fem danske 
sygehuse. Målet er at udvikle og tilpasse 
eksisterende teknologier, sådan at de bli-
ver pålidelige, sikre og hygiejniske nok til 
at møde kravene på fremtidens supersy-
gehuse.

Og udviklingen af IHL-systemet fort-
sætter:

”Dagen har givet mig en klar fornem-
melse af, at vi er på rette vej, og at vi fik 

et skulderklap af deltagerne på work-
shoppen. Nu skal vi teste systemet igen 
hos brugerne på hospitalerne, inden vi 
fremlægger den endelige og modulære 
løsning,” siger IHL-projektleder Niki Ni-
colas Grigoriou.

Det magiske skab – Efter to års udvikling har 
IHL-projektet præsenteret en protype på et 
innovativt transport- og logistiksystem, som 
kan automatisere og effektivisere logistik 
og transport på landets sygehuse. Når sy-
geplejersken har brug for en forbrugsvare, 
medicin m.m., bestiller hun på skærmen 
på det magiske skab, hendes tablet eller 
smartphone. Derpå henter robotter bestil-
lingen i lageret bag hospitalets vægge, og 
varen ligger klar i skabet på kort tid.

Ny strategi skal strømline regionernes 
indkøb og spare en milliard
Danske Regioner er nu klar til at præsentere en samlet strategi for indkøbsområdet. Strategien skal frigøre 
yderligere en milliard kroner frem mod 2020 og rummer nye strategiske målsætninger

Regionerne er nu klar til nye udfordringer 
på indkøbsområdet. Med en fælles stra-
tegi for regionernes indkøb skal der fri-
gøres en milliard kroner frem mod 2020, 
samtidig med at man strømliner området 
med nye strategiske målsætninger.

Regionerne køber hvert år varer og 
tjenesteydelser for omkring 38 milliarder 
kroner, hvilket svarer til ca. 35 procent 
af det samlede budget. Den nuværende 
strategi på området udløber i 2015, og 
med den er det allerede lykkedes at fri-
gøre en milliard kroner i perioden fra 
2010 til 2015.

Ifølge næstformand i Danske Regio-
ner, Carl Holst, er det et meget ambitiøst 
mål, man har sat sig hos regionerne:

– At lægge yderligere en milliard oven 
i den, vi allerede har sparet, er temmelig 
ambitiøst. Det kræver, at vi holder hove-
det koldt og følger de mål og den stra-
tegi, der nu er sat op. Vi kan helt sikkert 

blive bedre på indkøbsområdet, men 
det er også klart, at den første milliard er 
nemmere at komme til end den næste. 
Nu har vi i hvert fald udstukket kursen. 
Så er det bare at komme i gang.

Strategiske målsætninger

Regionernes strategi for indkøbsom-
rådet frem mod 2020 indeholder seks 
strategiske målsætninger samt en række 
indsatsområder og konkrete mål:
•	 	Anvendelse af regionernes købekraft 

for at opnå stordriftsfordele gennem 
fælles udbud.

  Fokusområder: Opnå stordriftsfor-
dele, samarbejde på tværs, koordinere 
udbud.

•	 	Strategisk konkurrenceudsættelse af 
tjenesteydelser.

  Fokusområder: Strukturere udbuds-
planlægning, intensivere konkurren-

ceudsættelse, øge kontraktdæknin-
gen.

•	 	Integration af indkøbs- og forsy-
ningslogistikken.

  Fokusområder: Udarbejde logistiks-
trategi, styrke forsyningssikkerheden, 
integrere udbud med logistik.

•	 	Standardisering af kategori- og leve-
randørstyringen.

  Fokusområder: Etablere fælles kate-
goriprofiler, systematisere kontraktop-
følgning, optimere leverandørstyring.

•	 	Styrkelse af digitalt indkøb med fuld-
automatiske processer.

  Fokusområder: Standardisere krav, 
indgå i dialog med leverandører, im-
plementere digitalt indkøb.

•	 	Målrettet kompetenceudvikling på 
indkøbsområdet.

  Fokusområder: Koordinere vidensde-
ling, forbedre fælles kompetenceud-
vikling, målrette karriereforløb.
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Viborg-hospital på 
frierjagt i byggebranchen
Hospitalsenhed Midt sender ni entrepriser ud i prækvalifikation forud for byggeriet af fremtidens 
akuthospital i Viborg.

– Vi håber, at rigtig mange dygtige entre-
prenører vil gøre kur til os, så vi får en 
masse gode friere at vælge imellem.

Sådan lyder budskabet fra projektchef 
Lillian Kristensen fra Hospitalsenhed 
Midt i forbindelse med, at ni byggeen-
trepriser netop er blevet sendt ud til 
prækvalifikation. Blandt entrepriserne er 
eksempelvis råhus, malerarbejde, el og 
VVS.

Med prækvalifikationen inviterer ho-
spitalsenheden alle interesserede fir-
maer til at byde ind med deres kompe-
tencer, hvis de har lyst til at være med 
til at bygge fremtidens akuthospital i 
Viborg.

24.000 kvadratmeter tilbygning

Entrepriserne drejer sig alle om den 
forestående udvidelse af Regionshospi-
talet Viborg. 24.000 kvadratmeter skal 
bygges til det eksisterende hospital for 
at skabe plads til blandt andet ny skade-
stue, ny hovedindgang, operationsstuer 
og sengeafsnit med ensengsstuer. Udvi-
delsen er en del af det omfattende kvali-
tetsfondsprojekt, som samlet set rummer 
om- og udbygning af hospitalet for i alt 
1,15 milliarder kroner.

Hospitalsenheden har for nylig ud-
valgt de fem firmaer, som får lov at byde 
på opgaven med at støbe fundamentet til 

det nye akutcenter, og nu kommer turen 
så altså til en række af de øvrige store en-
trepriser.

Helt konkret sender Hospitalsenhed 
Midt følgende entrepriser i prækvalifika-
tion:

• Råhusentreprisen
• Lukningsentreprisen
• Apteringsentreprisen
• Malerentreprisen
• VVS-entreprisen
• Ventilationsentreprisen
• El-entreprisen
• Elevatorentreprisen
• IT-netværk entreprisen

Fremtidens akuthospital i Viborg får blandt andet ny akutafdeling, nu hovedindgang, flere ensengsstuer samt helikopterlandingsplads på 
taget. Visualisering: Projektgruppen Viborg.
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Links til samtlige entrepriser findes på 
hospitalets byggeside www.hospitals-
byggeri-viborg.rm.dk, hvor der også fin-
des invitation til orienteringsmøder om 
prækvalifikationerne.

Sund konkurrence

I forbindelse prækvalifikationerne vælges 
for hver entreprise de firmaer, som får lov 
at byde på opgaverne. Herefter følger så 
det egentlige udbud, inden det afgøres, 
hvem der skal hjælpe med at gøre de 
mange visioner og ambitioner for fremti-
dens akuthospital til virkelighed.

– Vi håber at få et stærkt felt af interes-
serede entreprenører, så vi får en god og 
sund konkurrence om opgaverne, siger 
Lillian Kristensen.

På www. hospitalsbyggeri-viborg.
rm.dk kan man læse yderligere om kva-
litetsfondsbyggeriet i Viborg.

Regionshospitalet Viborg er nu på jagt efter de entreprenører, som skal hjælpe med at 
bygge 24.000 nye kvadratmeter til det eksisterende hospital. 
Foto: Regionshospitalet Viborg.

FAKTA OM HOSPITALSBYGGERIET I  VIBORG

•	 	Frem mod 2019 bygger Regionshospitalet Viborg om og udvider for i alt 1,15 milliarder kroner
•	 	Pengene er bevilget af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond
•	 	I alt 32.000 nye m2 bygges til, mens 38.000 m2 af det eksisterende hospital bygges om
•	 	En række delprojekter er allerede gennemført – bla. om- og udbygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade,  

nyt p-hus og nyt patologisk institut.
•	 	Største delprojekt er byggeriet af 24.000 m2 nyt akutcenter, som skal stå færdigt i løbet af 2017
•	 	Når det samlede byggeprojekt er færdigt i 2019, vil Regionshospitalet Viborg råde over i alt 120.000 m2

Læs mere på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk
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Stort potentiale i KOL-App
Borgerne kan nemt teste dem selv og sundhedsfagligt personale følger op på deres tests. Samlet set, er 
der ingen tvivl om, at potentialet i Kolding Kommunes nyudviklede KOL-App er rigtigt stort, lyder det fra 
kommunen.

– Allerede i løbet af projektperioden har 
vi været medvirkende til at forebygge 
længere sygdomsforløb, fordi borgerne 
præventivt har testet med udstyret. Der 
har blandt andet været tale om lungebe-
tændelser og infektioner, hvor borgerne 
på grund af den her lille test, har kunnet 
gå til praktiserende læge meget tidligt i 
nogle begyndende sygdomsforløb. Hur-
tig iværksættelse af behandling betyder 
jo ofte, at KOL-patienterne har større 
mulighed for at undgå indlæggelse, for-
tæller Lisbet Enevoldsen, der er team-
leder for sygeplejefagligt personale på 
Kolding Kommunes døgnrehabiliterings-
pladser.

Det er ikke kun de borgere der har 
deltaget i projektet med KOL-App’en 
der er begejstrede for produktet og de 
mange muligheder. En tæt kontakt med 
borgerne, faglige udfordringer og flere 
gode oplevelser, har bidraget til en stor 
interesse fra medarbejderne også.

– Der har været meget stor interesse 
blandt sygeplejerskerne for at blive en 
del af projektet. De bliver virkeligt ud-
fordret på deres faglighed, og har i høj 
grad fået mulighed for at benytte sig af 
alle deres faglige kompetencer, allerede i 
løbet af projektperioden, fortæller Lisbet 
Enevoldsen.

Helt konkret har der i projektperio-

den været aftaler med borgerne om, at 
de blev kontaktet om onsdagen, hvor 
sygeplejerskerne fulgte op på de målin-
ger, som borgerne havde udført i løbet 
af ugen. Med få tryk på computeren, 
sidder medarbejderne med samme 
skærmbillede som borgeren, og de kan 
have en lige dialog, om de registrerede 
målinger. Samtidig kan årsagen til even-
tuelle manglende målinger, også blive 
belyst.

– I perioder er der måske en borger 
der ikke har målt sig selv så meget. I 
telefonen kan vi så spørge hvorfor, om 
der har været problemer – tekniske el-
ler med helbredet, men oftest har svaret 

Trygfonden giver en million til tablets og KOL Apps
Kolding Kommune har fået en donation på en million kroner fra Tryg-Fonden, der skal bidrage til indkøb af 
moderne teknologi – tablets med KOL-Apps – så i første omgang 100 af kommunens borgere med KOL kan 
få glæde af nyudviklet projekt.

Baggrunden for Kommunens ansøgning til Tryg Fonden er en 
utrolig positiv evaluering af et pilotprojekt med 12 borgere, der 
blev afsluttet i august 2014. Evalueringen viste, at både borgere 
og fagpersonale var meget begejstrede i hele pilotprojektets lø-
betid.

– Med en million kroner har vi nu midler til at 100 borgere 
med den kroniske lungesygdom KOL får mulighed for at teste 
dem selv i hjemmet. Jeg vil gerne på Kolding Kommunes vegne 
takke for donationen og jeg skal love, at vi vil sørge for at belø-
bet kommer de mange KOL borgere til gavn, sagde Socialud-
valgsformand Lis Ravn Ebbesen ved overrækkelsen i Kolding 
Sundhedscenter.

Øget tryghed for borgeren, tryghed blandt pårørende, en 
øget indsigt i eget helbred der nedbringer antallet af indlæg-
gelser – det var blot nogle af de positive tilbagemeldinger fra 
testperioden.

Nationale KOL tal siger, at en by på Kolding størrelse har cirka 
3000 borgere med KOL, hvoraf det kan forventes at mindst 300 
på et tidspunkt kommer i kontakt med kommunen.

– Dem skal vi stå klar til at hjælpe. Vi har allerede gode tilbud 
i kommunens afdeling for Sundhedsfremme, der er målrettet 
borgere med KOL. Nu har vi også et stykke praktisk værktøj, 

som borgerne kan benytte derhjemme, udtaler Lis Ravn Ebbe-
sen

KOL-projektet i Kolding Kommune bidrager til opfyldelse af 
kommunens vision ”Vi designer livet” – Indsats nr. 7, som kort 
sagt handler om at gøre Kolding Kommune til en attraktiv sam-
arbejdspartner indenfor Offentlig-Privat-Innovation (OPI), hvor 
private virksomheder kan udvikle og afprøve deres produkter 
og services i en kommunal sammenhæng.

Socialudvalgsfor-
mand Lis Ravn 
Ebbesen takkede 
på Kolding Kom-
munes vegne, og 
modtog en flot 
check fra Tryg 
Fondens Lisbeth 
Oxholm Ander-
sen
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Er du ansvarlig for 
brandsikkerheden på hospitalet?

Det kræver både de rette kompetencer, viden og overblik.
Lad DBI klæde dig godt på til opgaven, så både liv og værdier 
sikres. Og du får en lettere hverdag.

•  CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse
    – bliv eksperten på brandsikkerhed  

•  Inspektion af brandalarmanlæg
    – vi kontrollerer, sikkerheden er i orden

•  Digital Egenkontrol via mobil og tablet
    – klar tjeklisterne nemt og hurtigt

For en sikker og lettere hverdag: 

Kontakt DBI på 
36 34 90 00 

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut l dbi@dbi-net.dk l www.dbi-net.dk  CE
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Medicinsk  
Teknologi & Informatik  

– tillæg næste gang den 22. maj
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faktisk været, at det var fordi borgeren 
følte sig frisk. Så snart der var lidt dårlig-
dom undervejs, var borgerne flittige til at 
teste igen, og vi kunne så følge op. Det 
er også noget af det, som borgerne vir-
keligt har udtrykt tilfredshed med, mu-
lighed for direkte kontakt med sygeple-
jerskerne døgnet rundt, fortæller Lisbet 
Enevoldsen.

KOL-App’en, den lille tablet og de 
to stykker testudstyr, hhv. en trådløs 
pulsmåler og en trådløs luftmåler, blev 
udleveret til borgerne sammen med 
grundig instruktion og en step-by-step 
vejledning. På vejledningen står også 
telefonnummeret til Kolding Kommunes 
døgnrehabilitering, hvor borgerne kan få 
kontakt med sygeplejefagligt personale 
døgnet rundt.

– Telefonnummeret til vores sund-
hedsfaglige personale, er ikke blevet 
brugt så meget. Men samtlige deltagere 
i projektet, har nævnt det, som et rigtigt 
positivt element. Det bidrager til yderli-
gere tryghed, at der altid har været en til 
at svare på eventuelle spørgsmål. Både 
tekniske om udstyret, men også om må-

linger eller andet relevant, fortæller Lis-
bet Enevoldsen.

At produktet, den lille tablet med 
App’en og måleudstyret, er blevet godt 
modtaget blandet deltagerne i projektet, 
er der ingen tvivl om. Stort set samtlige 
deltagere har efter endt projektperiode, 
bedt om lov til at beholde deres udstyr 
og fortsætte de løbende selvtests.

– For os som medarbejdere har hele 
projektet været spændende at være en 
del af. Det tværfaglige samarbejde er 
blevet styrket, dialogen med borgerne 
har været meget spændende, og ikke 
mindst kontakten med det private ud-
viklingsfirma i forhold til ændringer og 
tilrettelser, har været meget interessant 
og fungeret rigtig godt, lyder det afslut-
ningsvis fra Lisbet Enevoldsen.

Sådan foregår det

Borgeren tænder for sin lille computer 
(tablet), åbner et program (App), og ind-
taster sin kode. Herefter tjekker App’en, 
at der er kontakt til den trådløse pulsmå-
ler, og til den lille blæser der skal måle 

lungefunktionen. Borgeren får instruk-
tioner, og efter kort tid, kan resultatet 
aflæses på skærmen. Iltmætning, lunge-
funktion og puls bliver registreret. Er der 
udsving i forhold til de normale målinger, 
kan borgeren blive bedt om at teste igen. 
Hvis der fortsat er uregelmæssigheder, 
dukker et par kontrolspørgsmål frem 
på skærmen. Et af dem, er blandt andet 
temperaturmåling – der dog stadig skal 
foretages manuelt. De data samles sam-
men, og afhængigt af svarene på et par 
spørgsmål, foreslår App’en så borgeren 
at teste igen om kort tid, at kontakte 
sundhedsfagligt personale – eller tage 
direkte kontakt til den praktiserende 
læge.



                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

FIRMANYT

Weishaupt indvier ny 
Forsknings- og Udviklingsafdeling
Ved indvielsen af Weishaupts nye faciliteter og bygninger for forsknings- og udviklingsafdelingen mødte 
250 inviterede gæster, 2.300 medarbejdere fra 43 lande og 20.000 besøgende op på fabrikken i Schwendi i 
løbet af de tre dage, festlighederne varede.

På området foran bygningerne var der 
opstillet tolv telte, bl.a. en mobil festsal 
på 4.500 m3. På den første dag for ind-
vielsen bød direktør Sigfried Weishaupt 
om aftenen velkommen til 250 inviterede 
gæster fra industrien, politik og fagfor-
bund. Den følgende dag blev indvielsen 
fejret med Weishaupt-medarbejdere fra 
ind- og udland med 2.300 personer fra 
43 lande.

Den afsluttende dag var der åbent hus 
for alle interesserede fra nær og fjern, og 
omkring 20.000 personer kom for at se 
og høre om aktiviteterne på Weishaupts 
fabrik. Der var guidede rundvisninger i 
den nye udviklingsafdeling, i produktio-
nen og i undervisningsbygningerne. Der 
var standere og plancher med oplysnin-
ger om Weishaupts produkter, og de be-
søgende kunne få personlig rådgivning 
fra Weishaupts medarbejdere i de en-
kelte afdelinger. Også rigtig mange kom 
hen for at se til, da Weishaupts dattere-
selskab BauGrund Süd gennemførte en 
rigtig jordsondeboring. Der var selvføl-
gelig også sørget for lidt mad og drikke 
og forskellig underholdning for børn og 
voksne på det store festområde.

Max Weishaupt har investeret mere 
end 15 millioner Euro i ombygningen 
og udvidelsen af de nye forsknings- og 
udviklingsfaciliteter i Schwendi. En tid-
ligere kontorbygning er nu erstattet af 
en ny bygning i to etager. Derudover er 
der bygget en udviklingsafdeling særligt 

til kedelanlæg indeholdende 26 prøve-
stande med ydelsesområder fra 15 til 
1.200 kW. De to nye bygninger er for-
bundet med den bestående bygning med 
brænderprøvestandene via en lang gang. 
Den bestående bygning er også moder-
niseret på mange områder. I øjeblikket er 
Weishaupt den enenste i branchen, som 
har en forsknings- og udviklingsafdeling 
med et så omfattende testområde.

Bygningerne er udstyrede med en 
yderst effektiv bygningsautomatik og 
opvarmes med den genererede varme 
fra prøvestandene. I den del af udvik-
lingsafdelingen med prøvestandene for 
kedelanlæggene styres temperaturen 
med aktiv køling via en reversibel var-
mepumpe, således at målebetingelserne 
ikke ændrer sig, f.eks. under certifice-
ringer. Derudover er der indrettet et 
stort område for test af jordsonder. De 
jordsondeboringer som bruges til dette 
formål er udført af Weishaupts dattersel-
skab BauGrund Süd.

Med de nye bygninger er der etable-
ret moderne kontor- og teknikområder 
på yderligere 2.500 m3.

Weishaupts forsknings- og udviklingsafdeling
Max Weishaupt har investeret mere end 15 millioner Euro i ombygning og udvidelse af 
forsknings- og udviklingsafdelingen i Schwendi.



Præsentationer

Baseret på arkitekternes Baseret på arkitekternes 
BIM modeller 

præsenteres projekter i 
1:1 skala. Ikke blot 

bygningen, men også 
den projektspecifike del 
af byen, byrummet og 

infrastrukturen kan infrastrukturen kan 
vises i OpenBIM Studio. 

Brugerdrevne 
processer

 
Virtuelle prototyper gør Virtuelle prototyper gør 

det muligt for 
rådgiverne at inddrage 
projektejere, byggefolk 

og brugere på 
forskellige stadier og 
teste projektet på en 

intuitiv og intuitiv og 
samarbejdsorienteret 

facon.  

Kvalificering
 

Den virtuelle prototype Den virtuelle prototype 
skaber merværdi ved at 

kvalificere arealer, 
volumener, afstande og 

installationer i en 1:1 
skala på afgørende 
stadier af projektet. 

Analyser og test
 

Den endelige design Den endelige design 
kan med fordel 

anvendes til analyser og 
test. På denne måde 

kan man teste 
hospitalets funktioner 
og logistik samt udføre 

bruger-træning i det bruger-træning i det 
fremtidige miljø. 

Reserver tid
og oplev dit

byggeprojekt i
OpenBIM Studio

BIM Equity A/S · Strandlodsvej 6B, 3. sal · DK-2300 København S · +45 70 220 520
info@openbimstudio.dk - www.bimequity.dk

OpenBIM Studio er en helt ny måde at opleve 
byggeprojekter på - lang tid inden de er realiserede. 
OpenBIM Studio resulterer i kvalificerede dialog-, design- 
og brugerinddragelsesprocesser, der sikrer, at alle parter 
får ejerskab til projektet. Redskabet henvender sig til 
byggebranchens professionelle aktører, men er også 
relevant for ikke faguddannede bygherrer og 
slutbrugere, for hvem en virkelighedstro oplevelse er slutbrugere, for hvem en virkelighedstro oplevelse er 
meget mere værdifuld end flade plantegninger, regneark 
og visualiseringer.
På store og komplicerede byggeprojekter som hospitaler 
og sygehuse er det af og til først, når bygherrer og

brugere overtager byggeriet, at fejlene bliver tydelige – 
men så er det alt for sent at ændre på de grundlæggende 
design-fejl. Derfor bygger man på store og 
omkostningstunge projekter ofte “mock-ups” for at sikre, 
at alle involverede forstår den foreslåede løsning. En 
langt billigere løsning, der også skaber et mere realistisk 
billede af det færdige projekt, er at tage BIM-modellen ind 
i OpenBIM Studio.i OpenBIM Studio.
OpenBIM Studio giver både rådgivere og brugere en tidlig 
forståelse for projektets kvaliteter, ligesom man kan 
identificere eventuelle uhensigts-mæssigheder, der så er 
mulighed for at rette til, inden håndværkerne går i gang 
på byggepladsen.
Og det er ikke kun et lille udsnit af projektet, som det er 
tilfældet når man bedømmer i en ”mock-up”, men hele 
projektet, der præsenteres digitalt.

Præsenter og udforsk
projekter i 1:1 skala
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Klinikernes usynlige  
IT-hjælper
Fælles løsninger inden for infrastruktur gør hverdagen nemmere for sundhedspersonalet, da det bliver 
hurtigere at bruge systemerne og dele data. Det nye Regionernes It-arkitekturråd skaber fundamentet for 
fælles løsninger på tværs af landet.

Når lægen eller sygeplejersken på ho-
spitalet ønsker noget så simpelt som at 
lade pc’en op, kan det ofte tage lang tid 
at finde den rette stikkontakt. På hospita-
lets kontorer og afdelinger er der nemlig 
forskellige jordstik, hvor plastikkapslen 
ikke er den samme.

Dette hverdagseksempel fra hospita-
let viser, hvordan fælles standarder kan 
hjælpe sundhedspersonalet til en lettere 
arbejdsgang med mindre spildtid og 
mere tid til patienten.

Hvert år rulles der nye sundheds-it-
løsninger ud i sundhedsvæsenet. Det er 
vigtigt, at de fungerer problemløst sam-
men med hospitalets andre systemer og 
arbejdsprocesser, så de er lette at bruge 
for sundhedspersonalet og hjælper dem 
i deres travle hverdag.

Det skal Regionernes It-arkitekturråd 
(RITA) være med til at sikre blandt andet 
ved at sørge for, at it-arkitektur og infra-
struktur tænkes ind, når nye it-projekter 
besluttes og planlægges. Det er også 
RITA, der sørger for, at digitale successer 
i én region formidles videre til andre regi-
oner, så kvaliteten af løsningerne højnes 
i hele landet.

”Der er naturligt stor efterspørgsel 
efter fælles løsninger på området for 
infrastruktur både regionalt og fælles of-

fentligt, nu hvor vi skal til at rulle fælles 
it-løsninger inden for telemedicin ud i 
sundhedsvæsenet. Løsninger som både 
skal bruges af de praktiserende læger, 
kommunerne og af sundhedspersonalet 
på hospitaler og sygehuse, ” siger for-
mand for Regionernes It-arkitekturråd, 
Henrik Hammer Jordt.

Besøg af lægen i cyberspace

Telemedicin er et af regionernes helt 
store satsningsområder. Telemedicin er 
redskaber, som patienten kan bruge til 
at måle og følge sin sygdom hjemme ved 
stuebordet. Målingerne sendes direkte 
til lægen eller sygeplejersken, som tjek-
ker, at tallene ser normale ud.

Det forventes, at telemedicin kan 
forbedre behandlingskvaliteten for pa-
tienterne, gøre sundhedspersonalets ar-
bejdsgange lettere samtidig med, at man 
trækker mindst muligt på det offentliges 
ressourcer.

”I dag bruges der rundt om i landet 
mange telemedicinske løsninger, som 
ikke alle kan tale sammen. Det gør udbre-
delsen af telemedicin og deling af data 
svær. Regionerne har derfor med hjælp 
fra RITA vedtaget én fælles infrastruktur 
af fælles standarder for telemedicin: En 
såkaldt motorvej på tværs af landet, hvor 
alle systemer i fremtiden skal kunne køre 
på. Det er et stort skridt på vejen mod en 

større udbredelse af telemedicin,” siger 
Henrik Hammer Jordt.

Et af de store telemedicinske projek-
ter, som efter planen rulles ud i Danmark 
i 2015, er Telesår. 

Telesår giver patienter mulighed for, 
at lægen kan vurdere deres sår over en 
videoforbindelse. Fx får sårpatienten 
Anne Andersen fra Region Syddanmark 
mere frihed, da hun ikke behøver at be-
søge lægen fysisk ude på hospitalet for at 
få tjekket sit sår.

Hvorfor ikke ét system, ét 
datacenter og én leverandør?

Det undrer ofte politikere, sundhedsper-
sonale og almindelige borgere, at regio-
nerne ikke arbejder mere ud fra tanken 
om én leverandør og ét it-system til hele 
sundhedsvæsenet. Men faktisk arbejder 
RITA bevidst mod den tanke, da det kan 
skabe uhensigtsmæssige monopoltil-
stande og svække den danske konkur-
renceevne.

”Monopoltilstande ville skabe en dår-
lig konkurrencesituation for virksomhe-
derne med risiko for prisstigninger for 
regionerne. En fordel ved det åbne og 
frie marked er, at det styrker virksomhe-
dernes konkurrenceevne og øger deres 
eksportmuligheder i udlandet. Konkur-
rence kan nemlig medvirke til bedre løs-
ninger og dermed konkurrencefordele 

AF TEAMLEDER METTE LINDSTRØM, 

REGIONERNES SUNDHEDS-IT

OM RSI

Regionernes Sundheds-it (RSI) blev dannet i 2010 og er regionernes fælles or-
ganisation for samarbejde om sundheds-it. RSI aftaler løbende nye pejlemærker 
for samarbejdet. Senest i maj 2013 vedtog regio nerne 15 nye pejlemærker for 
sundheds-it i perioden 2014-16.

Du kan læse mere om RSI på www.r-s-i.dk.
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over for udlandet,” siger Henrik Ham-
mer Jordt.

Den 16. januar 2015 besluttede Re-
gionernes Sundheds-it (RSI) derfor med 
råd fra RITA at etablere en digital infra-
struktur på det telemedicinske område. 
Det betyder, at patientoplysninger frem-
over vil kunne udveksles mellem alle 
parter, der er involveret i behandlingen 
– herunder kommuner og praktiserende 
læger. For virksomhederne betyder det, 
at man langt nemmere kan byde ind med 
fremtidssikrede løsninger, når regio-
nerne efterspørger nye digitale løsninger 
på det telemedicinske område.

Andre opgaver:  
Kortere svartider og færre logins

RITA deltager også i arbejdet med det 
fællesregionale billedindeks, hvor rønt-
genbilleder vil kunne deles mellem sund-
hedspersoner fra Gedser til Skager. Det 
sparer tid for den enkelte læge, og det 
sparer sundhedsvæsenet for unødven-
dige røntgenbilleder. I de enkelte regio-
ner bruges i dag forskellige standarder 
for lagring af billeder, men for at deling 
af billeder fremover sker på den bedste 
måde, kræver det at regionerne vælger 
en fælles standard. RITA har rådgivet 
om, hvilken standard der bør bruges, 
og hvilken struktur data med fordel kan 
lægges ind i fremover, når billedindekset 
efter planen rulles ud i 2016.

Et af rådets næste opgaver bliver 
at skabe et tættere samarbejde mel-
lem regionerne, KL og kommunerne i 
fremtiden. Siloerne skal brydes ned, så 
patientens rejse gennem sundhedsvæ-
senet bliver så gnidningsfri som mulig. 
Eksempelvis skal der kigges på, hvordan 
dialogen mellem fx hjemmehjælpere i 
kommunerne og hospitalets sundheds-
personale kan understøttes, når en pa-
tient sendes hjem fra hospitalet. På den 
måde er det ambitionen at mindske fejl 
fx i medicinering og minimere risikoen 
for, at opgaver og beskeder lander mel-
lem to stole.

Desuden efterspørger flere klini-
kere færre logins til de mange forskel-
lige systemer, de bruger. RITA arbejder 
lige nu på, at nye patientdata-løsninger 
kan identificere brugeren og give dem 
adgang til de nødvendige patientdata, 
uden at der skal logges ind hver gang. 
Det kaldes for ’single sign on’.

I alle regioner er der et stærkt ønske 
om at lette arbejdsgangene for sund-
hedspersonalet og sikre endnu højere 
kvalitet i behandlingen. Her spiller RITA 
en ganske central rolle – også selvom du 
måske ikke altid lægger mærke til det i 
din hverdag.

Region Nordjylland sender to 
sygehusopgaver i udbud
De første to udbud af det egentlige byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital bliver nu afholdt

Nu sender Region Nordjylland de to før-
ste entrepriser vedrørende Nyt Aalborg 
Universitetshospital i udbud.

Dermed er byggeriet af hospitalet 
skudt i gang.

Det ene udbud vedrører opførelsen af 
selve hospitalet. Arbejdet omfatter jord-, 
kloak- og betonarbejder samt montage 
af betonelementer. Hospitalet opføres i 
ni etager inklusiv kælder. Der etableres 
en kælder i to etager, en bygningsbase 

i tre etager samt to sengetårne på hen-
holdsvis fire og fem etager.

Det andet udbud vedrører en byg-
gepladsentreprise i forbindelse med det 
cirka 155.000 kvm store hospitalsbyg-
geri. Byggepladsentreprisen indeholder 
blandt andet etablering og servicering af 
byggeplads, drift af byggepladsfacilite-
ter og adgangsveje, vinterforanstaltnin-
ger, servicefaciliteter til håndværkere og 
funktionærer og portnerfunktion.

Tre år til 9. etage

”Nu lægger vi opgaverne ud, og så 
må virksomhederne byde. Vi håber, at 
mange synes, det er en interessant op-
gave, så vi kan få rigtig mange tilbud ind. 
Det er to store udbud, og derfor giver vi 
også de bydende længere tid til at regne 
deres tilbud igennem, hvorfor vi først har 
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Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
Mail: info@txd.dk Mail: info@txd.dk

I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
Sjælland
Vangeleddet 45-47
dK-2670 Greve
Tlf.: 43 90 90 66
Fax: 43 90 91 04
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

Commissioning –  
Byg rigtigt første gang
Vil du vide hvordan? Så kan du  
kontakte Jesper Tanggaard på   
9137 7027, jpt@grontmij.dk eller
Jens Johansen på 2723 6304,  
jnj@grontmij.dk

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

Spectec_87,5x83,5.indd   1 22/01/15   08.20

www.hospitaldrift.dk

UDBUD

Luftfoto af byggepladsen, hvor Nyt Aalborg Universitetshospital kommer til at ligge. Regio-
nen Nordjylland sender nu de to første byggearbejder i udbud. (Foto: Region Nordjylland)

resultatet på licitationen om et par måne-
der. Så selvom vi regner med, at vi efter 
sommerferien kan begynde at støbe 
fundamenter til kælderen, ja så vil det al-
ligevel vare over tre år, før vi når op på 
helikopterplatformen på niende etage”, 
siger projektchef Niels Uhrenfeldt.

I begge udbud er der et praktik- og 
uddannelseskrav om, at 10 procent af de 
aktuelle årsværk udføres af praktikanter. 
De bydende entreprenører skal aflevere 
deres tilbud elektronisk på projektets ud-
budsportal fredag 22. maj 2015.



Download gratis løsningsguide til 
sundhedssektoren ”Hospitalsdrift der skaber 
merværdi”, og læs mere om integrerede, 
driftsikre og lønsomme løsninger.
Besøg www.schneider-electric.com/kampagnecenter/dk 
og tast kampagnekoden 54949P

> Op til 25 % lavere installationsomkostninger:  
Færre enheder til flere formål og reduceret kabelføring.

> Opnåede driftsbesparelser på op til 30 %
> Bedre udnyttelse af udstyr, mindre hærværk, færre udgifter 

til fysisk overvågning, administration og teknisk drift.
> Rapporteringsværktøj og trendanalyser med import 

af eksterne data gør det nemmere at efterleve krav til 
patientsikkerhed, energiforbrug mv.

> Forbedrer indeklimaet via præcis klima-styring.  
Fremmer arbejdsmiljø og patientkomfort og mindsker 
risiko for luftbårne infektioner.

Integrerede løsninger
til fremtidens hospital

> Sikker og robust drift mindsker risiko for strømnedbrud  
og kritiske hændelser.

> Frigiver ressourcer til andre formål, som kan øge 
hospitalets produktivitet.

> Integreret overvågning og adgangskontrol begrænser 
hærværk, tyveri og utilsigtede hændelser.

> Nem fejlfinding på stedet begrænser antallet af 
driftsnedbrud og skadernes omfang.

> Patienter og plejepersonale får større kontrol over deres 
hverdag. Et bedre sengestuemiljø med intelligente løsninger, 
der omfatter kommunikation og patientalarmer mv.

+HOSPITAL
Forbedret 

hospitalssikkerhed

Forbedret 
driftsikkerhed

Forbedret
patientsikkerhed

Forbedret økonomisk
performance

Forbedret  personale
effektivitet

Forbedret 
patienttilfredshed

10 gode grunde til at vælge integrerede løsninger:
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SYSTEM TopDesk Enterprice Butler 3.3 MainManager Planon Mdoc FM Amos
Egne Noter

Leverandør TOPdesk Danmark
www.topdesk.dk 

Grontmij A/S
www.grontmij.dk

ICEconsult
www.mainmanager.dk

MCG-FM
www.MCG-FM.dk NTI CADcenter A/S Xantic-SpecTec

www.spectec.dk
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Antal medarbejdere i Danmark > 25 1300 10 20 100 6

Samarbejdspartnere Dansk Facilities Management Netværk, Compass 
Group mfl. 

Ingen J Se hjemmeside NTI CADcenter koncernen + NO & SE SpecTec Group - Medarbejdere 300+

Platform (Desktop/WWW) www (100 % webbaseret) Uafhængigt J Alle Både klient og web Server-Client installation med Web adgang

Opdateringsinterval 2 gange årligt (Senest marts 2015) Varierende 4 - 6 mdr Flere releases + service packs årligt Årligt Frivilligt Ny Version frigives ca 2 gange årligt

Seneste opdatering I marts 2015 1. kvt. 2015 15.10.2014 2015 2015 1. januar 2015

Hardwarekrav, Klient 100 % webbaseret, derfor ingen klient. Internet og browser Internet (ie8 ->, Google Crome…) Java, WE2 eller browser Alm. kontor-PC, Tablets, iPad, Windows Windows 7, Windows 8 - Pentium III, 
400MHz, 64Mb RAM

Dansk bruger-interface J Ja J J J J
Standard integrationer TOPdesk integrerer som standard til andre databa-

ser, systemer og applikationer fx. CAD, BIM, Perso-
naledatabaser, Excel, SAP.   

MS Office MS Office, CAD, Revit, ERP-sys. J BBR, AutoCAD, Revit, Microstation, ERP, 
KMD Opus, Fujitsu Prisme, GIS, Energy-
Key, Omega, iBinder Projektweb, Mdoc-

dokumenthåndtering m.fl.

MS Office, PDF, Standard billedformater incl 
CAD tegninger

Kommunikation til IFC format J Nej J API J J
Understøttelse af mobile enheder J Ja WWW J J J J
Mobile løsninger (smartphone/tablet) J Ja J J J J
Databaser TOPdesk understøtter Microsoft SQL Server 2008 

R2, 2012 og 2014 samt Oracle 12c. Microsoft tilby-
der SQL Server i tre forskellige versioner: Express, 

Standard og Enterprise.

MS SQL SQL  MS- SQL / Oracle Microsoft SQL MSSQL, Sybase, Oracle

Rapportsprog Integrerede rapporter + ubegrænset udtræk til andre 
rapportværktøjer .

PDF, Excel, RTF html5, Internt i systemmet .NET, ASP. + Lav dine egne rapporter Dansk eller Engelsk

Danske manualer J Ja med video J K J J
Udviklingsværktøj JAVA Visual Studio .NET Java + WEB2 eller browser .NET Power Builder

Integrationer udført mod  
SRO, CTS, CAD, GIS

TOPdesk kan foretage foretage integrationer til utal-
lige eksterne applikationer efter nærmere ønske. 

TOPdesk har tidligere foretaget integrationer til BIM, 
CAD, Building Management systemer (Siemens, 
Johnson, Priva) ligesom der ofte integreres med 

Quality Management og Business Process-systemer. 

Brugertilpasset J CAD J SRO, CTS 

Målrettet brugerorganisation J Ejere, driftsorganisationer og service-
leverandører

FM og FS J J Teknisk Administrativt personale

Brugertilpassede menuer J J J J J J
Brugertilpassede skærmbilleder J J J J J J
Brugertilpassede skærmbillederettigheder J J J J J J
Hosting hos leverandør J J J J J eller in-house hos kunden J

B
yg

ni
ng

sv
ed

lig
e-
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ld

BIM/CAD understøttelse J Brugertilpasset J J Revit, IFC, AutoCAD, MicroStation J
Klassifikation (f.eks. sfB, CCS, Omniclass) J Ja brugerdefineret J J SfB, CCS, Forvaltningsklassifikation J
Dokumentstyring J J J J J J
Håndtering af fejlmeldinger J J J J J J
Digitale tjeklister J J J J J J
Styring af Drift & Vedligeholdsplaner J J J J J J

En
er

gi
le

d
el

se

Manuel- og digital datafangst J L J J J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 
MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2 målinger

J

Variable dataregistreringsintervaller J L J J J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 
MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2 målinger

J

Graddageregulering K L J J J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 
MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2 målinger

L
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re

al
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rv
al
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g

Arealforvaltning (FM) K K J J J J
Opgavestyring J J J J J J
Automatisk jobbesked J J J J J J
Inventarregistrering J J J J J J
Rengøringsstyring J K J J J J
Medarbejderplanlægning J J J J J J

Ø
ko

no
m

i

Langtidsbudgettering J J J J J J
Økonomistyring, drift K J J J J J
Økonomistyring, projekter K J J J J J
Teknisk/økonomisk opfølgning, historik K J J J J J
Nøgletal K J J J J J

D
iv

er
se

Hosted løsning inkl. backup J J J J J eller in-house hos kunden J
Brugerforum J J J J J K 

Serviceaftale J J J J J J
Support J J J J J J
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Egne Noter

Leverandør TOPdesk Danmark
www.topdesk.dk 

Grontmij A/S
www.grontmij.dk

ICEconsult
www.mainmanager.dk

MCG-FM
www.MCG-FM.dk NTI CADcenter A/S Xantic-SpecTec

www.spectec.dk
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Antal medarbejdere i Danmark > 25 1300 10 20 100 6

Samarbejdspartnere Dansk Facilities Management Netværk, Compass 
Group mfl. 

Ingen J Se hjemmeside NTI CADcenter koncernen + NO & SE SpecTec Group - Medarbejdere 300+

Platform (Desktop/WWW) www (100 % webbaseret) Uafhængigt J Alle Både klient og web Server-Client installation med Web adgang

Opdateringsinterval 2 gange årligt (Senest marts 2015) Varierende 4 - 6 mdr Flere releases + service packs årligt Årligt Frivilligt Ny Version frigives ca 2 gange årligt

Seneste opdatering I marts 2015 1. kvt. 2015 15.10.2014 2015 2015 1. januar 2015

Hardwarekrav, Klient 100 % webbaseret, derfor ingen klient. Internet og browser Internet (ie8 ->, Google Crome…) Java, WE2 eller browser Alm. kontor-PC, Tablets, iPad, Windows Windows 7, Windows 8 - Pentium III, 
400MHz, 64Mb RAM

Dansk bruger-interface J Ja J J J J
Standard integrationer TOPdesk integrerer som standard til andre databa-

ser, systemer og applikationer fx. CAD, BIM, Perso-
naledatabaser, Excel, SAP.   

MS Office MS Office, CAD, Revit, ERP-sys. J BBR, AutoCAD, Revit, Microstation, ERP, 
KMD Opus, Fujitsu Prisme, GIS, Energy-
Key, Omega, iBinder Projektweb, Mdoc-

dokumenthåndtering m.fl.

MS Office, PDF, Standard billedformater incl 
CAD tegninger

Kommunikation til IFC format J Nej J API J J
Understøttelse af mobile enheder J Ja WWW J J J J
Mobile løsninger (smartphone/tablet) J Ja J J J J
Databaser TOPdesk understøtter Microsoft SQL Server 2008 

R2, 2012 og 2014 samt Oracle 12c. Microsoft tilby-
der SQL Server i tre forskellige versioner: Express, 

Standard og Enterprise.

MS SQL SQL  MS- SQL / Oracle Microsoft SQL MSSQL, Sybase, Oracle

Rapportsprog Integrerede rapporter + ubegrænset udtræk til andre 
rapportværktøjer .

PDF, Excel, RTF html5, Internt i systemmet .NET, ASP. + Lav dine egne rapporter Dansk eller Engelsk

Danske manualer J Ja med video J K J J
Udviklingsværktøj JAVA Visual Studio .NET Java + WEB2 eller browser .NET Power Builder

Integrationer udført mod  
SRO, CTS, CAD, GIS

TOPdesk kan foretage foretage integrationer til utal-
lige eksterne applikationer efter nærmere ønske. 

TOPdesk har tidligere foretaget integrationer til BIM, 
CAD, Building Management systemer (Siemens, 
Johnson, Priva) ligesom der ofte integreres med 

Quality Management og Business Process-systemer. 

Brugertilpasset J CAD J SRO, CTS 

Målrettet brugerorganisation J Ejere, driftsorganisationer og service-
leverandører

FM og FS J J Teknisk Administrativt personale

Brugertilpassede menuer J J J J J J
Brugertilpassede skærmbilleder J J J J J J
Brugertilpassede skærmbillederettigheder J J J J J J
Hosting hos leverandør J J J J J eller in-house hos kunden J
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BIM/CAD understøttelse J Brugertilpasset J J Revit, IFC, AutoCAD, MicroStation J
Klassifikation (f.eks. sfB, CCS, Omniclass) J Ja brugerdefineret J J SfB, CCS, Forvaltningsklassifikation J
Dokumentstyring J J J J J J
Håndtering af fejlmeldinger J J J J J J
Digitale tjeklister J J J J J J
Styring af Drift & Vedligeholdsplaner J J J J J J

En
er

gi
le

d
el

se

Manuel- og digital datafangst J L J J J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 
MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2 målinger

J

Variable dataregistreringsintervaller J L J J J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 
MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2 målinger

J

Graddageregulering K L J J J Fx via EnergyKey, Omega, Schneider, 
MFI integrationer. Eller Mdoc FM Energi 

modul. Samt CO2 målinger
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Arealforvaltning (FM) K K J J J J
Opgavestyring J J J J J J
Automatisk jobbesked J J J J J J
Inventarregistrering J J J J J J
Rengøringsstyring J K J J J J
Medarbejderplanlægning J J J J J J
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Langtidsbudgettering J J J J J J
Økonomistyring, drift K J J J J J
Økonomistyring, projekter K J J J J J
Teknisk/økonomisk opfølgning, historik K J J J J J
Nøgletal K J J J J J
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Hosted løsning inkl. backup J J J J J eller in-house hos kunden J
Brugerforum J J J J J K 

Serviceaftale J J J J J J
Support J J J J J J



BYGNINGSVEDLIGEHOLD

Det engelske hospitalsvæsen 
vælger Planon fra MCG-fm
North Dorset Primary Care Trust (PCT) er ansvarlig for det kommunale sundhedsvæsen i den nordlige del 
af grevskabet Dorset samt psykiatrien for hele West Dorset. Ejendomsafdelingen er ansvarlig for mere end 
fyrre bygninger.

Før anskaffelsen af Planon havde man et 
system, som med rette kunne betegnes 
som gammelt og utidssvarende. Al kom-
munikation foregik via telefon, hvilket 
gjorde processen langsom samtidig med 
at det ikke var muligt at styre og over-
våge igangværende arbejder ordentligt. 
Man erkendte derfor behovet for at mo-
dernisere processerne og systemerne 
for dermed at skabe en generel forbed-
ring i organisationen. Da den anvendte 
metode var så ineffektiv, besluttede man 
at den bedste fremgangsmåde ville være 
at skrotte den og starte helt på ny.

Løsningen blev Planon efter en ud-
budsforretning valgt som den integre-
rede ejendoms- og facility management 

softwareløsning til at understøtte forret-
ningsprocesserne i nøgleområderne.

Der er nu implementeret et Planon sy-
stem, som understøtter en række nøgle-
områder herunder:

Help desk, inventar management, 
vedligehold management – herunder 
planlagt vedligehold og tilstandsvurde-
ring, arealforvaltning, budget manage-
ment samt ejendomsadministration.

Fordelen er, at aldrig før har det væ-
ret så ligetil og hurtigt at oprette, logge 
og følge opgaver så tæt. Fordi Planon 
er webbaseret, kan man nemt se udvik-
lingen på en hvilken som helst opgave 
uden at det kræver tidskrævende tele-
fonsamtaler.

I et hospitalsmiljø med bygninger 
spredt over et større areal vil håndvær-
kere skulle pendle mellem de forskellige 
opgaver, og derfor er nem kontakt til 
dem nødvendig. Planon har leveret en 
trådløs løsning hvorved alle håndvær-
kere har en mobil enhed (smartphone/
tablet etc.). Dette er nøglen til nem kom-
munikation omkring udpegning og spo-
ring af opgaver.

Resultatet er, at der er sket en væsent-
lig effektivisering af arbejdet. Problem-
områder og deres omfang registreres 
nemt, og ressourcer kan dermed hurtigt 
omdirigeres, hvilket skaber en mere ef-
fektiv og tilfreds arbejdsstyrke.

Mdoc FM er et enkelt og logisk opbygget 
facility management system til håndtering af 
drift- og vedligeholdelsesdata
Mdoc FM kan ligeledes betegnes som et 
IWM-system (Integrated Workplace Ma-
nagement) eller som et CAFM-system 
(Computer Aided Facility Management).

Systemet holder styr på alle elektro-
niske dokumenter, og giver et hurtigt 
overblik – samtidig med, at det er let at 
anvende.

Med Facility Management systemet 
Mdoc FM, er det muligt at styre små 
som store porteføljer af ejendomme og 
få dem præsenteret på en struktureret 
måde.

Systemet giver fuld kontrol over ejen-
domsporteføljens drifts- og vedlige-
holdelsesopgaver, og kan blandt andet 

sende remindere og give et samlet over-
blik over status.

Facility Management systemet Mdoc 
FM er et uundværligt redskab til at opnå 
overblik, synergi og sammenhæng i en 
professionel Facilities management en-
hed.

Mange muligheder med Grontmij’s Butler
”Butler er udviklet af driftsfolk til driftsfolk. Med Butler er der 
mulighed for at trække på Danmarks bedste rådgivere inden 
for bygningsdrift, digital aflevering, BIM og 3D projektering. 

Butler er ikke kun et program, men også viden om hvordan 
det skal bruges i alle faser af byggeriet”
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 Komplet standardløsning
 Modulært og skalerbart system
 Brugervenlighed i centrum
 Fleksibelt
 Best prac�ces
 Ledelsesrapportering
 Omfa�ende dækningsområder:

- Facili�es Management
- Ejendomsadministra�on
- Dri� og vedligehold
- Service Management
- Energiforvaltning

IT-løsning �l understø�else af FM
med fokus på effek�vitet og integra�on

•  Planon er i brug hos nogle af Danmarks og Verdens største virksomheder. I alt 

over 1300 kunder som har lagt særlig vægt på en komplet løsning med

· Ejendomsdatabase og -administration

·  Registrering af ordrer, rekvisitioner og fejl samt håndtering af arbejdsopgaver

· Indbygget integration til CAD tegninger

· Forvaltning af tekniske anlæg, installationer og udstyr

· Centrale registre med adresser, personale, håndværkere, leverandører og kunder

· Arealforvaltning med visuelt overblik over arealer, bygninger, lokaler og arbejdspladser

· Forebyggende vedligehold af bygninger og udstyr med langsigtet planlægning

· Management af serviceaftaler med eksterne leverandører og interne kunder (SLA)

· Management af omfattende driftsbudgetter

· Asset og Key management

· Kantine administration

·  Rapportering med nøgletal og dashboard

· Energiforvaltning

· Rengøring og meget mere

• Friktionsløs integration til eksisterende systemer (SAP, Oracle, HR m.m.)

• Modulær, skalerbar og en standardløsning som er Web og Windowsbaseret

•  Realisering fra A til Z. mcg fm understøtter kunden med hurtig og effektiv 

implementering af løsningen

MCG Real Estate Integrated Workplace Management Løsning 
Avanceret, enkelt og smart

DK-2840 Holte, Hanne Nielsens Vej 10, Tel 45414077, 
fax 45425270, email: info@mcg-fm.dk, web: www.mcg-fm.dk

Your Productivity Partner

TEKNOLOGI

Danskerne:

Ny teknologi er det vigtigste i de nye sygehuse
En ny undersøgelse viser, at størstedelen 
af danskerne prioriterer ny teknologi og 
avanceret udstyr som det vigtigste ved 
de nye sygehuse. Netop de elementer er 
fundamentet i regionernes nye sygehuse

Nyt udstyr og teknologi har højeste 
prioritet for danskerne, når det angår 
fremtidens sygehuse. Hele 87 procent 
mener, at nyt udstyr og teknologi på sy-
gehusene er vigtigt i høj eller i meget høj 
grad. Det viser en undersøgelse, som 
YouGov har foretaget for Danske Regio-
ner. Netop teknologi og udstyr prioriteres 
højt i regionernes nye sygehusbyggerier, 
som forløber frem til 2025, og hvor 20-
25 procent af totalramme-budgettet er 
afsat til IT og apparatur. Tanken bag de 
nye sygehuse er at samle den bedste og 
mest specialiserede behandling i større 
enheder. 

”For at skabe et godt og sikkert pa-
tientforløb med de bedst mulige vilkår 

for effektiv behandling har vi tænkt den 
nyeste teknologi og udstyr ind som en 
integreret del af regionernes sygehus-
byggeri. Det ypperste formål er at sikre 
patienten den bedste behandling”, siger 
Ulla Astman, formand for Danske Regio-
ners Sundhedsudvalg. 

Sygehusbyggerier sætter 
patienten i centrum

Planerne for regionernes sygehusbygge-
rier lever ifølge YouGov-undersøgelsen i 
høj grad op til borgernes forventninger 
om, hvad der er vigtigt på fremtidens 
sygehuse. Hovedformålet med sygehus-
byggerierne er, at patienten skal være i 
centrum. Sygehusene vil blive bygget 
på en måde, så alle lægefaglige specia-
ler kan samles om patienten, frem for 
at patienten skal køres rundt mellem 
forskellige afdelinger. 84 procent svarer 

tilsvarende, at et nemmere samarbejde 
om patienterne er vigtigt i høj eller i me-
get høj grad. Plads til pårørende og pro-
duktionskøkken på hospitalet rangerer 
til sammenligning væsentligt lavere på 
danskernes prioriteringsliste. 55 procent 
prioriterer plads til pårørende højt, lige-
som 55 procent svarer, at det, at maden 
bliver produceret på hospitalet, er af høj 
eller meget høj prioritet.

”Gode forhold for pårørende er na-
turligvis vigtige, men det er glædeligt at 
konstatere, at danskerne prioriterer de 
nye sygehuses kerneydelse højest: Ef-
fektiv og specialiseret behandling. Og 
lad mig fastslå, at vi naturligvis vil have 
fokus på sund og næringsrig mad på sy-
gehusene”, siger Ulla Astman.



TEKNOLOGI

FAKTA

TROX Danmark er et 100 pct. ejet datterselskab af TROX GmbH, der er en 
solid, familieejet tysk virksomhed med hovedkontor i Düsseldorf og etableret 
i 1951 af Heinrich Trox i Neukirchen-Vluyn med produktion af komponenter 
til ventilation. I 1960erne spredte selskabet sig og opererer i hele Europa, USA, 
Sydamerika og Asien.
Koncernen er vokset til en af Tysklands største af sin art med en omsætning 
på rundt regnet en halv milliard Euro. Heinz Trox, søn af stifteren ejer i dag 
83 pct. af aktiekapitalen. Heinrich Trox-fonden ejer en mindre andel, men skal 
med tiden være dominerende ejer. En tredjedel af overskuddet i fonden går til 
velgørende formål. I Danmark har TROX hovedafdeling i Hørsholm og afde-
lingskontor i Århus.

TROX udvikler sig fra komponenter 
til hele pakkeløsninger
Selskabet ekspanderer til totalleverandør af komplette ventilationssystemer til operationsstuer, renrum, 
laboratorier og sengestuer, men alt for mange udbud til de nye storhospitaler handler om lavest tænkelige 
pris frem for en ordentlig kvalitet, advarer virksomheden

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Ventilationsvirksomheden TROX Dan-
mark A/S, der er kendt for at være leve-
randør af komponenter, er godt på vej til 
også at blive en aktiv medspiller og to-
talleverandør af komplette løsninger og 
som rådgiver inden for ventilation. 

Virksomheden er efter flere års ar-
bejde langt fremme med at udvikle serier 
af højeffektive ventilationsaggregater fra 
koncernens egen fabrik. Ud over at give 
kunderne bedre og sikrere drift, satser 
selskabet på at tilbyde sin ekspertise som 
en værdsat sparringspartner.

TROX har investeret omkring 300 mio. 
kr. i udvikling og produktion af de nye, 
energieffektive aggregater og kan levere 
komplette systemer der kan klare et luft-
skifte fra 1.500 kubikmeter i timen til helt 
op til 90.000 kubikmeter.

Selskabet har leveret ventilation i 
over 30 år i Danmark og er kendt for sit 
usædvanligt store og brede sortiment, 
der spænder fra filtre til brandspjæld og 
loftarmaturer. Med sit sortiment elimine-
rer TROX kundernes risiko for konflikter 
og får et superoptimeret system.

Samtidig med at TROX har brugt 

mange kræfter og penge på at kunne 
tilbyde toptunet ventilation af høj kvali-
tet til kunderne, kritiserer salgsdirektør 
Rene Fast-Frederiksen at discountbølgen 
er rullet gennem projekterne.

Der mangler mange krav til kvaliteten 
i udbuddene til de mange nye storho-
spitaler og akutcentre og dårlig ventila-
tion vil ramme indeklimaet i projekterne 
mange år frem i tiden, advarer han.

Kritik af prisdumpningen

– Det er da sørgeligt når man snakker 
CO2-udslip og energioptimering, at man 
ikke gør mere ved det, men stadig arbej-
der ud fra devisen, at der bare skal købes 
billigst muligt ind. Indeklima, sundhed, 
trivsel og velvære kan kun sikres med et 
godt ventilationsanlæg.

Vi har masser af dokumenterede un-
dersøgelser der viser at sygefraværet 
falder, indlæringsevnen, eksamensre-
sultater og hele vor opmærksomhed 
forbedres, når ventilationen er i top. 
Der kan sagtens spares 10-15 pct. i 
energiforbrug med gode ventilations-
anlæg.

Problemet i branchen er, at installatø-
rerne gerne vil levere et ordentligt stykke 
håndværk, men de risikerer ikke at få or-

drene, hvis de ikke går helt i bund med 
priserne. Pengekasserne til anskaffelser 
og drift er stadig adskilte.

Vi er vel enige om at vi gerne vil højne 
standarden på sygehussektoren, men 
når budgetterne kun skæres ned og ned, 
kan vi ikke blive ved med at tro på, at pa-
tienterne bliver mere raske af det. Spa-
retanken er lidt grotesk i en sektor med 
syge mennesker.

Den risikerer samtidig at gøre det 
langt dyrere for samfundet at drive ho-
spitalerne bagefter.

Vi kan sagtens gøre det bedre og 
mere energioptimeret, men problemet 
er nok, at forbedring af ventilationen og 
frisk luft ikke umiddelbart kan ses med 
det blotte øje.

Det er en bedre idé at bruge flere 
penge i installationsfasen, så udgiften til 
drift og vedligehold minimeres. Den bil-
ligste anskaffelsespris og det driftmæs-
sige bedste tilbud går langtfra hånd i 
hånd. Derfor må man som bygherre stille 
krav til bygningen.

Fleksibelt system til laboratorier

Med den nye serie aggregaterne kan 
TROX levere en interessant pakke af 
løsninger til hospitaler, laboratorier med 
stinkskabe og rumstyring og filterløsnin-
ger til operationsstuer og isolationsrum.

Til laboratorier tilbyder TROX produk-
tet ”EasyLab”, et system til trykstyring af 
stinkskabe med et meget brugervenligt 
softvareprogram, der enkelt tilpasses 
brugernes ønsker.

Mange systemer til laboratorier er 
fastlåste og kræver en stor indsigt, men 
TROX har i en årrække med succes 
solgt systemet til laboratorier i Tyskland. 
TROX har en usædvanlig bredde med 
aggregater, laboratoriestyring, kompo-
nenter og filtre.

Selskabet har egen filterfabrik i Tysk-
land, fremstiller renrumsarmaturer med 
HEPA-filtre og har udviklet et specielt 
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filtersystem til kritiske rum som isolati-
onsstuer til flere danske sygehuse for at 
forhindre smittespredning.

Med sit store produktprogram kan 
TROX levere alt til et byggeprojekt, opti-
mere logistikken og projektere fra A til Z. 
I Danmark har TROX produktingeniører, 
der går ind hos rådgiverne med stor tek-
nisk indsigt og projektere systemer sam-
men med kunderne.

TROX kompetencer hører til bran-
chens bedste og står stærkt i flowmålin-
ger og produktdata inden for laboratorier 
og kan udføre fuldskalatests for et kom-
plet rum på sine laboratorier i Tyskland. 
Og om nødvendigt hente tyske eksper-
terne til Danmark ved større projekter.

TROX har introduceret to serier venti-
lationsaggregater på det danske marked, 
en compact-serie som plug-and-play løs-
ning typisk til undervisning og kontorer 
og en større Eurovent certificeret serie, 
TROX X-Cube, ideel til sygehussektoren 
og den farmaceutiske industri.

X-Cube kan konfigureres helt efter 
kundens behov som en total air handling 
unit også til de helt krævende opgaver 

med komponenter af højeste kvalitet. X-
Cube blev lanceret i Danmark i 2013 som 
led i et større fremstød i Norden.

TROX har opkøbt en fabrik der frem-
stiller aksial-ventilatorer, brand- og røg-
ventilatorer, produkter der markedsføres 
under navnet X-Fans.

Logistikken i højsædet

En effektiv logistik er ekstrem vigtig i 
en byggefase med en stram tidsplan, så 
TROX har et stort lager med alle stan-
dardkomponenter og dag-til-dag leve-
ring. Selskabet har omkring 45 procent 
af hele det tyske marked.

For at imødekomme designønsker 
fra skandinaviske kunder købte TROX 
i 2005 en fabrik i Norge med produkter 
tilpasset nordisk smag og tradition blandt 
andet ved levering af kølebafler, der kan 
være udformet vidt forskelligt.

TROX har undgået det store dyk un-
der finanskrisen ved at kompensere med 
nye vækstområder som laboratoriekon-
trol og aggregater. Designgrupper og 
rådgivende ingeniørfirmaer har givet po-

sitiv respons på konstruktion, design og 
hele laboratoriekonceptet.

TROX ambitioner er at blive en førende 
leverandør i Norden af ventilationskom-
ponenter og komplette systemløsninger. 
Det der skal være selskabet frem er en 
viden, kompetencer, just-in-time leveran-
cer, partnerskaber og kundeservice.

Salgsdirektør Rene Fast-Frederiksen
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Rigshospitalet i front med 
TubeUnloader fra Swisslog
Swisslog har leveret et komplet rørpostsystem til Rigshospitalet i København med den første TubeUnloader 
i Skandinavien, der automatisk kan modtage og udpakke i tusindvis af blod- og vævsprøver til hurtig 
laboratorieanalyse 

Transport og håndtering af blod- og 
vævsprøver kræver mange ressourcer af 
personalet på hospitalerne, men en inve-
stering i at få automatiseret processen på 
Rigshospitalet har i høj grad lettet arbej-
det med at håndtere analyseprøverne.

Swisslog har leveret en ny rørpost-in-
stallation til hospitalet med fire sende-sta-
tioner der består af en MultiSend-station 
i blodprøvetagningen der automatisk 
kan sende hele tre patroner afsted og tre 
stationer med plads til en enkelt patron.

I Biomedicinsk Laboratorium hånd-
terer den fuldautomatiserede Swisslog 
TubeUnloader alle indgående og udgå-
ende patroner. Den udgør hjertet i hele 
rørpost-systemet og er unik ved at være 
den mest avancerede modtagestation, 
der er installeret på noget hospital i Skan-
dinavien.

Den har betydet en radikal forbed-
ring af arbejdsforholdene på hospitalet. 

Det krævende arbejde med at samle, 
transportere og udpakke blodprøverne 
manuelt er forsvundet. Prøverne ankom 
før til laboratoriet i store bunker, hvor de 
skabte stress og spidsbelastninger hen 
over arbejdsdagen.

Med rørpostsystemet og TubeUnloa-
deren kan hospitalspersonalet nu sende 
prøverne afsted til laboratoriet i et jævnt 
flow. Det giver personalet en væsentlig 
mere behagelig arbejdsrytme uden eks-
trem travlhed, tunge løft og triviel, tids-
røvende udpakning.

Systemet har reduceret tiden fra 
prøvetagning til færdigt analyseresultat 
med flere minutter. Læger og patienter 
får i dag væsentligt hurtigere svar på 
prøverne. Samlet set er der tale om en 
markant effektivisering af arbejdsgan-
gen.

Løsningen er integreret med Rigsho-
spitalets avancerede, tyske Roche diag-

nosesystem og er implementeret i labo-
ratoriet som en parallel installation, der 
forbinder hospitalets rørpost-installation 
med det avancerede analyseudstyr.

Effektivisering og bedre 
arbejdsmiljø

Når prøverne ankommer, tager TubeUn-
loaderen automatisk de enkelte reagens-
glas med blodprøver og vævsbiopsier 
ud af transportbeholderen, de ankom i, 
og placerer dem på et bånd. Prøverne 
føres herefter frem til Roche-systemets 
omdelingsapparat, hvor prøverne bliver 
sorteret.

Den tomme transportbeholder lukkes 
og returneres automatisk til afsenderne 
på hospitalet. Fuldt indkørt har automa-
ten en samlet kapacitet til at modtage 
160 patroner med sammenlagt 2000 
prøver i timen.

Ud over den automatiske modtagelse, 
er der to ekstra udgange fra unloaderen 
for hurtig, manuel håndtering af særligt 
hastende prøver. I sådanne situationer 
bypasses den automatiske udpakning, 
så de vigtigste prøver kommer forrest i 
køen.

Det skyldes i høj grad Swisslogs Tube-
Unloader, at det er lykkes for Rigshospi-
talet at effektivisere blodprøvetagningen 
og lette personalet for det opslidende, 
trivielle og tidskrævende arbejde. Sta-
tionen har forbedret arbejdsklima og pa-
tientbehandling, føler de ansatte.

Automatiseringen har frigjort sygeple-
jepersonale til andre primære opgaver på 
hospitalet og sat behandling og pleje af 
patienterne mere i centrum. Den automa-
tiserede modtagelse var også et stort per-
sonaleønske, fortæller tekniker Annette 
Jans fra Biomedicinsk Laboratorium:

”Den giver en positiv effekt på det 
daglige arbejdsflow, I den ambulante af-
deling er der ingen tvivl om, at tingene 
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helt sikkert er blevet lettere. Det faktum, 
at man ikke behøver arbejde i en forud-
bestemt rytme, men kan udføre opga-
verne i sit eget tempo, har været godt.

Før måtte man pakke og gøre prø-
verne klar hver halve time, hvilket skabte 
en masse stress. Nu kan vi udføre dem 
meget hurtigere. Vi er meget afhængige 
af systemet og er glade for det. Det er et 
fantastisk værktøj til at transportere blod-
prøver.

Det virkeligt vigtige er, at vi har patien-
ten mere i centrum. Det er fantastisk, at 
prøver kan ankomme fra mange forskel-
lige afdelinger og afstande på hospitalet. 
Vi har bragt den tid, vi bruger på trans-
port af blodprøver nogle minutter ned, 
så hele behandlingstiden bliver kortere”.

Bedre patientoplevelser

Moderniseringen med rørpost var et na-
turligt led i Rigshospitalets renovering 
af laboratoriefaciliteterne med fokus på 
teknologi og innovation. Målet er at ar-
bejde smartere, mere effektivt og få re-
duceret de manuelle processer.

Laborant Pia Nørgård indsamler og ta-
ger blodprøver og har som fhv. arbejds-

miljørepræsentant været hos Swisslog i 
Holland for at få den rigtige arbejdshøjde 
på modtagerbåndet og afsenderstatio-
nen i blodprøvetagningen. Systemet er 
super godt, synes hun, og lever op til alle 
hendes forventninger:

”Blodprøver kan ankomme meget 
hurtigere og i en jævn strøm til laborato-
riet. Før måtte vi forlade afdelingen hver 
halve time, men nu kan vi sende dem 
afsted, og så ankommer de inden for få 
minutter. Det er et fantastisk system, der 
gør det nemmere, hurtigere og bedre for 
patienterne.

Vi sparer den tid, der er lig med mindst 
én ansat, der ellers skal indsamle og gå 
til laboratoriet med prøver hver halve 
time. Denne person kan i stedet for at 
transportere prøverne til analyse, let nå 
at tage blodprøver fra 7-8 nye patienter.

Patienterne behøver ikke at vente 
længe, som de skulle tidligere for at få 
resultaterne af deres prøver. Jeg havde 
en patient der spurgte, om jeg var i stand 
til at sende prøven hurtig, så han kunne 
få resultaterne inden han skulle hjem.

Nu kan jeg sende dem med det 
samme, så det er helt sikkert, at patien-
terne også oplever, at ventetiden er 

kortere. Før kunne de stå i afdelingen 
i 15 minutter eller mere, fordi vi skulle 
klargøre flere til laboratoriet”. siger Pia 
Nørgaard.

Systemet har således klart bidraget til 
en bedre arbejdsrytme og jobtilfredshed 
både for personalet der tager, indsamler 
og sender blodprøverne med rørpost og 
for laboratoriepersonalet der modtager 
prøverne. Fra start til slut oplever de et 
stort fald i stressende spidsbelastninger, 
og derfor også mere tid til at tage sig af 
patienterne.
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Digital løsning sparer 30 timers 
papirarbejde om året
Aarhus Universitetshospital har fået Digital Driftsjournal fra DBI. Løsningen er en del af DBI’s indsats for at 
gøre det nemt at håndtere brandsikkerheden. Den gør det lettere at foretage obligatorisk egenkontrol af 
lokaler, og den frigør ressourcer til kerneopgaverne.

På Aarhus Universitetshospital, Risskov 
foretager driftsmedarbejdere hver dag 
obligatorisk egenkontrol af alle mødelo-
kaler med plads til mere end 150 perso-
ner. Med Digital Driftsjournal kræver det 
kun en tablet eller en smartphone, som 
en driftsmedarbejder bruger til at scanne 
en QR-kode, der er hængt op i det på-
gældende lokale. Derefter kommer 
kontrolskemaet til det specifikke lokale 
frem på skærmen, og medarbejderen 
kan følge listen og tjekke, at der bl.a. er 
fri adgang til flugtveje, at der er rydde-
ligt, og at flugtvejsbelysningen er tændt. 
Listen gemmes med et tryk, og skemaet 
arkiveres automatisk digitalt.

– Tidligere krævede de kontroller en 
tjekliste på papir, der blev printet og hen-
tet på kontoret, taget med til lokalet og 
afkrydset. Så blev den leveret tilbage til 
kontoret, hvor den blev scannet og lagt 
ind i vedligeholdelsessystemet, fortæller 
Per Andersen, der er sektionsleder for 
Teknisk Afsnit på Aarhus Universitets-
hos pital, Risskov.

Tilpasset hospitalets hverdag

DBI står bag løsningen, Digital Drifts-
journal, der er udviklet for at gøre den 
obligatoriske egenkontrol nemmere at 
håndtere.

– Udover at den er nem at anvende i 
drift, kan vi også selv opsætte nye ske-
maer eller tilføje punkter til de enkelte 
rum. Samtidig kan brandmyndighederne 
scanne QR-koden og hurtigt få overblik 
over driftsjournalen, når de foretager 
brandsyn, siger Per Andersen.

Den digitale løsning er ny, men må-
let om at gøre brandsikkerhed nemt for 
kunderne er gammelt. DBI har nemlig 
i mange år foretaget inspektioner af 
brandtekniske anlæg med fokus på at 
gøre det nemt og bekvemt for kunderne.

– Vi planlægger vores inspektioner, så 
de passer ind i hverdagen og rutinerne 
på hos pitalet. Man kan jo ikke bare gå 
ind på en operationsstue eller steder, 
hvor der kan være smittefare. Derfor 
er vi nødt til at finde ud af, hvornår der 
er plads til os, så vi ikke afbryder eller 
forstyrrer behandling af patienter, siger 
Henrik Olsen, der er inspektør hos DBI.

Dialog gør det nemmere

Det kræver en god dialog med hospi-
talets driftsmedarbejdere at organisere 
sådan en inspektion. Dialogen er i det 
hele taget vigtig i arbejdet med at gøre 
det nemt at håndtere brandsikkerhed for 
hospitalet.

– Dialogen er med til at sikre, at vi for-
står, hvilke udfordringer hospitalet står 
overfor. Det kan være, at der er brug 
for en hurtig ibrugtagningstilladelse el-

ler måske en midlertidig eller delvis til-
ladelse til dele af et nybyggeri. Med en 
stor kapacitet af inspektører kan vi altid 
finde en, der kan lave den i en fart. Det 
kan også være, at der er tvivl om, hvor-
dan en ombygning skal udføres. Så kan 
vi hjælpe videre ved at finde den rette 
brandrådgiver hos os. Når en inspek-
tion er færdig, er det vigtigste ikke, at 
der foreligger et stykke papir, hvor der 
står, at anlæggene er inspiceret, men at 
kunden er hjulpet videre i den rigtige ret-
ning, siger Henrik Olsen.

Giver højere brandsikkerhed

For Aarhus Universitetshospital, Risskov 
har Digital Driftsjournal også været et 
skridt i den rigtige retning. Her har man 
benyttet løsningen til den obligatoriske 
egenkontrol siden årsskiftet. Og den in-
deholder flere muligheder.

– Den digitale løsning kan udbygges 
til at omfatte enhver form for egenkon-
trol, og på sigt er det det, den skal. Men 
allerede nu sparer løsningen os for me-
get papirarbejde. Jeg vil skyde på, at jeg 

DIGITAL 
DRIFTSJOURNAL

Digital Driftsjournal er en IT-
løsning, der gør det nemt og 
hurtigt at udfylde og holde styr 
på den obligatoriske egenkontrol 
af lokaler. Ved hjælp af QR-koder 
i hvert lokale, som scannes med 
en smartphone eller tablet, får 
man det rette skema frem, som 
automatisk arkiveres, når man er 
færdig. Brandmyndighederne kan 
efterfølgende få overblik over 
driftsjournalen ved at scanne den 
samme QR-kode, når de foretager 
brandsyn.

“Udover at den er nem at anvende 
i drift, kan vi også selv opsætte nye 
skemaer eller tilføje punkter”
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sparer ca. 30 timers arbejde på et år, si-
ger Per Andersen.

Den tid bruger han på kerneopgaver 
fremfor papirarbejde.

– Jeg har bedre tid til de interne 
brandsyn på hospitalet, hvor jeg påpeger 
fejl og mangler og ikke mindst starter en 
dialog med afdelingerne om, hvorfor det 

f.eks. er nødvendigt, at der er frit og ryd-
deligt. Det gør, at der er kommet mere 
fokus på området i 
hverdagen, og at folk 
er mere bevidste om 
brand og brandfare. 
Det er meget positivt, 
for vi er et psykiatrisk 

hospital med patienter, der medfører en 
forhøjet brandfare, siger Per Andersen.

– Vi er nødt til at finde ud af, hvornår der 
er plads til os, så vi ikke afbryder eller 
forstyrrer behandling af patienter, siger 
Henrik Olsen, der er inspektør hos DBI.

“Når en inspektion er færdig, er det vigtigste ikke, 
at der foreligger et stykke papir, hvor der står, at 
anlæggene er inspiceret, men at kunden er hjulpet 
videre”

Scan QR-koden med 
smartphone eller tab-
let og se, hvordan en 
digital driftsjournal 
ser ud.
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Ny sengevasker 
– med trådløs styring og automatisk overvågning af senge
Det er samtidig blevet starten på et generelt forbedret overblik samt processtyring og med brug af RFID 
teknologi

AF JANNIK HOLM

På Hvidovre Hospital har man installeret 
en ny sengevasker.

Ønsket var i den forbindelse at sikre 
og kunne dokumentere en korrekt vask, 
men derudover også at få overblik over 
sengene, hvor mange rene der er til rå-
dighed, hvornår de sidst er blevet va-
sket, og hvor de befinder sig.

Dokumentation af 
vasketemperatur

Ved at indsætte otte temperaturfølere 
i sengevaskerens forskellige sektioner, 
ved man nu med fuld dokumentation, 
om den pågældende seng har været va-
sket ved korrekte temperaturer.

Temperaturen bliver logget via hos-
pitalets Logit database, og man kan der-
med følge vaskeprocessen online på Lo-
git systemet. 

Automatisk bestemmelse af 
sengetype

Den nye vasketunnel har flere forskel-
lige vaskeprogrammer til brug forskellige 
sengetyper.

Der er pt. tre forskellige sengetyper: 
Voksen-, Junior- og Børnesenge. Alle tre 
typer bør vaskes ved forskellige vaske-
programmer. På den måde kan den en-
kelte sengs levetid forøges.

Man skulle derfor finde en måde at 
sikre, at de forskellige senge bliver va-
sket med det rette vaskeprogram.

Ligesom andet udstyr på hospitalet 
har unikke stregkoder, er hver seng ud-
styret med en metalplade med streg-
kode, der bruges til at identificere den 
enkelte seng. Men automatisk læsning af 
stregkoderne ville ikke være tilstrækkelig 
stabil.

Løsningen blev i stedet at bruge tråd-
løse tags, de såkaldte RFID Tags.

Brugen af trådløse Tags

Tags kan enten være passive eller aktive. 
Aktive Tags kræver batteri, men kan til 
gengæld læses på længere afstande. 
Passive Tags kræver ikke batteri, men bli-
ver læst af en læser, når de kommer tæt 
nok på læseren til at den kan kommuni-
kere med den.

Alle Tags har et unikt serienummer og 
flere typer kan kodes med data.

Da man ønskede at genbruge senge-
nes unikke stregkode, fik alle sengene 

monteret en Tag, som derefter blev ko-
det med samme kode som stregkoden 
angav. På den måde er der overensstem-
melse mellem stregkoden og den Tag, 
der er sat på sengene.

Den enkelte Tag er basalt set et kli-
stermærke med en antenne og en chip i 
sig. Den er nem at montere, men klæbe-
evnen kan ikke holde til at blive udsat for 
direkte vand og varme.

Sengene har en elektronikboks mon-
teret på undersiden af sengen. Denne 
boks er vandtæt og af plastik og blev der-
med det oplagte sted at montere Tags.

Valg af rette vaskeprogram via 
trådløse RFID Tags

Når sengen skubbes ind i vaskemaski-
nen registreres den af en fast monteret 
antenne og en RFID læser.

Antennen kan justeres til at registrere 
Tags indenfor forskellige afstande. I 
forbindelse med sengevaskeren er an-
tennen monteret ved indføringen af 
sengene, for at sikre, at det er den rette 
seng, der læses, og ikke en anden seng 
i rummet.

Når RFID læseren opfanger en Tag, 
bliver signalet sendt til Logit serveren og 
analyseret. Hvis Tag’en er kendt i syste-
met, bliver oplysningen om sengetype 
returneret til RFID læseren ved sengeva-
skeren.

Sengetypen bliver derefter afgørende 
for, hvilken type vask der foretages, idet 
information om, hvilket vaskeprogram, 
der skal anvendes, automatisk bliver 
kommunikeret til styringsenheden på va-
skemaskinen.

Monitor til lokal kontrol og 
visning af data

I hver ende af sengevaskeren er der 
placeret en Logit monitor, der viser den 
aktuelle status for sengevaskeren og 
historik for dagens vaske. Den giver in-
formation om vaskeren er klar til mod-
tagelse, hvor langt den er nået med en 
vask, samt om vasken er gennemført 

Robert Marcussen fra Teknisk Central på Hvidovre Hospital viser den type RFID Tag, som 
anbringes i sengens elektronikboks.
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med den rette temperatur. Monitoren 
viser også den aktuelle vask, så man kan 
se hvilken type seng, der er ved at blive 
vasket.

Monitoren viser derved samlet status 
for den pågældende sengs vask, og hvis 
vasken af en eller anden grund ikke går 
godt, vil monitoren vise dette.

Ved at registrere hvor mange gange 
en seng er vasket, kan man også ind-
lægge en melding med ”tid til service 
tjek” efter et vist antal vaske, hvis man vil 
være på forkant med tilbagevendende 
problemer.

Værdifulde udnyttelser ved 
registrering af sengene

Der er ganske ofte reparationer på sen-
gene. Det gælder både de mekaniske 
dele og det elektriske, inkl. batteriet. I 
Logit systemet er det muligt at registrere 
hvilke reparationer den enkelte seng har 
gennemgået. På den måde kan man se 
om reparationerne er gengangere eller 
nye og for eksempel, hvornår der sidst 
har været skiftet batteri.

Ved at montere en antenne ved ind-
gangen til serviceværkstedet, vil man i 
tiden fremover desuden få alle relevante 
meddelelser op på sin PC skærm, tablet 
eller smartphone om den pågældende 
seng, inden man går i gang med en even-
tuel reparation.

Store muligheder for udvidelse

Registreringen af senge kan udvides til 
også at scanne sengene, når de ankom-
mer til vaskehallen og når de forlader 
hallen. Derved kan man få information 
om hvor mange senge, der venter på at 
blive vasket samt hvor mange, der er klar 
efter vask.

Desuden vil man have mulighed for 
med RFID læsere på strategiske steder 
rundt på hospitalet, at få information 
om, hvor sengen befinder sig på ethvert 
tidspunkt, eller om den måske har for-
ladt hospitalet f.eks. i forbindelse med 
flytning af en patient. Ligeledes kan man 
se om en seng har været længe under-
vejs mellem vaske, og derved muligvis er 
glemt et sted på hospitalet.

Ved en mulig udvidelse med RFID 
læsere rundt om på hospitalet, kan ikke 
blot senge, men alle former for enheder 
registreres. Så længe enhederne har en 
Tag monteret på sig, kan dens placering 
bestemmes ud fra seneste aflæsning. I 
det hele taget giver trådløse RFID Tags 
uanede muligheder for overblik på alle 
områder af hospitalet, der med stor dæk-
ning giver lav sandsynlighed for fejllæs-
ning.

”Vi har fået en rigtig god og nem løsning, 
hvor maskinen selv finder ud af, hvilken 
vask den skal udføre, når operatøren skub-
ber sengen ind i tunnelen” siger Robert 
Marcussen fra Teknisk Central på Hvidovre 
Hospital.
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Levende kommunikation

• Adgang til patientjournaler. 
• Services (sygeplejekald m.v.).
• Genoptræningsvideoer m.v.
• Underholdning (TV, internet, spil m.v.).

Meget brugervenlig løsning. Flyttes og betjenes med lethed af såvel 

patienter, som fast personale. For mere information kontakt AVC på 

4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).
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Grohe Minta Touch
Banebrydende teknologi som kan forbedre hygiejnen på sygehuset

På sygehuse er hygiejne særligt vigtigt for at undgå både sy-
gehusinfektioner og smittespredning. Hos GROHE er vi meget 
bevidste omkring hygiejne i køkkenet og har derfor designet 
en ny serie af elektroniske køkkenarmaturer, som både letter 
brugen, holder køkkenet rent og forhindrer bakterier i at spre-
des – selvom dine fingre er snavsede. GROHE Minta Touch 
kombinerer design og teknologi på en helt ny måde. Det er en 
banebrydende teknologi, som giver en række praktiske fordele 
i alle køkkener.

Hverdagskomfort

En let berøring af Minta Touch med bagsiden af din hånd, 
håndled eller underarm er alt, hvad der kræves for at tænde og 
slukke for vandet. Vandhanen forbliver ren, selv når dine hæn-
der ikke er det. Denne Easy Touch–teknologi har muliggjort en 
ekstremt hygiejnisk måde at tappe vandet på. Armaturet kan 
selvfølgelig også betjenes med grebet som normalt.

Tophygiejne

Et armatur som dette kunne være endnu en hygiejnisk tiltag på 
landets sygehuse. Det kan med fordel monteres i de køkkener 
som er til fri afbenyttelse af både patienter og deres pårørende. 
Man undgår bakterier og frygten for krydskontaminering idet 
armaturet forbliver rent uanset hvor mange gange der tændes 
for vandet. Og fordi GROHE-teknologien er helt skjult i vand-
hanen, kan man nyde et smukt design.

Design og sikkerhed

Minta Touch fås både med den elegante C-formede tud eller 
den stilful de L-formede tud. Det funktionelle, minima listiske 
og tidsløse design er et ideelt valg som passer til alle typer af 
køkkener og behov. Udover det moderne og tidsløse de sign 
er Minta Touch også børnesikret, fordi touch-funktionen kun 
leverer koldt vand, hvilket eliminerer risikoen for skoldning. 
Foretrækker man EasyTouch funktionen med tempereret vand, 
skal man let opgradere Minta Touch med Grohtherm Micro. 
Med denne lille termostat under vasken giver touch-funktionen 
netop den temperatur, man selv har valgt.

GROHE Minta Touch er let anvendeligt for alle, børn som 
seniorer, det har et flot design og en unik teknologi som ude-
lukkende fokuserer på brugernes behov og sikkerhed og så er 
hygiejne i højsædet. Bakteriespredning via køkkenarmaturer 
behøver derfor ikke længere være en bekymring på landets 
sygehuse. 
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Ekstremt rent vand fra 
Waterlogics vandkøler
Det har ikke været muligt for Hospitalsenheden Horsens at måle forekomster af mikroorganismer i 
drikkevandet fra en ny, tankbaseret drikkevandkøler ”WL2 Firewall” som er udviklet af producenten 
Waterlogic med UV-bestråling af selve tappestedet

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Bakterier fra drikkevandskølere og dår-
lige maver går desværre ofte hånd i 
hånd.

Derfor var Hospitalsenheden Hor-
sens ekstra opmærksom, da mange af 
patienterne over et forløb på tre uger 
tilbage i august 2014 fik maveonder på 
Brædstrup Livsstilscenter der er en del af 
Hospitalenheden Horsens. Problemet på 
centret kickstartede en kritisk gennem-
gang af vandkølere.

Hospitalet satte firmaet Eurofins til at 
måle kimtallene i vandet fra vandkølerne 
både på centret og på Regionshospitalet 
Horsens. Sammenlagt var der tale om 55 
vandkølere af flere typer. Det stod hur-
tigt klart, at vandkvaliteten langt fra var 
tilfredsstillende.

Målinger over en længere periode 
viste alt for mange bakterier i vandet. 
Kølerne kunne ikke overholde kravene i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 

af 26. marts 2014. Det fik hospitalet til at 
udfase sammenlagt 55 vandkølere.

Herefter startede hospitalet periode-
vise forsøgsmålinger på tappet vand fra 
tre nye vandkølere. De to er vandkølere 
med tank fra Waterlogic og den tredje en 
gennemstrømsmodel fra en konkurrent 
koblet direkte på ledningsnettet.

Waterlogics to modeller af kølere har 
begge UV-bestråling, den ene har en 
UV-lyskilde i selve vandtanken, mens 
den nyeste model, WL2 FIREWALL, har 
fået UV bestrålingen flyttet til selve tap-
pestedet på køleren. Det har vist sig at 
være en særdeles effektiv løsning.

Teknisk souschef Jan Cæcilius Chri-
stiansen fra Hospitalsenheden Horsens 
kunne hurtigt konstatere, at WL2 Firewall 
udmærkede sig ved at levere bemærkel-
sesværdigt bakteriefrit vand. I alle prøver 
lå kimtallet helt I bund og var praktisk talt 
ikke til at måle selv om vandet kom fra 
kølerens indbyggede beholder.

Den løsning har myndighederne ellers 
hidtil anset for at være den mest uhygiej-
niske i forhold til opkoblede vandkølere, 
der får vandet direkte fra at vandrør, men 
den teori holder ikke stik med Waterlo-
gics WL2 FIREWALL, der fra start til slut 
leverede ekstremt rent drikkevand.

Ekstreme forskelle på kim tal

– Da vi begyndte at tage vandprøver fra 
vore eksisterende vandkølere med og 
uden tank, kunne ingen af dem kunne 
opfylde myndighedernes krav om kimtal 
i det aftappede vand og det kunne de 
heller ikke efter at vi begyndte at ren-
gøre dem ekstra grundigt.

Derfor tog vi de tre nye vandkølere 
ind til tests i en prøveperiode. Waterlo-
gics nye model WL2 FIREWALL fik vi sat 
op i januar, og vi har taget prøver fra den 
helt frem til starten i marts. Kimtallene fra 

denne vandkøler har været så lave, at de 
faktisk ikke har været målbare.

Jeg har derfor konkluderet, at tappet 
vand fra anlæg med UV-bestråling af tap-
pestedet overholder myndighedernes 
krav også selv om vandet kommer fra 
en indbygget beholder. Vi har målt efter 
miljøministeriets bekendtgørelser 292 af 
26 marts 2014 og 948 af 22 august 2014.

De foreskriver et kimtal ved 22 og 37 
graders Celsius på maksimalt 20 CFU 
pr. milliliter udtaget efter standarderne 
19458 og 5667-5. WL2 Firewall præste-
rede, fastslår Jan Christiansen, et kimtal 
på 1 og derunder, mens visse andre kø-
lere lå oppe på 3000.

For hver vandkøler gælder det, ifølge 
Jan C. Christiansen, at målingerne udfø-
res på både aftapninger fra vandkøler og 
fra et armatur fra samme rørstreng tæt på 
kølerne for at opnå pålidelige målinger af 
vandkvaliteten før vandet når frem til kø-
lerne og efter de har passeret dem.

Færre men bedre kølere

Konklusionen fra Hospitalsenheden 
Horsens er, at vand tappet fra Waterlo-
gics WL2 FIREWALL har opfyldt Miljømi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. 
marts 2014 fra installationstidspunkt til 
målingernes ophør.

Målingerne fra kølerne viser vandkva-
liteten, men ikke hvor bakterietilvæksten 
sker.

Resultaterne fra WL2 FIREWALL er så 
overbevisende, at hospitalets tekniske 
afdeling anbefaler, at centrets og hospi-
talets nye kølere bliver denne model. 
Hospitalsenheden Horsens omfatter 
Brædstrup Livsstilscenter og Skander-
borg Sundhedscenter med et patiento-
pland med 240.000 personer.

– Vi skal have indkøbt nye vandkø-
lere, men da 55 er forholdsvis mange, 
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bliver det formentlig et lidt reduceret 
antal, men valget falder klart på Water-
logics WL2 FIREWALL, der opfylder alle 
myndighedernes krav til kim tal, siger Jan 
C. Christiansen:

– Vandkølere er ikke et must, men en 
stor behagelighed, som vi gerne også 
fremover ønsker at tilbyde alle vore 
patienter. Jeg har generelt haft skepsis 
overfor UV-bestråling, men vore resul-
tater tyder på, at UV-bestråling giver en 
forbedring i vandkvaliteten.

Jan C. Christiansen understreger, at 
embedslægens undersøgelser af patien-
ternes maveonde hverken har be- eller 
afkræftet, at det var de udfasede vand-
kølere, som gav patienterne maveonde.

– Jeg vil være meget tilfreds, hvis vi 
får vandkølere, der overholder myndig-
hedernes krav og kan levere rent, hygiej-
nisk drikkevand så patienterne fremover 
sikres mod dårlig mave, siger Jan Cæci-
lius Christiansen.

Waterlogic er en af de eneste produ-
center, der opnåede VA-godkendelse 
inden ordningen blev frivillig, og selska-
bet er en af verdens største producenter. 
Waterlogic fremstiller årligt rundt regnet 
300.000 vandkølere til det internationale 
marked.

– Det er en vigtig dokumentation 
for det, vi hele tiden har påstået, siger 
Branch Manager Kristian Wittenkamp 
fra Waterlogic i Danmark. Det er ikke 
uden grund, at vi i dag er eneleverandør 
til flere førende sygehuse, industrien, fø-
devarevirksomheder, detailhandelen og 
ikke mindst til ca.1000 danske skoler og 
institutioner.

Jeg håber at disse upartiske analyser 
én gang for alle slår fast, at vore maskiner 
også på den lange bane er det der skal til 
for at man kan sikre sig, at drikkevands-
kvaliteten er i top, altså mindst lige så 
god som det gode danske drikkevand er 
i forvejen. Jan C. Christiansen tv. Kristian Wittenkamp 

th.



LEDELSE & UDDANNELSE

Indsigt og klarhed skaber 
trivsel og høj effektivitet
Konsulentvirksomheden Simplify i København har specialiseret sig i at skabe overblik og 
gennemskuelighed i organisationer, som øger trivslen, engagementet og styrker effektiviteten blandt 
medarbejderne

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Arbejdsglæde og effektivitet kan sagtens 
gå op i en højere enhed og behøver ab-
solut ikke være hinandens modsætnin-
ger. Det har konsulent Lene Stevnsborg 
bevist med sin virksomhed Simplify både 
i den offentlige og private sektor ved at 
skabe betingelser for større trivsel.

Jo bedre medarbejderne sikres et klart 
indblik i arbejdspladsens struktur, desto 
bedre forstår de deres rolle på jobbet 
og kan se dem selv fungere i et større 
samspil. Det stimulerer engagement, 
jobtilfredshed og effektivitet, viser erfa-
ringerne.

Det lyder måske enkelt, men det er 
ikke enkelt at opnå. De fleste offentlige 
og private virksomheder har slet ikke 
fået udnyttet dette store potentiale, fast-
slår konsulent Lene Stevnsborg, der er 
specialist i at optimere interne flow af vi-
den og kompetencer.

Lene Stevnsborg startede i 2001 virk-
somheden Simplify med en baggrund 
som revisor hos KPMG gennem 12 år 
og en alsidig karriere som regnskabs-, 
finans- og økonomichef i en række større 
virksomheder.

– Jeg har altid haft fokus på at få folk til 
at forstå sammenhænge og få systemer 
til at rapportere de data, der er behov for. 
Folk skal forstå sammenhængene, men 
systemerne skal også kunne levere de 
rapporter, der er nødvendige.

Det står generelt skidt til både i den 
private og offentlige sektor. Vi bruger alt 
for megen tankevirksomhed på noget, 
der ikke er nødvendigt. Medarbejderne 
bør sikres en langt mere tydelig præsen-
tation af interne sammenhænge i deres 
organisation.

Med indsigten bliver de engageret på 
en helt anden måde, får større arbejds-
glæde, bliver mere aktive og motiverede 
til at udføre deres arbejde rigtigt fra den 
første gang. Mange steder har de fagan-
svarlige ikke overblik over, hvordan or-
ganisationen fungerer.

De har ikke tilstrækkelig indsigt hver-
ken teknisk eller rapporteringsmæssigt 
til at udføre arbejdet optimalt. Derved 
forspildes mange ressourcer, siger Lene 
Stevnsborg.

Visuel anskuelse i det hele

– Hospitalerne har præcis de samme 
problemer som alle andre virksomheder 
og organisationer i relation til processer. 
De har ikke klarlagt dem godt nok, som 
alle er enige om er nødvendigt. Det skyl-
des, at den enkelte medarbejder ikke er 
i stand til at danne sig et samlet overblik 
over afdelingerne og de mange aktivite-
ter, der afvikles i dem. Samarbejde om 
processer på hospitaler kan derved blive 
besværliggjort helt unødvendigt.

Hospitalerne er ikke gode til at sikre 

personalet en samlet præsentation over, 
hvordan de enkelte opgaver og funk-
tioner udføres korrekt, da mange af de 
involverede har forskellige måder at ud-
føre arbejdet på.

Typisk er oplysninger om, hvordan 
medicinering og andre opgaver udfø-
res, hvad man skal huske, hvem der skal 
informeres, hvor den enkelte kan finde 
mere viden og et skematisk overblik over 
processerne, en skjult viden.

Simplify fokuserer på at gøre tingene 
lettere i hverdagen via en øget indsigt i 
processer og data. Typisk gør vi det ikke 
med it-systemer, men med grafiske præ-
sentationer af sammengænge og data-
strukturer, der gør skjulte data og viden 
meget synlig.

Vi bruger rigtigt meget tid på at hjælpe 
virksomhederne med at få styr på hver-
dagens opgaver, der kan være meget 
komplekse, men ved at fokusere på det 
komplicerede, kan vi gøre sammen-
hænge synlige, overskuelige og let for-
ståelige.

De samme problemer som i 
industrien

Vi arbejder meget med SAP-installati-
oner i store komplekse virksomheder. 
Vi har registrerings-systemer, der er så 
forgrenede, at selv de nederst placerede 
medarbejdere dagligt foretager afgø-
rende registreringer i forhold til det, man 
følger op på, siger Lene Stevnsborg.

– Da det er væsentligt at sikre korrekte 
registreringer og gøre det nemmere at 
udføre arbejdet rigtigt og sjovere, er det 
vigtigt at tilvejebringe overblik over sam-
menhænge. Når de ansatte sikres større 
indsigt, kan de sikre de rette registrerin-
ger og påvirke at systemerne løbende 
forbedres.

Selv om mange hospitaler ikke har 
SAP, har de præcis de samme problemer. Lene Stevnsborg
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Når noget ikke udføres som forventet, kan resultatet ikke bru-
ges. Det gælder økonomisystemer, registreringer og processer 
i det hele taget som medicinering, patientindkaldelse og -be-
handling.

De har mange processer, der skal udføres rigtigt på samme 
måde fra gang til gang. Central registrering og arkivering sikrer, 
at man hurtigt finder informationer i stedet for at skulle lede ef-
ter dem. De undgår at skulle genopfinde den dybe tallerken, 
hvis processerne bliver synlige.

SAP kræver datadisciplin, brugerfladen er ikke særlig pæda-
gogisk og man skal mestre en masse koder for at registrere i 
programmet, men det er et godt system, hvis dataene er indta-
stet korrekt og strukturen i virksomheden er synlig.

Jeg har i mange år leveret SAP præsentationer over, hvordan 
man rapporterer, udtrækker og rydder op i data, der er sandet 
til. Grafiske præsentationer og korte, præcise notater er ideelle. 
Vi kan lettere huske og få overblik, hvis det præsenteres visuelt 
og grafisk.

Der ligger en stor udfordring

Det forretningsmæssige og måden data registreres på skal helst 
gå hånd i hånd. Det er ikke nogen nem opgave at løse, derfor 
bliver den ofte ikke løst, fastslår Lene Stevnsborg, men det kan 
give en stor indsigt i, hvordan det hele hænger sammen og en 
dyb arbejdstilfredsstillelse.

– Antallet af fejl er reduceret, medarbejdernes indsigt for-
bedret og de fanger fejlene løbende. Det giver mange fordele 
og større forretningsmæssig gennemskuelighed. Alle burde 
have et sæt tegninger over deres processer, fastslår hun.

– Dialogen bliver meget lettere både i de offentlige og pri-
vate virksomheder. Det bliver meget lettere for afløsere at over-
tage en funktion i tilfælde af sygdom hos en medarbejder. Ge-
nerelt flytter det mest i store organisationer som hospitalerne 
med mange involverede.

Jeg kommer typisk ind, fordi tingene ikke fungerer, måske 
fordi der er data, der burde være registreret anderledes. Jeg vil 
også gerne gøre ting synlige selv om de ikke nødvendigvis går 
skævt. Så bliver det lettere for den enkelte at løse opgaverne 
rigtigt.

Der kan være mange årsager til at noget går skævt: Forkerte 
regler, samarbejde der ikke fungerer, informationer der ikke fly-
der ordentligt mellem afdelinger, uklar ansvarsfordeling, hvilke 
dokumenter der skal udfyldes etc.

Vore flowcharts sikrer en samlet oversigt over funktioner og 
opgaver i en afdeling. Det kan være over håndteringen, regi-
streringen, om at finde blanketter, hvem der kan kontaktes etc.

Samfundet mangler overskuelighed

Der er generelt et mega stort behov i hele samfundet for at få 
overblik over processer og datastruktur samt at kunne formidle 
det let tilgængeligt. Det går man desværre ikke så meget op 
i og nøjes med it-systemerne, men de giver ikke nødvendige 
overblik over sammenhænge for modtager.

Lene Stevnsborg har bistået Forsvaret med plancher til un-
dervisning og til at gøre deres ledere opmærksomme på sam-
menhænge og en større forståelse af, hvad medarbejderne ar-
bejder med i hverdagen.

Hun har også hjulpet Region H med at visualisere hospitaler-
nes økonomiske strukturer i deres SAP system så de kan rap-
portere de data vedrørende hospitalsbyggerierne.

– Alle steder hvor der er processer, hvor man skal arbejde 
sammen, hvor man synes at det, man laver er besværligt og bør 
kunne gøres lettere, er en indsats nødvendig. Det er velkendte 
problemer vi kæmper med, siger hun.

– Hospitalsprojekterne kører for fuldt drøn og byggeproces-
serne kan optimeres ved tværgående beskrivelse af ansvar-
lighedsfordelingen i byggeprocessen. Det håber jeg, man har 
gjort, men ellers træder vi gerne ind og bistår med det.

Alle er vel enige i, at det er håbløs gerning, at vi ikke får tin-
gene til at hænge sammen. Fælles indsigt gør det lettere at for-
stå og diskutere forbedringer. Simplify vil gerne sikre andre en 
nemmer hverdag, større viden og overblik.

Det handler kort sagt om rettidig omhu, siger Lene Stevns-
borg.

Komplicerede  
forviklinger –  
kan gøres  
overskuelige
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Relationel ledelse

Der er i de seneste par år opstået en sti-
gende interesse i Danmark for begrebet 
relationel ledelse. Men hvordan kan vi 
forstå dette begreb? Og hvad betyder 
det for ledere i praksis? Dette vil jeg her 
introducere til på baggrund af bogen Re-
lationel Ledelse – dialogisk baseret sam-
arbejde, skrevet i samarbejde med den 
amerikanske psykologiprofessor, Ken-
neth Gergen.

Relationel ledelse handler i høj grad 
om kommunikation og om evnen til at 
skabe mening sammen med organisa-
tionens aktører og i relation til organi-
sationens omverden. Relationel ledelse 
handler med andre ord om at udvikle en 
særlig relationel opmærksomhed og dia-
logisk kompetence. Denne tilgang til le-
delse drager opmærksomheden mod de 
forbindelsesprocesser, der er essentielle 
hvad angår organisering, opretholdelse, 
skabelse og udvikling af aktiviteter, hvor 
mennesker arbejder sammen. Relationel 
ledelse er en reaktion på en lang tradi-
tion, hvor man har anskuet ledelse som 
rodfæstet i medfødte karaktertræk eller 
beroende på bedrifter hos et enkeltstå-
ende individ – ofte en karismatisk leder. 
Vi går altså her fra tænkningen om den 
individuelle, heroiserede leder og opfat-
ter i højere grad ledelse som en fælles, 
organisatorisk kapacitet. Som vi påpeger 
i bogen, er det først og fremmest ud af 
dialog og samarbejde, at organisationens 
aktører skaber mening – det er her, de 
koordinerer deres forståelser af organi-
sationen, deres værdier og handlinger 
til skabelse af resultater. Når de relatio-
nelle processer bringes i fokus, åbner vi 
op for nye perspektiver til forståelse af, 
hvordan vi i praksis kan koordinere vore 

handlinger og skabe grobund for udvik-
ling og samarbejde – og hermed også 
styrkelsen af organisationens relationer 
til dens omgivelser.

Samskabelse

Relationel ledelse er en særlig tilgang til 
ledelse, hvor ledelse anskues som no-
get, der lykkes i fællesskab med andre 
og altså ikke som en enkelt mands værk. 
Relationel ledelse foregår i et gensidigt 
afhængighedsforhold mellem organisati-
onens aktører, brugere, klienter, kunder 
og interessenter og beror i høj grad på 
samskabelse. Relationel ledelse handler 
således om evnen til – gennem relationer 
– at koordinere, at skabe mening og be-
væge sig engageret ind i fremtiden som 
organisation.

Det er min erfaring, at de fleste ledere 
i Danmark og mange andre steder lø-
bende arbejder med deres relationer, for 
ellers kan man vel ikke være leder. Men 
måske er ikke alle i tilstrækkelig grad be-
vidste om, hvor stor en betydning relati-
onerne har for organisationens fremdrift, 
trivsel og udvikling. Som konsulent og 
som underviser på forskellige masterud-
dannelser, taler jeg dagligt med mange 
forskellige ledere, og jeg ser, at der er et 
stort potentiale og en lang række mulig-
heder indenfor den relationelle tilgang til 
ledelse, som endnu ikke er fuldt udnyttet 
eller endsige opdaget.

Det relationelle – et vilkår

I bogen fremhæver vi det relationelle 
som et vilkår i det organisatoriske sam-
spil. Prøv at forestille dig, at du sætter 
dig i en leders stol på en almindelig ar-
bejdsdag; hvor megen tid bruger du ikke 
som leder på at kommunikere – direkte 
på møder, på gangene, via mails, Skype, 
videokonferencer etc.? Som leder kan 
du aldrig undslippe fællesskabet; du er 
en uundgåelig del af dette – selv når du 
sidder isoleret bag dit skrivebord. Alt, 
hvad du kommunikerer eller ikke kom-
munikerer, både mundtligt eller på skrift, 
vil blive genstand for fortolkninger og få 
følgevirkninger for organisationens ak-
tører og dens interessenter og dermed 
for organisationen som helhed. Navnlig 
i perioder med store organisatoriske for-

andringer vil lederens kommunikation 
eller mangel på samme blive tillagt en 
lang række fortolkninger og ofte være 
genstand for mytedannelse. Jeg har som 
ekstern konsulent i mange organisatio-
ner oplevet, at ledelsen blev udsat for 
en uhyggelig grad af dæmonisering af 
medarbejderne, som af forskellige årsa-
ger følte sig utrygge og usikre på deres 
fremtid. Lederen kan godt forsøge at 
iklæde sig teflon og forsøge at ignorere 
kritik eller skepsis i forbindelse med en 
forandringsproces, men dette forvær-
rer ofte situationen og er med til at både 
ledere og medarbejdere i stigende grad 
polariserer hinanden og trænger hinan-
den op i nogle positioner, de kan have 
meget svært ved at vriste sig ud af igen. 
Jeg har været vidne til, hvordan et pola-
riseret forhold mellem ledere og medar-
bejdere har ført til distance, fremmedgø-
relse og stress, der igen førte til afmagt, 
demotivering, nedsat produktivitet og 
forhøjet sygefravær. Hvis der skal ske en 
udvikling hen imod det mere positive og 
opbyggelsen af en gensidig forståelse, er 
lederen nødt til at tage sine relationer til 
medarbejderne seriøst og arbejde med 
disse relationer. Dette indebærer også, 
at han/hun formår at lytte til kolleger 
og medarbejdere og bestræber sig på at 
indgå i relationer til dem som en ressour-
cefuld samtalepartner.

Lederen kan via sine kommunikative 
kompetencer berige og styrke de relatio-
nelle processer i organisationen og i re-
lationen mellem organisationen og dens 
omverden. Dette fordrer, at lederen ikke 
lægger sig fast på en fast defineret le-
delsesstil men evner at variere sin måde 
at lede på alt efter behov, f.eks. også at 
han/hun formår at lede dialogiske pro-
cesser og møder, hvor mennesker må-
ske ytrer sig kritisk eller udtrykker usik-
kerhed, angst eller manglende forståelse 
for rationalet og logikken bag en organi-
satorisk beslutning. Lederen skal kunne 
rumme og give plads til flerstemmighed 
og forskellighed uden at blive personligt 
fornærmet eller fortørnet, såfremt tin-
gene ikke lige udvikler sig efter en snor. 
En ting, der kendetegner det at arbejde 
med mennesker er uforudsigelighed, og 
lederen må være parat til at møde det 
uforudsigelige, det, der opstår undervejs 
og som ikke nødvendigvis står beskre-

AF STUDIEADJUNKT VED AALBORG 
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vet i organisationens strategiplan. Lige-
ledes kan det være gavnligt for lederen 
løbende at arbejde med sine kommuni-
kative kompetencer og evner indenfor 
mødefacilitering, idét det ofte forventes 
at han/hun kan varetage funktionen som 
sproglig forbinder mellem forskellige or-
ganisatoriske hensyn og interesser.

Turbulens og udvikling

Om det lykkes eller mislykkes at skabe 
organisatorisk udvikling og fremdrift af-
hænger i høj grad af relationerne mellem 
organisationens aktører og om ledelsens 
evne til at håndtere udfordringer og 
kommunikere troværdigt omkring disse. 
Samarbejder og koordinerer parterne 
med hinanden, lytter de til hinanden? 
Formår de at idéudvikle og generere løs-
ningsmuligheder sammen? Centralt for 
vellykkede udviklingsprocesser er dialo-
giske processer og inddragelse: hvordan 
taler vi med hinanden om det, der måske 
er svært at tale om? Hvordan håndterer 
vi usikkerhed og styrker gensidig tillid? 
Den vigtige udfordring er, hvor vidt vo-

res kommunikation kan inspirere men-
nesker og grupper til at koordinere og 
samarbejde indbyrdes, hjælpe til med at 
skabe mening i en turbulent tid, mildne 
eller opløse konflikter, motivere og inspi-
rere til samarbejde samt håndtere de fø-
lelsesmæssige dynamikker, her i blandt 
frustrationer, der naturligt opstår i en tur-
bulent og kompleks organisatorisk hver-
dag. Der er brug for en tilgang til ledelse, 
der kan styrke og facilitere konstruktive 

dialoger mellem alle aktionens aktører. 
Der er ikke nogen stålfaste regler om, 
hvordan man fører en dialog i alle situa-
tioner, men det kan være hjælpsomt, hvis 
lederen ikke låser sig fast i en bestemt 
selvforståelse eller identitetsopfattelse 
men derimod evner at være fleksibel og 
indgå konstruktivt i relationer på mange 
forskellige måder. Det er bl.a. dét, som 
bogen Relationel Ledelse handler om.

RELATIONEL LEDELSE –  
NÅR UDVIKLING GIVER MENING

Kom til 2 dages workshop arrangeret af Metropol og bliv klogere på 
relationel ledelse i praksis

TIDSPUNKT: 26.-27. maj 2015 kl. 9:00-17:00
STED:  Tagensvej 18, 2200 København
PRIS:  3.000 kr. excl. moms inkl. forplejning
TILMELDINGSFRIST:  5. maj (max. 30 deltagere)
TILMELDING TIL:  timy@phmetropol.dk 

Workshoppen foregår på engelsk begge dage

Master i hospitals management
Af professor Niels Chr. Petersen, COHERE – Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, og Søren Land, 
leder af Samfundsvidenskabs Mastersekretariat, begge fra Syddansk Universitet

Vi har alle et ønske om gode sygehuse 
med patienten i centrum.
•	 	2,6 millioner danskere behandles hvert 

år på et somatisk sygehus, og 120.000 
patienter er i psykiatrisk behandling.

•	 	Der er hvert år 1,1 millioner indlæg-
gelser på de somatiske sygehuse og 
50.000 psykiatriske indlæggelser.

•	 	Der leveres 8 millioner ambulante so-
matiske behandlinger

•	 	Der er 1,1 millioner ambulante besøg 
på de psykiatriske sygehuse.

•	 	Hertil kommer 1,3 millioner operatio-
ner.

Det gode sygehus er udgangspunktet 
for den sygehusreform, der blev skudt 
i gang med Sundhedsstyrelsens notat 
om Styrket Akutberedskab fra 2007, 
og som i disse år er under implemente-
ring. Visionen er at opnå samme høje 

kvalitet i behandlingen over hele lan-
det og ikke mindst samme høje kvalitet 
i akutbehandlingen 24/7/365. Den skal 
realiseres gennem en styrket præhospi-
tal indsats, færre og større sygehuse, 
fælles akutmodtagelser på færre syge-
huse og et styrket samarbejde mellem 
sygehusene, de praktiserende læger og 
kommunerne. Reformen er den største 
omlægning i nyere tid – måske nogen-
sinde. Færre og større hospitaler skal 
øge kvaliteten, skadestuer bliver lukket 
og erstattet af fælles akutmodtagelser, 
og en række behandlinger bliver samlet 
på færre sygehuse.

Sygehussektoren er af flere grunde 
genstand for stor politisk bevågenhed. 
Den leverer en af velfærdsstatens kerne-
ydelser, der bruges hvert år mere end 85 
mia. kr. på landets offentlige sygehuse, 
og udgifterne er gennem de seneste 15 

år steget med mere end 30 mia. kr.. Ud-
fordringen er at levere den højest mulige 
kvalitet med patienten i centrum, med 
begrænsede økonomiske ressourcer og 
med stor tilfredshed og arbejdsglæde på 
medarbejdersiden.

Alt dette stiller store krav til sygehu-
sets ansatte. Det kræver god ledelse og 
stærke kompetencer at navigere i den 
forandringsproces, der er i gang. Det 
handler om at udvikle mennesker og 
organisation i den rigtige retning. Der 
skal findes rigtige løsninger på nye ud-
fordringer, som f.eks. har at gøre med 
bemanding og vagtplaner, planlægning 
af operationer, logistik af alt fra senge til 
operationsstuer, styring af økonomien og 
kvalitetsstyring. God ledelse er en forud-
sætning for realisering af visionerne bag 
sygehusreformen.
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Master i hospitalsmanagement – 
MHM – er en deltidsuddannelse, der 
som den eneste af sin slags i Danmark 
er målrettet sygehussektoren. Den kan 
tages over to år, men nogle vælger af 
familiære eller arbejdsmæssige årsager 
at tage den over en længere periode. 
MHM tager afsæt i de samfundsviden-
skabelige metoder, der kan bidrage til en 
effektiv ledelse og drift af sygehuset på 
alle niveauer. Deltagerne bliver rustet til 
at stille de rigtige spørgsmål og finde de 
rigtige svar på de problemstillinger, de 
står overfor i deres daglige arbejde. De 
får værktøjer til at balancere ressourcer 
og behov og til at bruge ressourcerne 
bedst muligt. De lærer at lægge et bud-
get og at styre økonomien. De bliver for-
trolige med den økonomiske tankegang 
og den nyeste viden inden for området 
ledelse. De kommer til at arbejde med 
sundhedspolitik og sundhedsledelse. 
Kvalitet og kvalitetskontrol er andre cen-
trale temaer. De får ikke blot metodiske, 
men også praktiske færdigheder inden 
for samtlige de områder, der skal hånd-
teres: ledelse, drift, økonomistyring og 
sundhedsøkonomi.

En studerende ved Master i hospitals-
management får viden om sundhedsøko-
nomi, driftsøkonomi, økonomistyring, 
sundhedspolitik, ledelse og kvalitetssty-
ring baseret på den højeste internationale 
forskning. Hertil kommer en solid viden 
om aktuelle danske sundhedspolitiske 
udfordringer og strategier og forudsæt-
ninger for at bruge teori i praksis.

Uddannelsens grundlæggende formål 
er at gøre deltageren i stand til at bidrage 
til en indfrielse af visionerne bag sygehus-
reformen i sit daglige arbejde gennem:
•	 	brug af driftsøkonomiske metoder til at 

analysere og koordinere patientforløb 
på tværs af afdelinger og sektorer,

•	 	udarbejdelse af løsningsforslag til fla-
skehals- og ventetidsproblemer på en 
afdeling baseret på arbejdsgangsana-
lyser,

•	 	løsning af konkrete problemstillinger 
med udgangspunkt i sundhedsøkono-
miske analyser,

•	 	analyse af aktuelle nationale og inter-
nationale policy-orienterede emner ud 
fra en strategisk eller ledelsesmæssig 
vinkel baseret på et godt kendskab til 
det danske sundhedsvæsen,

•	 	brug af både klassisk og moderne le-
delsesteori i praktiske ledelsessituatio-
ner, og

•	 	arbejde med økonomistyring i en ho-
spitalssammenhæng, med omkost-
ningsberegninger for afdelingens 
planlægningsopgaver og med incita-
mentsmekanismer.

Økonomi og ledelse er fokusområder på 
MHM, og MHM er en lederuddannelse 
med fagligt afsæt inden for området øko-
nomi og med fokus på området ledelse. 
Deltageren kan derfor løse de opgaver, 
der er forbundet med det at være en god 
leder:
•	 	En Master i hospitalsmanagement kan 

styre og udvikle arbejdssituationer re-
lateret til drift af en afdeling/et center/
en klinik, der er komplekse og uforud-
sigelige, og som forudsætter nye løs-
ningsmetoder og -modeller.

•	 	En Master i hospitalsmanagement kan 
bruge teorier, begreber og metoder 
inden for området sundhedsøkonomi 
til at analysere og foreslå løsninger på 
konkrete sundhedsøkonomiske pro-
blemstillinger.

•	 	En Master i hospitalsmanagement kan 
omsætte teori til praktisk analyse. 

Man bliver ikke verdensmester, fordi 
man følger en masteruddannelse, men 
man bliver rustet til at stille de rigtige 
spørgsmål og finde de rigtige svar i for-
hold til de udfordringer, sygehusrefor-
men giver anledning til. Og det er et 
godt udgangspunkt for en udmøntning 
af visionerne bag reformen. Landets sy-
gehuse skal levere samme høje kvalitet i 
behandlingen. Der er inden for det sam-
fundsvidenskabelige område udviklet 
metoder, der kan bidrage til det formål. 
De metoder bruges på daglig basis med 
fordel af mange private virksomheder, 
men de har kun i begrænset omfang fun-
det vej til sygehussektoren. Det er ær-
gerligt, for det er en kæmpeudfordring 
at lede og optimere driften af dagens og 
fremtidens hospitaler. MHM bidrager til 
at introducere de relevante værktøjer i 
sygehussektoren.

PATIENTENS MØDE MED FREMTIDENS HOSPITAL ER SAT TIL DEBAT

Frem mod 2020 investeres der mere end 50 mia. kroner i nye eller renoverede hospitaler, hvilket er 
et historisk stort beløb i dansk sammenhæng. Det rejser en række spørgsmål til organisation, ledelse, 
økonomistyring og planlægning. Hvordan bliver patientens møde med sygehusvæsenet i fremtiden?  
Og hvordan skal økonomien hænge sammen? Debatten bliver foldet ud i bogen ”Fremtidens hospital”, 
der er den hidtil mest omfattende om emnet og dækker både somatiske og psykiatriske hospitaler.  
Bogen er redigeret af professor Kjeld Møller Pedersen og professor Niels Christian Petersen fra  
COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, begge fra Syddansk Universitet.

Læs mere på http://bit.ly/fremtidenshospital
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KONFERENCE

IT og teknologiske løsninger 
i Fremtidens Hospital
21. maj 2015, København

De velfærdsteknologiske løsninger strømmer ind over os med lynets hast, og vi er nødt til at tage stilling til udviklingen inden for 
IT og teknologiske løsninger, når vi tilrettelægger fremtidens hospitaler. Robotter tager sig i dag af operationer, varetransport og 
medicinhåndtering. Og borgere behandles i eget hjem overvåget af webkameraer og sensorer.

Men hvad kan vi egentlig i dag i forhold til IT og teknologi på hospitalet – og kan vi overhovedet forberede hospitalerne til det, 
som kommer? På denne konference kan du høre om de løsninger, vi kender i dag, og få bud på, hvordan IT-systemer og automa-
tisering kan komme til at se ud på fremtidens hospitaler og i fremtidens sundhedssystem.

PROGRAM Konference om IT og teknologiske løsninger i fremtidens hospital

09:00 – 09:10 Velkomst
v/ Anne Mette Rahbek, Key Account Manager, Nohr-Con

09:10 – 09:40 Nye teknologiske muligheder for behandling og hospitalslogistik
v/ Lene Vistisen, Senior Business Developer, Welfare Tech

09:40 – 10:20 Fremtidens it og teknologi på sundhedsområdet
v/ Anders Hvid, forfatter til Forstå Fremtiden

10:20 – 10:50 Kaffepause

10:50 – 11:20 Lifeline – en mHealth-løsning til småbørn med astma og tidligt fødte børn
v/ Annika Frederiksen, Innovationskonsulent, cand. scient. klinisk videnskab og teknologi, 
Sundhedsinnovation, Region Sjælland

11:20 – 11:50 It-system på tværs af hospitalerne hjælper patienter med apopleksi
v/ Thea Boje Windfeldt, innovationskonsulent, Hospitalsenheden Horsens

11:50 – 12:20 Stordrift af sundhedsteknologi kræver ny organisering af sundhedsvæsnet
v/ Helle Sofie Wenzner, Seniorprojektleder, KORA

12.20 – 12:30 Opsamling inden frokost

12:30 – 13:30 Frokost

13:30 – 14:00 Logistik og lokalisering på fremtidens hospital i Aarhus
v/ Flemming Bent Thomsen, Group Senior Vice President, Systematic

14:00 – 14:30 Intelligent hospitalslogistik
v/ Niki Nicolas Grigoriou, CEO/Software Architect, Intelligent Systems A/S

14:30 – 15:00 Kaffepause

15:00 – 15:30 Samling af og adgang til Big Data i sundhedsvæsnet
v/ Poul Erik Hansen, Vice President, Statens Serum Institut

15:30 – 16:00 Ny supercomputer til banebrydende DNA-forskning
v/ Peter Løngren, Chefkonsulent, DTU Systembiologi

16:00 Afrunding og tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

Dato og afholdelsessted:
21. maj 2015, Carlsberg Business Center, Valby Langgade 1, 1799 København V
Tilmelding på www.nohr-con.com, eller ved at sende en e-mail til info@nohr-con.com
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Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

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

IT-rådgivning

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

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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ID-nr. 46707

Her er noget beroligende  
uden bivirkninger

Igen i år uddeler TrygFonden krammebamser til 
børn på hospitaler og specialklinikker. Børnene 
får bamsen inden de bedøves. Og den venter  
på dem, når de vågner op. Bamsen bliver en ven 
midt i det ukendte og læger og sygeplejersker 
kan bruge den til at skabe  positive samtaler. 
En række afdelinger oplever, at der er mindre 
behov for beroligende medicin, når børnene får 
en bamse. Siden 2007 har TrygFonden uddelt 
400.000 bamser. Følg bamserne på  Instagram 
 #krammebamse og #trygfonden 

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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