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Commissioning, 
byggeprocessens svar på 
WD40 og Gaffatape?

Der er stor stigning i udbud, hvor byg-
herren ønsker udført Commissioning på 
sit projekt. Det er særdeles positivt at se 
at byggeriets aktører i stigende grad får 
øje for at man på denne måde kan opnå 
mange fordele, men også forpligtende 
for os som udfører arbejdet. Vi er øjen-
synligt lykkedes med at overbevise byg-
herrer og bygherrerådgivere om at de 
får en bygning som kan gå i drift til tiden 
uden fejl, og entreprenørerne om at byg-
geprocessen vil forløbe meget lettere 
for deres vedkommende. Og at vi finder 
forbedringer og optimeringer i designfa-
sen, som ville have kostet mange penge 
i udførelsesfasen. Praktiske eksempler 
kan være at glemme adgangsveje til 
tagflader, som skal have renset nedløbs-
brønde, eller gøre dørene til teknikrum 
så små at man ikke kan udskifte ventilati-
onsanlæg. Det skal heller ikke forklejnes 
at der bliver nogle granskningsperioder, 
hvor der er mulighed for en timeout og 
et kig fra helikopterperspektivet.

Der findes ikke nogen ensartet beskri-
velse for hvorledes man korrekt udfører 
Commissioning på et byggeprojekt, så 
bygherren er nødt til at gøre sig klart 
hvad man ønsker at opnå med det. Stan-
darden DS 3090 beskriver en ramme for 
hvilke elementer processen bør inde-
holde, og hvilke normative dokumenter 
der skal være oprettet og udfyldt. Stan-

darden tager udgangspunkt i en bygge-
proces som består af de herunder viste 
faser, hvor bygherren udbyder sit projekt 
og ansætter en uvildig Commissioning-
rådgiver (se figur).

Men mange byggeprocesser følger 
ikke denne faseopdeling, eller denne 
organisationsmodel, og derfor skal Com-
missioningydelsen tilpasses disse forud-
sætninger. Personligt er jeg i øjeblikket 
involveret i 3 sygehusprojekter, som er 
vidt forskellige, og derfor også har for-
skel på hvilken Commissioning der skal 
udføres. Set på afstand kan Commissio-
ning derfor virke som at sælge elastik i 
metermål, man kan altid få leverancen til 
at passe med pengene. Her er det dog 
nødvendigt at holde fast i definitionen, 
nemlig at det er en tværfaglig, driftsori-
enteret proces. Og formålet er at byg-
ningen problemfrit går fra byggefase til 
daglig drift. Man skal tage udgangspunkt 
i ovenstående model, og sikre sig at de 
normative dokumenter, som findes i 
standard DS3090 bliver oprettet og an-
vendt.

Driftsorganisation

Der er to gennemgående temaer/for-
skelle i de seneste udbud jeg har set, 
det ene punkt er hvem der bestiller og 

betaler Commissioning, her ses oftest at 
man som bygherre beder totalentrepre-
nøren om at tage det med i prisen. Som 
bygherre skal man gøre sig klart at det 
derved bliver entreprenørens proces, 
hvilket ændrer perspektivet og tidsho-
risonten, så man lægger meget vægt på 
test og ikke så meget på inddragelse i de-
signfasen, og at man ikke ser processen 
fortsætte efter afleveringsdatoen. Byg-
herrens driftsorganisation er ofte ikke 
ansat i designfasen, og derved bliver det 
op til Commissioningrådgiveren at vare-
tage den driftsorienterede vinkel.

Det andet tema er om der ønskes 
Commissioning efter DS 3090, eller man 
forsøger at beskrive det på anden vis, og 
derved ikke får hele processen med. Her 
er det meget typisk at man lægger vægt 
på test og digital aflevering, men ikke 
overvejer designfasen, hvor projektæn-
dringer er relativt billige, og har meget 
store konsekvenser. Der forsøges på for-
skellig vis at beskrive hvorledes bygher-
ren skal involveres i processen, og der-
ved kommer der til at mangle stringens. 
Man bør beskrive en Commissioningor-
ganisation, hvor der nedsættes en sty-
regruppe med deltagelse af bygherren, 
entreprenører og rådgivere på et over-
ordnet niveau. Denne styregruppe bør 
modtage en statusrapport med jævne 

AF DRIFTSRÅDGIVER JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S
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mellemrum, og skal modtage afrapporte-
ring ved hvert faseskifte. Styregruppen 
bør formelt set undertegne et accept-
dokument for at fasen er tilfredsstillende 
gennemført. Et ofte overset punkt er at 
der indgår ganske omfattende kvalitets-
sikring efter byggeriets normale aftale-
regler, dette beskrives samtidigt i Com-
missioningydelsen, og derved kan man 
komme til at betale to gange for samme 
ydelse. Commissioninglederen udnytter 
den aftalte kvalitetssikring som en del af 
processen, så det indgår i den system-
manual, man skal aflevere til bygherren.

Det er ganske nemt at være ”elastik-
sælger”, men det er bedre at arbejde for 

at få ensartede ydelser, så bygherren 
ved hvilken ydelse man har ret til at for-
vente, således at alle der arbejder med 
Commissioning har samme opfattelse af 
hvad der skal ydes. Sweco har deltaget i 
ASHRAE’s arbejde med at videreudvikle 
standarder og arbejdsmetoder, og har 
fået uddannet adskillige rådgivere på 
universiteter i USA i Commissioning. Det 
har derfor været naturligt at arbejde for 
at få indført en standard i Danmark, og 
vi har været sekretariat for dette arbejde, 
som andre rådgivere også har bidraget 
til.

For at udbrede tankegangen og mo-
dellen har Sweco udviklet 2 kurser som 

udbydes til alle, både bygherrer og kol-
legaer/konkurrenter. Vores mission med 
dette er ikke at alle skal blive Commis-
sioningrådgivere, men at flest muligt 
får viden om hvordan processen gen-
nemføres efter DS 3090, så vi leverer 
det samme produkt, og dermed skaber 
gennemsigtighed i branchen. Dermed 
bliver konkurrencen på samme ydelses-
grundlag, og ikke på hvem der kan skære 
sin ydelse længst ned, for at være billigst. 
Det værste der kan ske for os alle, er at 
der bliver leveret Commissioning som 
ikke betaler sig for bygherren. For så en-
der det med at blive valgt fra igen.

Fra 0-100 på 5 år:

Sådan bliver sygehusvæsenet 
2-4-6-8 % mere effektivt
Kravene til sygehusområdet ændrer sig hele tiden med nye behandlingsformer, flere patienter, nye 
arbejdsprocesser og meget andet. Der skal spares, effektiviseres og arbejdes smartere, samtidig med at 
kravene til kvalitet stiger. Men hvordan imødekommer vi sundhedsvæsenets effektivitetsudfordringer nu 
og i fremtiden?

AF PERNILLE VINDBERG

Besparelser, forhøjet produktivitet, op-
timerede patientforløb og reduceret 
ventetid. Det er ambitiøse effektivise-
ringskrav, som sundhedssektoren står 
over for i disse år, og det kræver målret-
tet og systematisk arbejde at indfri dem. 
Ændrede arbejdsprocesser og beman-
dingsplaner står for døren på både de 
eksisterende sygehuse og på de store 
kvalitetsfondsprojekter som DNU og 
USK, hvor det er afgørende at tænke 
behov og logistik ind i design og udform-
ning af bygningerne. Det skal ikke bare 
skabe rammerne for et mere effektivt 
sundhedsvæsen, men også for en øget 
kvalitet i patientbehandlingen.

Hospitalsbyggeri har typisk adskillige 
områder, der kræver særligt hensyn, og 
som må spille sammen for at få et effek-
tivt hospital. Flere af disse virker måske 
ikke umiddelbart relevante, men områ-
der som indflydelse, overblik, sammen-
hæng og hurtighed bør spille en aktiv og 
systematisk rolle i designet.

Fordi effektiviseringskravene er så 
ambitiøse, er det vigtigt at bygge og de-
signe løsninger fleksibelt, således at in-
novative tiltag kan implementeres både 
i byggeprocessen, men også efterføl-
gende. På den måde kan de fysiske ram-
mer understøtte effektive patientforløb 
og medvirke til at skabe nye måder at 
løse opgaver på.

Hospitalslogistik: bedre service 
og større effektivitet
Flere projekter og analyser viser, at sund-
hedsvæsenet kan hente betydelige ef-
fektiviseringsgevinster ved at arbejde 
professionelt med hospitalslogistik. Be-
grebet dækker over en bred vifte af pro-
cesser som affaldshåndtering, vareflow, 
lagerstyring, RFID-teknologi og optime-
ring af patientforløb. Michael Møller, 
Markedschef i ALECTIA, forklarer, at 
mange ressourcer går unødigt til spilde 
her, og det derfor i høj grad kan betale 
sig at implementere nye processer og 
løsninger:

”Der er rigtig meget at hente ved at 
granske den måde, tingene gøres på i 

Fortsættes næste side
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dag – f.eks. i forhold til varelogistikken 
fra leverandør, over lager og frem til af-
delingerne. Her kan vi se på konkrete 
analyser af brugernes behov og derefter 
optimere indkøb, transport og intern lo-
gistik. Det vil typisk medføre væsentlige 
besparelser på både personalets tid og 
driftsomkostninger.”

Det er ikke kun på nybyggeri, at en re-
ducering af lagerpladsen kan give økono-
misk pote. På de eksisterende sygehuse 
kan op mod 80 % af lagerpladsen spares 
på afdelingerne med en bedre logistik:

”Lagervarer hober sig op, og uhen-
sigtsmæssige leverance- og opbeva-
ringsmetoder sluger tid og penge,” 
fortæller Michael Møller. ”Men ved at 
analysere brugernes konkrete behov 
er det med relativt simple tiltag muligt 
at effektivisere arbejdsgangen gennem 
bedre transportsystemer, logistik og sy-
stematik. På den måde frigives ressour-
cer til vigtigere ting.”

Systematiserede og samlede 
leverancer

Vareindkøb, -modtagelse og -distribu-
tion er netop et af de steder, der kan ef-
fektiviseres væsentligt. Eksempelvis kan 
der skelnes mere systematisk mellem de 
varer, der forbruges jævnligt og derfor 
fast skal bestilles hjem, og de varer, der 
skal bestilles hjem efter aktuelle behov. 
Man kan tænke hospitalets indgang som 
en forsyningscentral, hvor alle varer le-
veres og distribueres samlet til afdelin-
gerne. Og endelig kan arbejdsgangen 
på afdelingerne effektiviseres ved at 
systematisere opbevaringen, så de mest 
brugte forsyninger er lettest tilgænge-
lige.

Logistisk stordrift har ligeledes poten-
tiale til store besparelser hospitalerne 
imellem. F.eks. har Region Hovedsta-
den etableret et stort regionslager for 
hospitalerne, der dels har et fast vare-

sortiment med fl ere tusind forskellige 
artikler, dels modtager og distribuerer 
specialleverancer. Omkostningerne til 
transport reduceres, når hospitalerne får 
forsyningerne leveret samlet fra ét sted, 
og de enkelte afdelinger sparer både la-
gerplads og opnår i praksis større forsy-
ningssikkerhed.

Teknologiske løsninger

I Danmark bruger vi over 100 mia. kroner 
om året på drift af sundhedsvæsenet, og 
derfor bør man inddrage behov og løs-
ninger allerede under projekteringen af 
nye byggerier. Det er langt mere effek-
tivt at designe en bygning ud fra logisti-
ske betragtninger frem for at tilpasse lo-
gistikken, når byggeriet er færdigt.

”Erfaringer viser, at klinisk personale 
bruger op mod 10 % af deres tid på opga-
ver som pakning, samling og plukning af 
udstyr. Effektive logistiksystemer redu-
cerer spild på hospitaler, frigør arbejds-
tid, skaber en højere grad af leverings-
sikkerhed, øger patientsikkerheden og 
forbedrer ofte det fysiske arbejdsmiljø,” 
forklarer Michael Møller og fortæller vi-
dere, at f.eks. operationsområder, scan-
nerafsnit, sterilfunktioner og forsyninger 
alle er områder, der bør placeres stra-
tegisk rigtigt for at opnå driftsoptimale 
patientforløb og effektiviserede arbejds-
gange.

De såkaldte AGV’er (Automated Gui-
ded Vehicles) er et eksempel på, hvor-
dan man kan gøre brug af moderne tek-
nologi til at løse centrale logistikopgaver. 
De fuldautomatiske transportrobotter 
kører både dag og nat, hvilket gør dem 
yderst effektive, og har en tilbagebe-
talingstid på helt ned til tre år. Selvom 
AGV’er er mest brugbare, når de tænkes 
ind fra starten, kan også eksisterende 
hospitaler drage nytte af den innovative 
teknologi. Det samme gælder for brugen 
af rørpostsystemer til distribution.

Klinisk driftssimulering

Hospitaler er dog yderst komplekse 
produktionsapparater, og det kan nemt 
blive uoverskueligt at se konsekven-
serne af de effektiviseringsbeslutninger, 
man tager. ALECTIA har gode erfaringer 
med at udføre kliniske driftssimulerin-
ger, der gør det muligt at teste forslag 
til forbedringer i en simuleringsmodel, 
før de iværksættes. Det kan f.eks. dreje 
sig om layout, antallet af operationsstuer 
og sengepladser, bemandingsplaner, til-
gængeligt udstyr eller den tid, det tager 
personalet at bevæge sig fra A til B. 

”En klinisk driftssimulering giver et 
solidt grundlag for at træffe beslutnin-
ger omkring eksempelvis aktivitetsæn-
dringer eller ny- og ombygninger. Når 
vi i ALECTIA arbejder med driftssimu-
leringer, konstruerer vi en sammensat 
model, der medtager alle variabler og 
data, og gennemfører derefter et antal 
simuleringer, hvor der kan skrues på de 
enkelte parametre. Det gør det muligt at 
studere effekten af planlagte ændringer 
i en afdeling og sikre beslutningsstøtte,” 
fortæller Michael Møller og fortsætter:

”En klinisk driftssimulering kan f.eks. 
vise effekten af kapacitetsændringer og 
variation i operations- og opvågnings-
tider. Den kan også danne basis for at 
vurdere, hvordan behandlingsforløb 
indrettes mest effektivt, og om ressour-
cerne er bedst anvendt på stuer, senge-
pladser, sygeplejesker, læger eller ud-
styr. Desuden giver den de forskellige 
faggrupper større indsigt i og forståelse 
for hinandens sammenhænge, hvilket 
gør det nemmere at opnå konsensus om 
de valgte løsninger.”

SEMINAR – SÅDAN BLIVER SYGEHUSVÆSENET 
2-4-6-8 % MERE EFFEKTIVT

Den 2. og 3. juni 2016 inviterer ALECTIA til seminar om sygehusvæsenets effek-
tiviseringspotentiale. Eksperter fra sundhedssektoren giver deres bud på, hvordan 
vi imødekommer sundhedsvæsenets effektivitetsudfordringer nu og i fremtiden, 
og du får mulighed for at netværke med praktikere og beslutningstagere fra hele 
landet.

Læs mere på alectia.dk/effektivesygehuse
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Kunstnere og arkitekter  
i tæt samarbejde på  
Nyt Hospital Bispebjerg
Et omfattende kunstværk skal pryde ankomsten og indgangen til det nye Akuthus på Bispebjerg. Fire 
konkurrerende kunstnere får en enestående chance for at præge oplevelsen af hospitalet fra starten i et af 
Danmarks største hospitalskunstprojekter.

I et af de største kunstprojekter på de 
danske hospitalsbyggerier skal kunst-
nere og arkitekter arbejde tæt sammen 
om at skabe et imponerende kunstværk, 
der strækker sig fra ankomsten og ind i 
det store foyerområde i det nye Akuthus 
på Bispebjerg. Man skal have fornem-
melsen af at være kommet til et menne-
skeligt sted, hvor der er rum til at tænke 
og opleve andet end sygdom.

En kunstkonkurrence blev skudt i 
gang i april sidste år, og fire kunstnere er 
fortsat med i opløbet om vinde opgaven 

med at udsmykke ankomstområdet i det 
nye hospital. Akuthuset er ikke tegnet 
i detaljen endnu, og det er derfor helt 
unikt, at kunstnerne allerede nu bliver 
inddraget. På den måde bliver det muligt 
at tænke kunsten ind som en integreret 
del af arkitekturen, så den ikke blot bliver 
føjet til, når bygningen står færdig.

Teamarbejde

På et nyligt møde med arkitekterne bag 
huset, har kunstnerne fået mulighed 

for at få et nærmere kig på de arkitekt-
tegninger, der fortsat bliver bearbejdet. 
Arkitekt og partner Mikkel Beedholm fra 
KHR arkitekter stillede op til spørgsmål 
fra de fire nysgerrige kunstnere, og han 
ser en stor styrke i at involvere kunst-
nerne allerede nu:

”At kunstnerne kommer ind på et så 
tidligt tidspunkt er rigtig godt. Det giver 
mulighed for, at de kan se nogle ting, vi 
som arkitekter måske ikke har blik for. Vi 
vil gerne arbejde som et team og kunne 
inspirere hinanden,” siger han og uddy-

I fremtiden vil besøgende på hospitalet blive mødt af en inviterende arkitektur med masser af kontakt til de grønne omgivelser og et impo-
nerende kunstværk, der byder velkommen. Illustration: KHR arkitekter, WHR Architects, Arup.



Kurser i energioptimering, indeklima og optimal drift med dig i centrum

Det er Teknologisk Instituts mål at tilbyde dig den bedste 

efteruddannelse. Vi lægger vægt på at give dig den  

bedste teoretiske viden og de rigtige praktiske erfaringer 

- så er du godt klædt på til at møde nye udfordringer og

skærpede krav.
 

Drift, vedligehold og energiøkonomi er nøgletemaer på 
mange af vores kurser i 2016.

Læs mere om Teknologisk Instituts kurser på www.teknologisk.dk/kurser.  
Se her specielt under emnet: ”Energi og byggeri”

SYGEHUSBYGGERI

ber, hvordan han forestiller sig kunsten 
som en del arkitekturen:

”Den integrerede kunst kan blive til en 
bygningsdel, et nyt loft eller på en anden 
måde en skulpturel del af bygningen.”

Lys, grønt og åbenhed

De konkrete forslag til, hvordan kunst-
værkerne kommer til at se ud, vil først 
blive afsløret i juni 2016, hvor en vinder 
skal kåres. Indtil da har de fire udvalgte 
kunstnere travlt med at udforme en 
skitse til et unikt kunstnerisk koncept for 
Akuthuset. En af de fire er billedkunstner 
Camilla Nørgård, der arbejder på tværs 
af faglige discipliner, materialer og me-
dier. Hun er begejstret for at blive invol-
veret så tidligt i forløbet:

”Jeg synes, det er super spændende 

”Vi vil gerne arbejde som et team og kunne inspirere hinanden,” siger arkitekt og partner 
Mikkel Beedholm fra KHR arkitekter (t.h.). Her er han til spørgemøde med de fire udvalgte 
kunstnere. Foto: Louise Bendixen.

FAKTA

•  Fire kunstnere er gået videre til 
fase 2 i konkurrencen om at ud-
forme et stort bygningsintegreret 
kunstværk til ankomstområdet 
i Akuthuset på Nyt Hospital og 
Ny Psykiatri Bispebjerg.

•  De fire kunstnere er : Ane Mette 
Ruge, Camilla Nørgård, Jytte Høy 
og Henrik B. Andersen.

•  Konkurrencen afgøres i juni 
2016, og værket forventes 
indviet sammen med hospitalet 
omkring 2024.

•  Et kunstudvalg, bestående af en 
arkitekt og to kunstnere, udpeget 
af Statens Kunstfond, samt for-
manden for Bispebjerg Hospitals 
kunstforening har været med til 
at udvælge de konkurrerende 
kunstnere.

•  Akuthuset på Bispebjerg bliver 
tegnet af et konsortium med 
KHR arkitekter, WHR Architects 
og Arup i spidsen.

•  Én pct. af byggesummen for Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispe-
bjerg skal bruges til kunst, dvs. i 
alt ca. 40 mio. kr.

•  Der er afsat 5 mio. kr. til kunst-
værket, som omfatter alle udgif-
ter til materialer og udførelse, ud 
over kunstnerhonorar.

og et privilegium at være med så tidligt 
og at få mulighed for at præge proces-
sen. Det er en udfordring, at der ikke 
er præcise tegninger eller modeller til at 
planlægge efter, så lige nu er der stadig 
lidt langt til at vide, hvordan man kom-
mer i mål,” siger hun.

Camilla Nørgård glæder sig over, at fo-
yerområdet, der skal udsmykkes, får god 
adgang til de grønne omgivelser:

”Der er allerede en del ændringer til 
det bedre i projektet. Der er meget mere 
lys, grønt og åbenhed, end vi har set i de 
tidligere skitser,” konstaterer hun.

De fire kunstnere har udsigt til at vinde 
en opgave med et samlet budget på 5 
mio. kr. Dermed er det et af Danmarks 
største kunstprojekter. Arbejdet stræk-
ker sig til omkring 2024, når hospitalet 
står færdigt.

For yderligere oplysninger

Projektleder Tine Hancock, 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, 
tlf. 61 65 97 86.
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PATIENTOPLEVELSE

Relevante touch-
points i arbejdet 
med bedre 
patientoplevelser

FORCE TECHNOLOGY, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

I Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology 
har man med udgangspunkt i en måling af patientoplevel-
ser udledt fem specifikke touch-points der er relevante, hvis 
man ønsker at forbedre patientoplevelser. Undersøgelser af 
patientoplevelser giver relevant viden til udviklings- og inno-
vationsarbejde i sundhedssektoren, der søger at skabe bedre 
rammer og service for ydelsernes patienter.

Touch-points – en overordnet model

På baggrund af erfaringer og resultater opnået gennem ind-
samling af patientoplevelser på hospitalsafdelinger i Dan-
mark, er der udledt fem touch-points som er særligt relevante 
at forholde sig til i arbejdet med den gode patientoplevelse. 
Disse betegnes som: individ, relationer, fysisk miljø, proces-
ser og kultur.

Alle områder er relevante, da de hver især påvirker den 
samlede patientoplevelse. Derfor tages der udgangspunkt i 
nedenstående model, hvor hvert touch-point udgør en sær-
skilt del men er en del af helheden. På den måde vil det både 
være muligt at rette fokus mod samtlige touch-points men 
også at fokusere på ét eller flere af disse.

Individ

Patienter har hver deres individuelle personlighedstræk, 
coping-strategier, erfaringer og ikke mindst fysiologiske til-
stande. De emotioner patienter oplever undervejs i forløbet 
fortæller dog meget om, hvordan hospitalskonteksten vurde-
res og efterfølgende huskes. Det er derfor afgørende for for-
bedringstiltag at undersøge og måle de emotionelle tilstande 
og tilstandsskift, som patienter oplever i systemet. Dermed 
bliver det muligt at klarlægge kontekstuelle elementer der 
fører til uhensigtsmæssige emotionelle tilstande samt at iden-
tificere situationer der resulterer i emotionelle tilstandsskift. 
Denne viden kan anvendes til at begrunde, hvad der bør for-
andres og hvad der fungerer godt.

Relationer

Patienter forholder sig konstant til de mennesker, de omgi-
ves af. Det relationsmæssige arbejde er derfor relevant, hvis 

Fortsættes næste side



Vi kan hjælpe med at skabe 
gode patientoplevelser 

Lad

Afdelingen for Anvendt Psykologi

psychology@force.dk - forcetechnology.comH o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

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

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

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

Display-løsninger

PATIENTOPLEVELSE

man vil sikre en god patientoplevelse. 
Her spiller især læger, sygeplejersker og 
andet sundhedspersonale en væsentlig 
rolle. Studier viser eksempelvis, at pa-
tienter vægter relationelle egenskaber 
som anerkendelse, omsorg og empati 
særligt højt i vurderingen af sundheds-
personalet. Det er derfor relevant at 
undersøge den verbale og non-verbale 
kommunikation mellem patient og per-
sonale. Denne viden er afgørende for at 

skabe et relations baseret sundhedsvæ-
sen der kan imødekomme patienternes 
behov for at blive set, hørt og forstået.

Fysisk miljø

Patienter har en begrænset mængde 
mentale ressourcer. De vil generelt have 
svært ved at se og huske stimuli, når de 
navigerer i sundhedsvæsenets fysiske 
miljøer. De fl este patienter har eksem-

pelvis et højt stemningsleje, når de an-
kommer til hospitalet. Det kan skyldes 
situationens uvante og ukendte rammer, 
bekymringer samt generel uvished. Det 
betyder, at deres opmærksomhedssy-
stem er begrænset og rettet mod få sti-
muli. Sandsynligheden for at overse eller 
glemme eksempelvis skilte og vejvisere 
er således stor. Dette resulterer ofte i 
forvirring, forstærker patientens høje 
stemningsleje og bidrager i sidste ende 
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Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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Optimal hygiejne &  
patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

PATIENTOPLEVELSE

til dårligere oplevelser. Derfor bør det 
undersøges, hvordan det fysiske miljø 
påvirker patienten og ikke mindst den-
nes pårørende. Denne data giver vigtig 
viden om, hvordan hospitalet og dets 
enkelte afdelinger bedst muligt desig-
nes, indrettes og skiltes så det understøt-
ter patientens perceptuelle og kognitive 
ressourcer.

Processer

Patienter forsøger at skabe mening af 
deres omgivelser og relatere forskellige 
fænomener og forløb til hinanden. De 
udvikler regelmæssigt egne teorier om, 
hvordan verden omkring dem fungerer. 
Mennesker har det bedst, når omverde-
nen i store træk giver mening. Processer 
og forløb på et hospital kan være sværere 
at forstå, hvis man ikke har kendskab til 
eller erfaring med dem. Derfor stemmer 
patienternes teorier om deres forløb ikke 
altid overens med virkeligheden, hvorfor 
det er relevant at undersøge, hvordan 
procesforløb bedst illustreres for patien-
ten. Der er mange muligheder: verbal 

kommunikation, piktogrammer, billed-
materiale, video eller diktafon. Disse kan 
være mere eller mindre hensigtsmæs-
sige i kommunikationen af det enkelte 
procesforløb. Fordelen ved at sikre en 
fælles forståelse er, at det rammesætter 
forventninger, styrker samarbejder, mi-
nimerer overraskelser og misforståelser 
samt skaber tryghed.

Kultur

Patienters adfærd påvirkes af den orga-
nisatoriske kultur i form af magtstruktu-
rer, normer og forventninger opbygget 
inden for sundhedssektoren. Der er 
særligt to ting, der er relevante at være 
opmærksom på i denne sammenhæng. 
For det første er patienter tilbøjelige til at 
følge eksperter, hvilket bevirker, at de er 
mindre villige til at stille spørgsmål, der 
kan få dem til at fremstå uvidende. Det 
betyder ofte, at patienter efterlades med 
ubesvarede spørgsmål. Magtforhold kan 
således både have positive og negative 
implikationer, men det er vigtigt at un-
dersøge deres reelle effekt i den speci-

fikke situation. I den sammenhæng er det 
dog samtidig vigtigt at være opmærksom 
på, at patienter er blevet mere oplyste 
end tidligere, hvilket kan påvirke dette 
magtforhold. For det andet vil patienter 
have en tendens til at sammenligne sig 
selv med andre og tilpasse deres adfærd 
efter andres, idet de ofte ønsker at passe 
ind i kontekstens normer og forventnin-
ger. Uden denne samhørighed kan de 
føle sig udenfor og samtidig føle, at de 
ikke er berettiget til samme støtte eller 
behandling som andre. Overordnet er 
det derfor vigtigt, at den organisatoriske 
kultur afspejler professionalisme men 
indbyder til interaktion.

Opsamling

For at undgå ”hjemmeblindhed”: det fak-
tum at vi ofte bliver blinde over for den 
kontekst, vi selv er en del af anbefales 
det, at viden om de fem touch-points 
indsamles af eksterne parter, der råder 
over de nødvendige metoder og kompe-
tencer. 
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BELYSNING

Døgnrytmelys på NISA i Silkeborg:

 Det skaber ro
Patienter der har pådraget sig et alvorligt hjernetraume, har brug for tryghed, hjælp og ro, når de 
skal orientere sig i tid og rum. På Neuro Intensivt Step Down afsnittet (NISA) i Silkeborg, er det nye 
fulddynamiske døgnrytmelys med til, at skabe den nødvendige ro i neurorehabiliteringen samtidig med, 
at personalet oplever et forbedret arbejdsmiljø.

På NISA afsnittet, Regionshospitalet Sil-
keborg, er det fulddynamiske døgnryt-
melys installeret i stuer, gange og kon-
torer. En høj teknologisk LED løsning, 
der tager højde for patienternes tilstand, 
personalets opgaver og afdelingens over-
ordnede rytme.

Afdelingssygeplejerske Karen Meld-
gaard, fi k interesse for døgnrytmelyset, 
efter et besøg på neurokirurgisk afsnit 
(NIA), Nørrebrogade i Århus. Hun har 
siden besøget, i tæt samarbejde med 
teknisk afdeling, kæmpet for at få døgn-
rytmelys integreret på afdelingen.

“Vi arbejder meget målrettet på at 
skabe en så effektiv neurorehabilitering 
som mulig. Døgnrytmelyset er i høj grad 
med til at skabe optimale vilkår for både 
patienter og personale. Vi oplever, at 
patienterne får en fornemmelse af dag 
og nat, samtidig med at de faktisk sover 
bedre. Det skaber ro for patienterne. 
Personalet der arbejder om natten, er 
glade for det rød-orange nattelys, de har 
nemmere ved at falde i søvn når de kom-

mer hjem fra nattevagt. ” Udtaler Karen 
Meldgaard, afdelingssygeplejerske.

Et moderne lysdesign

Fulddynamisk døgnrytmelys anven-
der alle farver i farvespektret. Det rød-
orange nattelys skaber optimale betin-
gelser i forhold til kroppens produktion 
af søvnhormonet melatonin. I løbet af 
dagen er det kraftige hvide lys med til at 
hæmme produktionen af søvnhormonet 
og skabe optimale arbejdsbetingelser. 
I gangene er lysbåndet placeret langs 
væggen, så patienterne ikke blændes, 
når de transporteres rundt på afdelingen.

På stuerne kan personalet vælge mel-
lem døgnrytmelys, akutlys og farvet lys 
til skærmarbejde og venfl on. I tilfælde 
med særligt lysfølsomme patienter, har 
personalet mulighed for at dæmpe lyset. 
“På stuerne er vi særligt glade for nat-
telyset, der ikke vækker patienten når 
vi tilser dem om natten”. Udtaler Karen 
Meldgaard.

Brugertilpasset lys

Luminex Lightcare, der har leveret det 
fulddynamiske døgnrytmelys, har i for-
bindelse med projektet gennemført 
brugerundersøgelser med henblik på at 
sikre driften af det nye system. “Vores fo-
kus er at skabe kvalitet og brugervenlige 
løsninger ved at inddrage afdelingernes 
forskellige brugere. Det kræver først og 
fremmest en grundig analyse af afdelin-
gens behov, men det er ligeså centralt, 
at vi efter personalet har arbejdet i lyset, 
fi njusterer til specifi kke behov. Udta-
ler Claus Søgaard, Indehaver Luminex 
Lightcare

Luminex Lightcare har leveret det om-
talte fulddynamiske døgnrytmelys til en 
række hospitaler og projekter inden for 
ældreplejen og psykiatrien. De er netop 
i gang med, at installere farvet lys på 26 
operationsstuer på Det Nye Universitets-
hospital i Skejby, sideløbende med et 
døgnrytmelys projekt på 120 plejeboli-
ger i Silkeborg Kommune.

Det rød / orange aften- og nattelys er med 
til at skabe den nødvendige ro på afdelin-
gen.



På det Nye Psykiatriske Sygehus 
i Aabenraa har DAMPA bidraget til 
det gode indeklima og de rolige 
rammer.

DAMPA® Clip-in Kassette skarpkantet i 
hvid får loftet til at fremstå som én stor, 
samlet overflade.

Høj lysreflektion fra de hvide kassetter 
lysner rummet og skaber behageligt 
og roligt miljø for patient og personale.

DAMPA® Metallofter tåler rengøring og 
bidrager til høj hygiejne.

En stærk og sikker loftsløsning til den 
psykiatriske afdeling er valgt, hvor  
patienten ikke har mulighed for at  
afmontere loftet.

Ved brug af DAMPA´s særlige  
nedtagningsværktøj gives tilgang til de 
overliggende tekniske installationer. 

De stærke metalkassetter vil efter  
adskillige demontager fortsat fremstå  
intakte og ensartede.

Totaløkonomien sikres gennem en  
levetid på mere end 20 år.

Rolige ensartede loftsflader

DAMPA ApS - 5690 Tommerup - 63 76 13 00 - dampa@dampa.dk - www.dampa.dk

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa

Tekniske informationer:

DAMPA® Clip-In Kassette i stål

600x600 mm skarpkantet
LRV 86 (Light Reflectance Value)

Perforation udover kant 
Hulstørrelse 1,8 mm
Åbent areal 21 % 
Akustikfilt hvid 0,2 mm
Akustisk værdi
op til     

w
 0,91

NRC 0,85

DAMPA Metallofter
bidrager til rolige rammer på sygehuset
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Lysbuesikkert udstyr til elteknikere

• Omfattende beskyttelse af hele kroppen
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Kvalitetsinventar, 
der klarer en travl hverdag

Designet og produceret i Danmark 
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DATAOVERVÅGNING

  Datalogger testo Saveris:

Centralt dataovervågningssystem til 
hospitaler, laboratorier og medicinrum
Alle danske hospitaler skal leve op til ”Den Danske Kvalitets-
model”, som opstiller mål i forhold til god kvalitet. Fx er det et 
krav, at man kan dokumentere, at medicin har været opbevaret 
indenfor de opstillede grænseværdier.

Derfor er det vigtigt, at temperatur og luftfugtighed overvå-
ges nøjagtigt og konstant, for eksempel i laboratorier, renrum 
og blodbanker. Testo Saveris dataloggersystem giver et klart 
overblik over alle målelokationer, sparer personalet for tid tak-
ket være automatiseret og central dokumentation og giver sik-
kerhed i form af alarmrapporter når grænseværdier overskrides.

Testo Saveris dataloggersystem – overblik

Systemet består af en base, trådløse temperatur- og fugtlog-
gere, extendere, en router og Ethernet loggere til logning 
mellem forskellige lokationer. Basen kan tilsluttes op til 150 
måleenheder. Basen giver et hurtigt overblik over systemets 
komponenter, alarmer og måledata. Softwaren logger al data 

centralt. Den trådløse enhed giver præcise målinger af tempe-
ratur og fugt. Der fi ndes forskellige varianter, som er skrædder-
syet til alle former for applikationer. Betjening foregår trådløst. 
Med Ethernet enheden er det muligt, at logge temperaturer via 
LAN.

Brugervenligt og fuldautomatisk system

Ansvaret for overvågningssystemet ligger typisk hos hospita-
lets tekniske afdeling. Med et dataloggersystem, automatiseres 
arbejdsgange og procedurer, og det er muligt at generere rap-
porter i det interval, som de forskellige afdelinger har brug for; 
dagligt eller på uge- eller månedsbasis.

Fast procedure og tryghed mod afvigelser

Skulle der ske nedbrud på et af hospitalets overvågningsloka-
tioner, sender Saveris systemet en alarm. Det giver en tryghed 
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Vil du også have styr på 
driftsopgaverne?

Digital opgavestyring uden det store IT-kendskab

Prøv TOPdesk

www.topdesk.dk

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

DATAOVERVÅGNING

OM BUHL & BØNSØE A/S

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

og er samtidig medvirkende til, at hospitalet kan overholde den 
strenge kvalitetskontrol, som det er underlagt i forhold til dansk 
lovgivning på området.

Her vil testo Saveris kunne gøre en forskel for 
hospitalet

Testo Saveris kan for eksempel bruges i medicinrum. Her er 
det vigtigt, at lagertemperaturen er under konstant overvåg-
ning, således at kvaliteten af medicinen ikke tager skade. På 
den måde sikrer man, at fx dyr medicin ikke skal smides ud, 
fordi der er tvivl om, hvorvidt det har været opbevaret indenfor 
de tilladte temperaturgrænser. Det sparer hospitalet for mange 
penge.

Opbevaring af biologiske prøver og reagens skal ske under 
helt bestemte temperaturer i henhold til lovgivningen. Selv små 

temperaturudsving kan have en betydelig effekt på kvaliteten. 
Derfor er Saveris dataloggersystem perfekt til brug i renrum, da 
man kan overvåge temperaturen for blodprøver og biologiske 
prøver.

Indenfor forskning og laboratorier, tester man konstant teo-
rier og får tilegnet sig ny viden. I den sammenhæng spiller må-
ledata en vigtig rolle. Med et Saveris dataloggersystem får man 
central, automatiseret dataopsamling.

Yderligere information

Buhl & Bønsøe A/S
Kim Max-Christensen
Product Manager
kma@buhl-bonsoe.dk



SENGESTUEPANEL

Nyt enkelt sengestuepanel 
fra Fagerhult
Du får her en slags snigpremiere på det nye panel, Alufl ex 16. Det er 
så nyt at du først kan fi nde det på vores hjemmeside i starten af maj.

Det nye panel, Alufl ex 16, er et enkelt 
panel der er meget anvendeligt i mange 
forskellige afdelinger. Panelet har et roligt 
og diskret design med afrundede kanter. 
Oversiden er let skrånende hvilket er 
medvirkende til det diskrete udtryk og 
rent praktisk betyder det at oversiden 
ikke kan anvendes som hylde og dermed 
undgås at oversiden anvendes som hylde 
og et deraf følgende rodet indtryk.

Panelet består fast af to kanaler; øverst 
kanal til el installationen og nederst til gas 
installationen. I el kanalen er der adskil-
lelse af stærk- og svagstrøm. Panelet kan 
forsynes med integreret læse- og under-
søgelseslys og kulisseskinne, ligesom 
panelet kan udstyres med de ønskede 
data-, signal- og tele udtag.

Enkel tilslutning og montage

Tilslutning af panelet er gjort enkelt og 
nemt tilgængeligt. I den ene ende af pa-
nelet sidder tilslutningsboksen under en 
frontplade. Frontpladen skrues af, tilslut-
ning foretages og frontplade skrues på 
igen. Samme sted fi ndes sikringsboksen, 
synlig dog afdækket for at undgå utilsig-
tet afbrud. (se ill. 2)

Det er gjort meget enkelt at montere 
panelet. Det nyudviklede ophængnings-
beslag monteres direkte på væggen 
og derefter kan panelet helt enkelt blot 
hænges op på beslaget og justeres side-
læns for at opnå den præcise placering. 
(se ill. 3)

Kontakt os for yderligere oplysning 
på post@fagerhult.dk eller ring til Søren 
Holst på telefon 43 55 37 16.

NYANSÆTTELSE

KE Fibertec
Som et led i virksomhedens vækststrategi og kvalitetssikring har KE Fibertec, der er mar-
kedsleder inden for tekstilbaseret ventilation, foretaget en række ændringer i organisatio-
nen. Anne Lindegaard Madsen er pr. 1. februar 2016 ansat som udviklingsingeniør, og hun 
skal bl.a. arbejde med produktudvikling, målinger og salgssupport. Anne er nyuddannet 
bygningsingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i indeklima og energi og har tidligere 
været i praktik i udviklingsafdelingen. 

Udviklingsafdelingen ledes i dag af Anders Olsen, der er blevet forfremmet til udviklings-
chef. Anders har siden 2010 været ansat som udviklingsingeniør i KE Fibertec-gruppen. 
Endelig har vi etableret en PTA-afdeling til bl.a. produktionsplanlægning, der består af PTA-
koordinator Anders Pedersen og to tekniske tegnere, Axel Mehl og Lenka Balážová.

Ill. 2. Tilslutningsboks og synlig sikrings-
boks

Ill. 3. Ophængningsbeslag der gør det me-
get let at montere panelet

Alufl ex 16
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AAUH har fået styr på 
driftsopgaverne
Teknisk driftschef Henrik Lyhne Hargaard fra Aalborg Universitetshospitals fortæller her om 
konsekvenserne og, hvorfor hospitalet valgte en servicedesk fra virksomheden TOPdesk Danmark A/S i 
Ballerup, da man skulle effektivisere og systematisere opgavehåndteringen.

– Vi har igennem mange år benyttet 
gule sedler med gennemslagspapir, når 
kunderne skulle rekvirere hjælp fra tek-
nisk afdeling. Kunderne udfyldte sed-
lerne, som blev postet eller afleveret til 
os via intern post. Vi havde til tider svært 
ved at bevare overblikket over, hvor 
mange opgaver vi havde gang i og hvor 
de enkelte opgaver var i processen. 
Det fastslår teknisk driftschef Henrik 
Lyhne Hargaard, der her fortæller hele 
for historien og de foreløbige resultater 
med digitalisering af opgavehåndtering 
i teknisk afdeling på Aalborg Univer-
sitetshospital, der omfatter afsnit Syd, 
Nord, Farsø og Hobro.

Tilsammen er det en arbejdsplads 
med rundt regnet 6.000 medarbejdere.

Teknisk afdeling har ansvaret for drift 
og vedligeholdelse af hospitalets byg-
ninger og installationer. Teknisk afde-
lings ad hoc opgaver opstår typisk ved 
henvendelser fra afdelingernes læger og 

sygeplejersker, portører, fysioterapeuter, 
rengøringsfolk etc. i det daglige.

– Målet var derfor at finde et opga-
vehåndteringssystem, der kunne højne 
kundetilfredsheden, sikre overblikket 
og aflaste forkontorets medarbejdere for 
alle disse indberetninger. Vi var på jagt 
efter et system, hvor hospitalets medar-
bejdere og afdelinger selv kunne regi-
strere og følge deres opgaver digitalt.

Systemet skulle være intuitivt

Vi startede i oktober 2014 med at kon-
takte 6 udbydere, der kunne levere så-
danne systemer. Vi havde før prøvet et 
system, der ud over opgavehåndterin-
gen kunne meget andet, men vi ønskede 
et system der var bygget op omkring 
opgavehåndtering, en ”hyldevare” som 
ikke først skulle programmeres, Vi var i 
dialog med leverandørerne og flere var 
ude og præsentere deres systemer.

Vi mente TOPdesk levede op til vore 
ønsker. Derfor valgte vi systemet sidste 
forår. Systemet virkede ekstremt intui-
tivt og let at konfigurere uden det store 
it-kendskab. Ønsker vi, at kunderne skal 
kunne bestille eller fejlmelde noget spe-
cielt, så designer vi selv knapper og for-
mularer.

Vi er helt uafhængige af at have TOP-
desk ind over ved ændringer. Det var et 
problem, at mange af de andre tilbudsgi-
vere lagde op til, at de skulle involveres 
ved ændringer.

Henrik Lyhne så det som en klar for-
del, at opgaverne kan sendes direkte ud 
til de interne håndværkeres smartphone 
og at håndværkerne selv kan oprette op-
gaver og sende dem til deres kollegaer 
eller leder. Det blev pludseligt muligt at 
se, hvor mange opgaver der ventede på 
at blive løst og hvor lang tid der var gået 
fra opgaverne var oprettet til de var løst.

– Vi har nu et godt overblik over ind-
komne opgaver og hvor de er i proces-
sen, siger Henrik Lyhne Hargaard.

Blev et fælles projekt

Da systemet var valgt, begyndte teknisk 
afdeling at introducere systemet for kun-
derne:

– Vi etablerede en selvbetjeningspor-
tal og udvalgte fem afdelinger, som 
skulle være med til at finpudse selvbe-
tjeningsportalen. Afdelingerne kom med 
feedback og efter sommerferien sidste år 
begyndte vi omsider at rulle det ud.

Status er, at vi får 1.500 opgaver ind 
om måneden, en tredjedel oprettes af 
kunderne selv via selvbetjeningspor-
talen, en tredjedel ringes stadig ind til 
os, mens de interne håndværkere selv 
indberetter den sidste tredjedel. Sam-
men med opgavehåndteringssystemet, 
kom flere nye tiltag. Blandt andet er 
smartphones blevet en del af værktøjs-
kassen og så er vi i teknisk afdeling be-
gyndt at tidsregistrere vore opgaver, så 
vi kan dokumentere, hvad vi bruger vor 
tid på.

Tidsregistrering er nyt for os, men vi 
har i større og større udstrækning be-
hov for at kunne dokumentere hvad vi 
benytter vores tid på. Vi kan blandt an-
det nu dokumentere at alle opgaver der 
indberettes via selvbetjeningsportalen 
i gennemsnit bliver løst indenfor 20-25 
arbejdstimer.

Systemet er fuldt implementeret på 
Aalborg Universitetshospitals afdeling 
Syd og på Nord i løbet af 2016, så Hen-
rik L Hargaard og kolleger er godt i gang 
med udrulningen.

TOPdesk er modulopbygget, hvilket 
gør, at man kan nøjes med at anskaffe sig 
de moduler man har behov for. Teknisk 
afdeling har i første omgang kun haft be-

FAKTA OM TOPDESK

TOPdesk har siden 1993 udviklet 
og implementeret opgavestyrings-
løsninger, der hjælper organisa-
tioner til effektivt, at håndtere og 
udvikle de serviceydelser der le-
veres. TOPdesk er i dag markedets 
mest brugervenlige opgavestyrings-
system hvor selv ”ikke-IT-kyndige” 
brugere, bifalder systemet som et 
dagligt hjælpeværktøj. 

TOPdesk har i dag afdelinger i hele 
verden og servicerer Danmark fra 
kontoret i Ballerup, hvor knap 25 
ansatte yder den bedste støtte og 
support.
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hov for 5-6 moduler, hvilket rigeligt dæk-
ker behovet for opgavehåndtering.

Udbredt tilfredshed

Der var folk der skulle vænnes til tanke-
gangen om et elektronisk system, men 
efter at de så, hvad det var og kunne, er 
de blevet glade for det. Nogen hoppede 
på med det samme, mens andre har truk-
ket det lidt ud.

Håndværkerne kan eksempelvis via 
mobilsystemet notere, at der er leverings-
tid på komponenter, hvorefter det ryger 
ind i systemet, der sender en mail tilbage 
til afdelingen, så de ved det. Vi har over-
blik over alle opgaver, der er tastet ind 
og når de først ligger i systemet, sikrer vi 
også at der tages action på opgaven.

Vi bruger lidt tid på at registrere opga-
verne, men sparer til gengæld en masse 
tid med at finde ud af, hvor opgaverne 
befinder sig og hvor langt de er nået.

Fleksibiliteten i systemet er stor og op-
gaverne kan ved enkelte klik sendes til 
kollegaerne i teknisk afdeling. Før, da vi 
skrev på gule sedler, var der sommetider 
opgaver, som manglede afklaring inden 
de kunne igangsættes, nu sendes disse 

videre til nærmeste leder, som så tager 
stilling til hvad der skal ske med opga-
ven.

Der er ikke sat kroner og ører på be-
sparelsen systemet har medført, oplyser 
Henrik Lyhne Hargaard, men før skulle 
forkontoret ringe frem og tilbage for at 
kontakte personalet i afdelingerne og 
bagefter ringe videre til teknikerne, men 
nu sendes opgaverne direkte ud til deres 
smartphones.

Teknisk afdeling har ca. 115 medarbej-
dere, heraf 6 maskinmestre, der dækker 
sygehusene i Syd, Nord, Farsø og Hobro. 
Der er registreret 70 brugere i teknisk af-
deling. Alle på håndværkersiden bruger 
det aktivt og det er alle medarbejdere, 
som sikrer den fortløbende drift.

En succeshistorie

– Systemet har haft så meget med 
vind, at flere afdelinger har rykket for at 
komme på systemet. Teknisk afdeling på 
nord har ligeledes rykket for at komme i 
gang, da de havde hørte fra kollegerne, 
at det fungerede godt,

Status nu og her er at ca. 80 % på hhv. 
afsnit Nord og Syd er med på systemet, 

der også bruges af Center for Døvblind-
hed og Høretab der ligger under Region 
Nord. De kontaktede os og er ligeledes 
ved at implementere det. Vi har hjul-
pet dem med at etablere en selvbetje-
ningsportal til dem.

Det har været en succes at få det ind i 
huset. Personalet ude på hospitalet kan 
følge, hvad der sker med deres opgaver.

– Det er et simpel og intuitivt system 
og fungerer hamrende godt, så vi er rig-
tigt godt tilfredse med systemet.



Avanceret – Enkelt – Smart
Planon anvendes af nogen af Danmarks og Verdens største 
virksomheder. I mere end 1.800 organisationer har Planon 
brugere blandt andet glæde af:

MCG Facility Management
Integreret Workplace Management System – IWMS

• Ejendomsporteføljestyring

• Registrering og håndtering af rekvisitioner, fejl og 
mangler samt øvrige arbejdsopgaver

• Integration til CAD/BIM

• Forvaltning af tekniske anlæg, installationer og 
udstyr

• Registre over medarbejdere, håndværkere, 
leverandører og kunder

• Arealforvaltning med visuelt overblik

• Vedligehold – efter forebyggende Serviceplanner 
eller ved akutte hændelser

• Rapportering med nøgletal og Dashboard

• Energiforvaltning

• Integration til organisationens økonomisystemer 
og øvrige IT systemer

• Webbaseret løsning med adgang til alle platforme 
(PC, tablet og smartphone)

• Apps som sikrer FM afdelingen en bedre styring 
af og kommunikation med håndværkere og 
medarbejdere

• Modulær og skalérbar efter kundens ønsker og 
behov

• Realisering fra A-Z. MCG FM understøtter med 
implementering og drift af løsningen.

Hanne Nielsens Vej 10, 2840 Holte
Tlf. 45 41 40 77, Fax 45 42 52 70, info@mcg-fm.dkwww.mcg-fm.dk
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Leverandør TOPdesk Danmark
www.topdesk.dk 

Sweco Danmark A/S 
www.sweco.dk

MainManager Danmark 
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 4 20 120 6

Samarbejdspartnere Dansk Facilities Management Netværk, Compass 
Group mfl. 

Ingen J Se hjemmeside NTI   DK, NO,S + EG A/S SpecTec Group - Medarbejdere 300+

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

Opdateringsinterval Løbende opdatering Løbende 4 - 6 mdr Flere releases + service packs årligt Årligt Frivilligt Ny Version frigives ca 2 gange årligt

Seneste opdatering Løbende opdatering / udruldning- "Continious de-
ployment" 

1. kvt. 2016 16/10/15 2016 2016 1. januar 2016

Hardwarekrav, Klient 100 % webbaseret, derfor ingen klient. Internet og browser Internet (ie10 ->, Google Crome, Safari…) Java, WE2 eller browser Alm. Kontorpc, 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 tablet J J J J
Mobile løsninger  (smartphone/tablet) J Ja J J J J
Databaser TOPdesk understøtter Microsoft SQL Server 2008, 

2008 R2, 2012 og 2014 samt Oracle 10.2.5 11g og 
12c. Microsoft tilbyder SQL Server i tre forskellige 

versioner: Express, Standard og Enterprise.

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

Rapportsprog Integrerede rapporter + ubegrænset udtræk til andre 
rapportværktøjer .

PDF, Excel 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 Microsoft.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-

ho
ld

BIM/CAD understøttelse J Brugertilpasset J J Revit, IFC, AutoCAD, MicroStation J
Klassifikation (f.eks. sfB, CCS, Omniclass) J Ja brugerdefineret SfB, CCS 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

A
re

al
fo

rv
al

tn
in

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 J 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

BYGNINGSVEDLIGEHOLD – SYSTEMOVERSIGT 2016
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Leverandør TOPdesk Danmark
www.topdesk.dk 

Sweco Danmark A/S 
www.sweco.dk

MainManager Danmark 
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 4 20 120 6

Samarbejdspartnere Dansk Facilities Management Netværk, Compass 
Group mfl. 

Ingen J Se hjemmeside NTI   DK, NO,S + EG A/S SpecTec Group - Medarbejdere 300+

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

Opdateringsinterval Løbende opdatering Løbende 4 - 6 mdr Flere releases + service packs årligt Årligt Frivilligt Ny Version frigives ca 2 gange årligt

Seneste opdatering Løbende opdatering / udruldning- "Continious de-
ployment" 

1. kvt. 2016 16/10/15 2016 2016 1. januar 2016

Hardwarekrav, Klient 100 % webbaseret, derfor ingen klient. Internet og browser Internet (ie10 ->, Google Crome, Safari…) Java, WE2 eller browser Alm. Kontorpc, 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 tablet J J J J
Mobile løsninger  (smartphone/tablet) J Ja J J J J
Databaser TOPdesk understøtter Microsoft SQL Server 2008, 

2008 R2, 2012 og 2014 samt Oracle 10.2.5 11g og 
12c. Microsoft tilbyder SQL Server i tre forskellige 

versioner: Express, Standard og Enterprise.

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

Rapportsprog Integrerede rapporter + ubegrænset udtræk til andre 
rapportværktøjer .

PDF, Excel 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 Microsoft.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-

ho
ld

BIM/CAD understøttelse J Brugertilpasset J J Revit, IFC, AutoCAD, MicroStation J
Klassifikation (f.eks. sfB, CCS, Omniclass) J Ja brugerdefineret SfB, CCS 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

A
re

al
fo

rv
al

tn
in

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 J 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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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.
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COMMISSIONING  
– BYG RIGTIGT  
FØRSTE GANG
Vil du vide hvordan?  
Så kan du kontakte  
Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk  
eller
Jens Johansen på 2723 6304,  
jens.johansen@sweco.dk

MicroOne Express 
Fjerner bakterier med 99,99% uden kemi

www.vileda-professional.dk

Engangsmoppe - hygienisk håndtering

Tåler klor baserede desinfektionsmidler
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Danske sygehuse kan 
spare millioner med tør-
transformere
Rigshospitalet valgte tør-transformere fra Schneider Electric, da de skulle udskifte en række udtjente olie-
transformere. Det giver øget sikkerhed og store energibesparelser, som imødekommer de politiske og 
ledelsesmæssige krav.

Danske sygehuse står overfor en række 
udfordringer, når de skal leve op til de 
politiske krav til fremtidens sygehusvæ-
sen. Her går krav om kapacitet og øget 
effektivitet hånd i hånd med krav om 
besparelser. På Rigshospitalet er energi-
besparelser en central del af løsningen, 
og indkøbet af nye tør-transformere fra 

Schneider Electric spiller en aktiv rolle i at 
imødekomme kravene til effektiv hospi-
talsdrift. Valget af transformere bunder i 
tre årsager, fortæller Preben Byberg, der 
er el- og maskinmester på Rigshospitalet:

”For det første skal vi spare på vores 
energiforbrug. Det er et ønske fra både 
hospitalets ledelse og et politisk krav 

fra Region Hovedstaden. For det andet 
skulle vi udskifte et antal gamle, udtjente 
transformere, og for det tredje er vi i 
gang med tre nybyggerier.”

Derfor har Rigshospitalet indkøbt 27 
nye Trihal-tørtransformere fra Schneider 

Fortsættes næste side



Bruger du også alt for meget tid på 
at hente vandkander i køleskabet?
Vi har en løsning på det problem, så du kan bruge 

din dag mere fornuftigt!

Vælger I en drikkevandskøler fra Kuvatek A/S, 
kan I tappe iskoldt drikkevand direkte fra 

tappehanen. Vi har kort tappetid uden, at det går 
ud over vand temperaturen, så kande nr. 10 eller 

100 også får iskoldt vand.

Kontakt os for en uforpligtende snak og få et godt 
tilbud, som kan spare dig for tid, som du hellere 

vil bruge på at passe dine patienter.

www.kuvatek.dk  –  Tlf.: +45 65 96 77 96

Kuvatek 0316_87,5x128,5.indd   1 31/03/16   09.37

Effektiv og ensartet 
fordeling af store luft-
mængder i laboratorier

Læs mere på  
ke-fibertec.dk/lab 

eller ring  
75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation i  
AstraZeneca laboratorium

www.hospitaldrift.dk
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Electric, der bl.a. sikrer energibesparel-
ser og øget sikkerhed.

Lavere spænding – lavere 
el-regning

De nye tør-transformere erstatter ho-
spitalets gamle olietransformere, og det 
giver både energibesparelser og højere 
sikkerhed.

”Med nye transformere kan vi sænke 
forsyningsspændingen fra 400 til 380 
volt i de gamle bygninger med installatio-
ner designet til 380V. Beregninger viser, 
at det kan give os en besparelse på mel-
lem tre og seks procent af el-forbruget 
forklarer Preben Byberg.

Med en årlig el-regning på ca. 60 mil-
lioner kroner vil en nedsættelse af for-
bruget med mellem tre og seks procent 
årligt udløse en kontant besparelse på op 
til 3,6 millioner kroner på Rigshospitalet.

Hertil kommer fordelen ved øget sik-
kerhed, fordi der – i modsætning til olie-
transformere – ikke er eksplosionsfare 
med tørtransformere. Desuden bidra-
ger Trihal-tørtransformere til yderligere 

energibesparelser, fordi Trihal er kende-
tegnet ved at have et meget lavt egetfor-
brug af strøm.

”Med tør-transformere er vi mere frit 
stillet i placeringen af transformere i de 

nye bygninger. Det er vi, fordi kravene til 
brandsikring ved tør-transformere ikke 
er lige så omfattende som ved olietrans-
formere,” siger Preben Byberg.

Derfor kan Rigshospitalet nu placere 
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FAKTA

Udskiftning af udtjente olietransfor-
mere til Trihal-tørtransformere fra 
Schneider Electric giver Rigshospi-
talet en række fordele:

•  Sænkning af forsyningsspændin-
gen fra 400 til 380V i eksisteren-
de bygninger med installationer 
designet til 380V

•  Forventet energibesparelse på 
tre til seks procent af nuværende 
forbrug

•  Øget sikkerhed – ingen risiko for 
eksplosion eller brand

•  Lavt egetforbrug i transformere 
bidrager yderligere til energibe-
sparelser

tør-transformere i en kælder, selv om der 
fx er operationsstuer eller sengestuer på 
etagen over.

Viser vejen for andre

Ifølge Steen Falk, der er Segment Ma-
nager i Schneider Electric, går Rigsho-
spitalet forrest og viser, hvordan valget 
af transformere kan spille en aktiv rolle 
i hospitalernes strategiske arbejde med 
energieffektiviseringer.

”Tør-transformere giver en række 
fordele, der er oplagte for sygehuse og 
hospitaler med ældre installationer, der 
snart skal udskiftes. Det kan betale sig at 
sænke forsyningsspændingen i forhold 
til energiforbruget, og der er sikkerheds-
mæssige fordele ved at vælge moderne 
tør-transformere som alternativ til olie-
transformere. Det er derfor oplagt, at 
andre hospitaler lader sig inspirere af 

Rigshospitalets projekt,” forklarer Steen 
Falk, der samarbejder med en lang række 
danske hospitaler.

Udvidelsen af Rigshospitalet omfatter 
en ny hospitalsfløj, kombineret admini-

stration og patienthotel samt en topmo-
derne, fuldautomatisk sterilcentral. Det 
Nye Rigshospital forventes af stå færdigt 
i løbet af 2018.
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Bombes operationssåret 
med bakterier?
Bakteriebærende bærende partikler i luften gør ingen skade – kun de, der rammer såret skader.
Ventilation i operationsstuer er blevet diskuteres i det uendelige.
Kan der overhovedet tilføjes ny viden – JA – i hvert fald en ny diskussion.

I Europa har man stort set alene keret sig 
om mængden af bakteriebærende par-
tikler – bacteria-carrying particles (BCP) i 
selve rumluften (ofte benævnt CFU). Det 
er i bund og grund ligegyldigt. Derimod 
er det afgørende, hvor mange BCP er, 
der slår ned i såret.

Ventilationssystemet skal selvsagt de-
signes, så raten af nedslag minimeres.

Hvor kommer BCPerne fra

BCPerne kommer fra patienten selv og 
personalet.

Nærværende handler alene om BCPer 
båret via rumluften fra personalet.

Relativt tunge BCPer

BCPer afgivet fra personalet er typisk i 
størrelsen 10 [μm] – relativt tunge. Hvis 
personalet anvender heldækkende barri-
eredragt og ansigtsviser afgives meget få.

Partiklernes faldhastighed er ca. 10 
[m/h] – det svarer til en ventilations rate 
på 3 gange pr. time.

Den indblæste ventilationsluft er 
helt ren

Den indblæste ventilationsluft HEPA-fil-
treres og indeholder derfor ingen BCPer 
overhovedet.

Nedad

Ventilationen vil generere luftbevægelse 
i varierende grad overalt i rummet. Ofte 
designes ventilationen til nedadrettet 
luftbevægelse ved operationsfeltet. Luft-
hastigheder i størrelsen op til 0,5 [m/s]. 

Opad

Patient og personale er varmere end 
luften. Varmen generer en opadgående 
luftstrøm – en plume med lufthastighed 
på op til 0,25 [m/s] opad. Patientens 
plume er lille og ikke særlig stabil. Men 
hvis den ikke forstyrres danner den et 
skjold mod BCPer i rumluften.

Design for nedad 

Indblæsningsprincippet LAF er som et 
stempel af luft, der bevæger sig nedad 
fra loftet med lufthastigheder større end 
0,25 [m/s].

Nedagående luftstrøm ved operati-
onsfeltet anvendes også med opblan-
ding – ikke stempelventilation.

Begge design fjerner/ødelægger plu-
men/skjoldet over patienten.

Designet for opad

Indblæsningsprincippet som benæv-
nes TAF indblæser diffust fra loftet. Ved 
operationsfeltet giver sådan ventilation 
middelhastigheder på ca. 0,15 [m/s] i 
tilfældige retninger, derfor bliver den do-
minerende luftstrøm opad. Ventilationen 
er stille omkring operationsfeltet og plu-
men/skjoldet bevares.

Risiko ved opad

Den opadgående luftstrøm hæver luft 
fra under lejet op forbi operationsfeltet. 
Man har tidligere implicit antaget, at så-
dan luftbevægelse er risikofuld. Der vil 

være en tendens til, at de relativt tunge 
BCPer vil ”falde ud” af luften og blive ved 
gulvet.

Lettere BCPer bevæger sig med luf-
ten og har ikke betydende tendens til at 
”falde ud” og ramme operationsfeltet – 
især når plumen/skjoldet er intakt med 
den stille ventilation.

Risiko ved nedad

Det er sandsynligt, at der er overtendens 
til, at de tunge BCPer vil ”fald ud” af en 
nedadgående luftstrøm og på en måde 
falde ned i såret.

Risiko ved nedad med LAF

Den nedadgående luftstrømning inde-
holder BCPer fra personalet ved/over 
operationsfeltet. Men ved god påklæd-
ning afgiver personalet her ingen eller 
kun meget få BCPer – i så fald vil luften 
for det praktiske være uden BCPer med 
LAF.

Der findes også LAF med vandret luft-
bevægelse – her er patienten nok aller-
bedst beskyttet mod BCPer. Men de har 

AF HANS THEIL, EKJ RÅDGIVENDE 

INGENIØRER, PT. MED PÅ DET NY 

UNIVERSITETSHOSPITAL I ODENSE
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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

Læs tidligere 
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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meget ringe udbredelse og findes kun få 
steder, da de fylder for meget i OP-stuen.

Risiko ved nedad med 
opblanding

Luften indeholder de samme BCPer fra 
personalet ved/over operationsfeltet 
som for LAF. Men da ventilationen er 
opblandende indeholder luften også 
BCPer fra alle andre personer på OP-
stuen – også de der måtte være i relativt 
dårligere påklædning. Patientens plume/
skjold er væk. Operationsfeltet ekspone-
res forholdsvist massivt for BCPer.

ASHRAE’s standard for 
hospitalsventilation /1/

Heri anbefales, at lufthastigheden ved 
operationsfeltet er mindre end 0,15 
[m/s], så patientens egen plume ikke 
ødelægges. Plumen vil således beskytte 
mod BCPerne fra personalet. Antagelsen 
er baseret på et arbejde udført af Me-
marzadeh m.fl. i 2002 /2/. Memarzadeh 

er højt dekoreret og i dag direktør for 
Division of Technical Resources (DTR) 
at the U.S. National Institutes of Health 
(NIH).

Det skal også noteres, at standarden 
beskriver anvendelse af LAF, hvilket jo så 
også må antages som et alternativ.

Måling af nedslag 

Undersøgelserne jeg referere til er bas-
seret på teoretiske CFD-beregninger. 
Der er kun foretaget ganske få test, hvor 
man undersøger de faktiske nedslag. Der 
findes en svensk undersøgelse /5/, hvor 
man finder, at der ikke er nogen korre-
lation mellem antallet af BCP-er i luft og 
antallet af nedslag. Netop deraf følger, 
at man bør interessere sig for antallet af 
nedslag – hvad man ellers ikke gør.

TAF contra LAF

Umiddelbart skulle man tro, at LAF er 
bedst. Men flere undersøgelser /3/4/ 
har konkluderet, at infektionsraterne 
ikke er forskellige. Man har ikke foreta-
get en teknisk vurdering, men gennem-
gået litteraturen for valide rapporter og 
undersøgelser.

En teknisk forklaring er måske:
TAF sikrer plumen/skjoldet over pa-

tienten. Luften indeholder mange flere 
bakteriebærende partikler end med LAF, 
imidlertid minimerer plumen/skjoldet 
antallet af nedslag.

LAF blæser plumen/skjoldet derimod 
væk og lader operationsfeltet ubeskyt-
tet, og de tunge bakterier falder igennem 
som bomber.

Men der er relativt få BCPer under 
LAF.

Afslutning

Lad os antage, at tesen med plumen/
skjoldet over operationsfeltet for stille 
ventilation holder:
1.  TAF med opblanding med stille venti-

lation omkring operationsfeltet og
2.  LAF er infektionsmæssigt lige gode, 

men
3.  opblanding med forceret nedadrettet 

luftstrøm er et dårligere valg.

Problemstillingen er ikke enkel.
Meget forskning kommer til, men 

man skal flytte fokus over på antallet af 
nedslag væk fra luftens indhold. Det må 
være evident.

Litteratur

1.  “HVAC Design Manual for Hospitals and Cli-
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5.  ”Inconsistent correlation between aerobic 
bacterial surface and air counts in operating 
rooms with ultra clean laminar air flows: pro-
posal of a new bacteriological standard for sur-
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Et stærkt program for 
arbejdsmiljøet
Familievirksomheden JRV står stærkt i hospitalsbranchen med sine produkter der sikrer et effektivt luftskifte 
og et godt arbejdsmiljø. Ventilationsproducenten får nu den 33-årige salgs- og produktionschef Daniel 
Rasmussen som ny mand i ledelsen og han ser optimistisk på fremtiden også når det gælder installation af 
LAF på danske hospitaler.

I takt med at diskussionen for og imod 
LAF og TAF bliver stadig mere nuance-
ret senest med de påpegede fordele ved 
LAF i OPVent projektrapporten – 2015 
fra ElFORSK for få måneder siden, for-
venter Daniel Rasmussen, at hospita-
lerne gradvis vil begynde at investere i 
denne type af ventilation.

Den nye chef, der privat bor med sin 
kone og parrets to børn i Hedehusene, 
er en del af familiedynastiet Rasmussen 
der står bag JRV. Han er oprindelig ud-
lært kleinsmed i JRV, men uddannede sig 
siden til ingeniør og har været ansat i stil-
linger rundt om i dansk erhvervsliv inden 
for blandt andet rådgiverbranchen og 
betonindustrien.

Med Daniel Rasmussen i spidsen 
forsøger JRV at skabe mere opmærk-
somhed om fordelene ved LAF som de 
fremgår af ELFORSK-rapporten. Han ser 
lyst på fremtiden for JRV og mener, at 
virksomheden står godt rustet til at imø-
dekomme fremtidige leverancer også 
inden for LAF.

– Vi har opbygget en stor ekspertise 
inden for LAF-installationer og har le-
veret omkring 50 installationer til både 
offentlige og private hospitaler. JRV har 
altid haft fokus på at designe dem efter 
kundernes individuelle ønsker og behov.

Vi vil endnu engang godt slå et slag 
for OP-vent rapporten der er finansieret 
af ElFORSK, som både beskriver, doku-

menterer og synliggør den store effekt 
og luftens renhed og viser, at det også 
er muligt at optimere energiforbruget og 
opnå betragtelige elbesparelser.

Anvendelsen af LAF-ventilationstek-
nikken har i alle årene været et stort fo-
kuspunkt hos JRV. LAF skal efter vor op-
fattelse være en total løsning som letter 
personalets daglige arbejde i og omkring 
et operationsleje på en operationsstue.

JRV har derfor udviklet systemer, så 
LAF kan bestykkes med en række facili-
teter efter behov. Det kan være slanger 
til medicinsk gas og udtag til el, så alt 
befinder sig lige ved hånden eller inden 
for rækkevidde ved operationsbordet og 
sikrer, at ledninger ikke ligger på gulvet.
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Belysningen gør en forskel . . .
GLORIUS - LED pendel 

Modellen findes også som indbygget 
og påbygget.
Ø: Fra Ø750mm til Ø5400mm.
Fås i 26 forskellige unikke farve 
kombinationer.

Torbenfeldvej 1
2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 43 53 53 35 
Mail: mm@deluxdk.com
www.deluxdk.com
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Arkitekterne vi har kontakt med 
bekræfter, at en del operationsstuer 
fremover skal udstyres med LAF, så jeg 
forventer helt klart, at vi skal lave fl ere 
installationer fremover. Med sit ventilati-
onssystem vil JRV gøre alt for at hjælpe 
med en god og ren operationsstue.

Installation af LAF på hospitalerne er i 
øjeblikket ikke hverdagskost, men vi ar-
bejder meget med en LAF til industrien. 
JRV er en stærk spiller set i lyset af virk-
somhedens stærke og fl eksible LAF-pro-
gram. Vi prøver at imødekomme bruger-
nes behov i OP-stuerne og sørger for en 
velfungerende løsning der kan bygges 
om, hvis behovet ændres. Bagefter tilby-
der vi også at servicere den.

Stærk spiller på sugearme

Sugearme er en stor artikel, som JRV 
løbende leverer mange af til hospitaler 
i ind- og udland. Med JP3000 sugear-
mene, har hospitalerne mange mulighe-
der for at sikre et godt arbejdsmiljø. Su-
gearmene er lette at positionere, betjene 
og kan med deres rækkevidde på 3 meter 
og drejeled placeres udenfor operations-
zonen og stadig udføre deres funktion.

Daniel Rasmussen fortæller at hospita-
lerne har set de mange muligheder der er 
med JP3000 sugearmene, da de kan bru-
ges til anæstesigasser, kirurgisk røgsug 
ved diatermi, ortopædkirugi og en lang 
række andre områder. Det gælder både 
under sterile og ikke sterile processer.

JP3000 sugearmen er med sit fl eksible 
sugehoved-program og HEPA-kildefi l-
terne med til skabe et sikkert og godt 
arbejdsmiljø for læger og sygeplejersker, 
fastslår Daniel Rasmussen. Punktsugene 
bidrager til at opfange farlige stoffer, vira 
og bakterier så tæt på kilden som det i 
praksis er muligt.

– I forbindelse med salg af vore JP3000 
sugearme gør vi også meget ud af at un-
dervise og rådgive brugerne grundigt i 
måden man installerer slanger, kildefi ltre 
m.m. og i selve betjeningen af hele su-
gearmen under en operation.

Til JP3000 sugearmen har vi også ud-
viklet et system til diatermi. Når vi tilkob-
ler signalboksen og injektor til JP3000 
sugearmen, har kirurgen mulighed for 
placere suget længere nede på diater-
mielektroden og komme helt tæt på og 
fange diatermirøgen.

Kendt for komplette løsninger

JRV leverer kildefi ltre til JP3000 sugear-
mene. Under operationer standser de 

bakterier, vira og skåner miljøet, per-
sonale og patienter ved at opfange de 
uønskede mikrober så tæt på kilden som 
praktisk muligt. Det skåner i sidste ende 
også serviceteknikerne, der ikke udsæt-
tes for farlige bakterier når de inspicerer 
og vedligeholder installationerne. Fil-
trene kan bortskaffes som miljøvenligt 
affald med hospitalets renovation.

JRV eksporterer også punktsugene 
via det svenske selskab Medirum AB i 
Frölunda til svenske hospitaler, som er et 
marked i vækst. JRV har i den forbindelse 
også udviklet et skinnesystem der gør 
sugearmene fl ytbare og skaber mulighed 
for at dække et væsentligt større areal.

JRV har solidt fat i markedet for su-
gearme til hospitalerne. Montage og 
service foretages af en stab af JRVs egne 
servicefolk der kører ud for at montere 
og servicere hele paletten af egne pro-

dukter som LAF, hæve/sænke bro- og 
processug m.m. med al indbygget elek-
tronik, styringer m.m.

– Vi leverer nøglefærdige løsninger 
og kommer med en komplet installation 
med ventilator, da tryktabet i fi ltret er re-
lativt stort. Ventilatordelen kan placeres 
over nedhængte lofter i lyddæmpende 
kabinetter, der sikrer et stille arbejds-
miljø. JRV servicerer også egne LAF-
bænke med partikelmålinger.

– Når jeg fra min chefstol kaster et 
blik i krystalkuglen, ser jeg mange mu-
ligheder for også i fremtiden at skabe 
et godt arbejdsmiljø på OP-stuerne og 
hospitalerne, siger Daniel Rasmussen. 
Vi har brugt mange år på at udvikle og 
modne produkterne, så de er effektive, 
driftsikre og af høj kvalitet, så de kan yde 
brugerne den størst mulige personsik-
kerhed mange år frem.



VENTILATION

Halton i førerfeltet med 
ventilation til hospitaler
Virksomheden kombinerer højteknologi med tæt kundekontakt og dialog for at sikre den bedste 
ventilation. Det avancerede testcenter i Kausala nordøst for Helsinki sikrer danske hospitaler unikke 
målinger.

– Vi går ind i en meget tæt dialog både 
med ingeniører og driftspersonale, men 
også med brugerne for at afdække alle 
krav og behov. Det resulterer typisk i 
gennemførelse af en række avancerede 
forsøg udført på vort topmoderne test-
center i Finland.

Her kommer hospitalerne så tæt som 
det er muligt på at få opfyldt alle deres 
forventninger til ventilationen, siger Hal-
tons nye salgschef Martin Olsen, der 
med fortid fra Dameca og senest JRV 
A/S – Flexoduct® har mange års erfaring 
med ventilationsløsninger og indretning 

af medicinske forsyningsenheder til bla. 
operationsstuer.

Halton har en stor ekspertise indenfor 
ventilation. Virksomheden der foruden 
at være en af verdens førende leveran-
dører af emhætter til industri/stor køk-
kener, leverer også ventilationsløsnin-
ger til marine og offshore industrien. 
Derudover spiller selskabet i dag en 
fremtrædende rolle på krævende venti-
lationsløsninger til operationsstuer, isola-
tionsstuer, sengestuer, kontormiljøer og 
hoteller etc.

Halton har spidskompetencer som 

kan komme de danske sygehuse til gavn, 
mener Martin Olsen.

RDI samarbejde (Research 
Development and Innovation)

Halton har tradition for og er indbegre-
bet af kvalitet og grundighed. De har 
været first mover på mange ting. For at 
foresætte den udvikling arbejder Halton 
tæt sammen med førende universiteter 
og forskningsinstitutioner for at forbedre 
indeklimaets kvalitet på en energibe-
sparende måde. Forskningspartnere har 

Opvågningstue fra Sandwell Hospital i Frankrig 
monteret med Halton kølebafler og loft diffusorer.
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f.eks været DTU/Danmark, KTH/Sve-
rige, Aalto/Finland, Occupational Health 
Institute/Finland, MIT/USA, NUS/Sin-
gapore, La Rochelle/Frankrig, Technical 
University of Prague/Tjekkiet.

De første danske hospitaler har 
gjort brug af Halton’s testcenter

For ganske nylig har der været en dele-
gation fra et dansk hospital på besøg i 
Finland for at teste en række scenarier 
i et operationsforløb med et varierende 
antal personer.

– Der et tale om et topmoderne test-
center med alle tænkelige faciliteter og 
nyeste teknologier for udførelse af må-
linger. Hospitalet ønskede at teste et for-
løb med Turbulent Air Flow (TAF) base-
ret på dilution princippet.

Sådan forløber en konkret test

Testene udføres som en rigtig operation 
med læger og sygeplejersker og på mo-
nitorer ses en handlingsplan for, hvordan 
og hvilke bevægelser der skal udføres. 
For at få en så realistisk måling som mu-
ligt anvendes en dummy dukke som si-
mulerer patient.

Der gennemførtes 5 tests, en hofte-
operation, et trafikuheld og mindre ope-
rationer som indgreb i mave, tarm m.m. 
for at konstatere, om anlægget kan ho-
norere de skrappe krav der stilles til en 
moderne operationstue i drift med vari-
erende bemanding med op til 12 perso-
ner.

De enkelte tests udførtes under skif-
tende temperaturer og udsugning med 
andet varmeafgivende udstyr for at sikre 
personalet kan få det bedste indeklima i 
den færdige løsning. Alle parametre ind-
går i den endelige rapport til slutbruger 
og rådgiver, der evaluerer efter at de har 
oplevet indeklimaet.

Salgschef Martin Olsen

Operationerne sker i det operationstøj 
hospitalet anvender. Test med Nya Karo-
linksa sjukhus viser, at tøjet har en betyd-
ning. Alle tests sendes til et uafhængigt 
institut, som sender resultaterne og vali-
deringen til Halton.

Der udførtes 5 operationer:
1.  12 personer i rummet med ACH 20 

gange
2. 6 personer med ACH 20 gange
3. 6 personer med ACH 10 gange
4. 6 personer med ACH 20 gange
5. 12 personer med ACH 30 gange

Forsøg med den fysiske udformning og 
temperaturer under en operation giver 
mulighed for at kontrollere om designet 
virker som planlagt. Det giver en stor be-
sparelse, hvis man undgår at ændre på 
operationsstuerne under byggeriet og 
efter at de er sat i drift.

Haltons operationsstue i Finland er 
udført efter de gældende retningslinjer 
for OP-stuer med sluser, renrumsvægge, 
lejer, lamper, monitorer og skabe. Kame-
raer optager de simulerede operationer 
for at sikre realistiske målinger. De fore-
tages efter ISO normen og rummet kan 
indstilles individuelt efter skiftende, na-
tionale standarder.

We enable wellbeing in indoor 
environments

Er overskriften på Halton’s strategiske 
målsætning. Kan vi reducere energifor-
bruget, men også forbedre de termiske 

forhold så brugerne får et bedre arbejds-
miljø, uden at gå på kompromis med 
luftkvaliteten, er vort mål nået. Især ar-
bejdsmiljøet, mener Martin kommer til at 
spille en større rolle for fremtidens byg-
gerier. Der er allerede i dag stor fokus på 
arbejdsmiljøet, men jeg forventer det vil 
bliver endnu mere udpræget i fremtiden. 
Der lægger store samfundsmæssige in-
teresser i et forbedret indeklima. Vi skal 
som samfund være endnu mere produk-
tive for at kunne konkurrer med udlan-
det. Og indeklimaet har en psykisk og fy-
sisk påvirkning for hvordan vi præstere. 
Sammen med arkitekturen af vores byg-
ninger vil indeklimaet have indflydelse 
på arbejdsmiljøet. Med testcentret på 
fabrikken i Finland og samarbejdet med 
diverse universiteter, er Halton en stærk 
partner når de rigtige ventilationsløsnin-
ger skal laves.

Har man aktueller projekter, eller blot 
er blevet nysgerrig på Halton’s koncep-
ter, og ønsker at vide mere er man natur-
ligvis velkommen til at kontakte Halton, 
og man kan selvfølgelig også slå et smut 
forbi vores hjemmeside www. Halton.dk 
– salg.dk@halton.com

Haltons operationsstue fra test centeret i Finland



● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

Komfort -eller procesventilation. 
Service & vedligeholdelse. 

Totalleverandør af tekniske installationer. 

70 22 30 92 
Adelvej 34 Taulov. 7000 Fredericia 
E-mail: hmh@installationsgruppen.dk

Web: www.installationsgruppen.dk 

Komfort -eller procesventilation. 
Service & vedligeholdelse. 

Totalleverandør af tekniske installationer. 

70 22 30 92 
Adelvej 34 Taulov. 7000 Fredericia 
E-mail: hmh@installationsgruppen.dk

Web: www.installationsgruppen.dk 

VENTILATION

Tænk ventilation for bedre indeklima 
og smukt design
Kravene til indeklimaet i bygnin ger strammes med indførelsen af BR15 fra 30. juni 2016, og indeklima er i 
de senere år generelt begyndt at fylde mere i både de projekterende og bruger nes bevidsthed.

Branchen har gennem tiden set flere ek-
sempler på byggerier, hvor indeklimaet 
har været af svingende kva litet med for 
meget kulde, for meget varme, træk-
gener m.m. Derfor er der kommet mere 
fokus på emnet, og for rådgiveren fylder 
indeklima, og her under ventilation, me-
get allerede i de tidligste faser af projek-
teringen. I alle rum er der behov for et 
vist luftskifte, og her findes der en række 
integrerede løsninger der kan imple-
menteres.

En løsning er så kaldt diffus ventilation, 
der fungerer ved hjælp af overtrykslof-
ter. Her har DAMPA, der er en af Dan-
marks førende loftsproducenter, skabt 
en løsning med metalkassetter eller –pa-
neler ilagt akustikfilt og ophængt i skjult 
bæreskinnesystem.

Ved at anvende diffus indblæsning 
over en større flade kan trykket reduce-
res, så træk undgås. Diffus indblæsning 
kan dimensioneres efter de aktuelle be-
hov ved at arbejde med hulstørrelser og 
åbent areal i loftfladen.

Med diffus ventilation gennem det 
perforerede DAMPA loft værnes om det 
stringente design med en ensartet og 

plan loftsflade, ubrudt af bafler og andre 
indblæsningsriste.

DAMPA® Rainfall ventilation er li-
geledes en diffus ventilationsmetode. 
Ved overtryk over loftet skabes diffuse 
luftstrømme rundt i rummet uden træk 
gennem smalle åbninger mellem loftele-
menterne.

Indblæsning kan derved både ske 
gennem loftets perforation eller via 
en perforeret ventilationsspalte, hvor 
det procentvise åbne areal er udslags-
givende for, hvor meget luft der kan 
strømme igennem.

De perforerede kassetter eller pane-
ler placeres som oftest langs væg ud til 
vinduerne for at eliminere trækgener fra 
vinduerne.

Diffus ventilation giver flere fordele. 
Et bedre indeklima skabes og uønsket 
træk begrænses. Det er ligeledes muligt 
at integrere andre ventilationssystemer i 
rummet over loftet. Dette kan både være 
vifter, aircondition eller andre syste-
mer, der blæser luft ud via en integreret 
sluse eller gennem perforationen i lofts-
elementerne. 

Endnu en fordel er, at man slipper for 

at skulle integrere tekniske installationer, 
som ofte kan være svære at få passet 
ind sammen med højttalere, sprinklere, 
sensorer osv. Pladsen optimeres, samti-
dig med at du slår to fluer med ét smæk: 
Loftselementet klarer nemlig både aku-
stikken og indblæsningen.

– Designmæssigt betyder løsningen, 
at du får en helt ensartet og plan lofts-
flade uden de dyre og store bafler, som 
også er krævende at vedligeholde. Med 
overtrykslofterne kan indblæsningen i lo-
kalet bl.a. styres ved at bruge akustikfilt i 
et eller flere lag. Sammen med eksperter 
på området har vi lavet beregninger på 
flere af disse løsninger, fortæller distrikts-
chef Torben Rützou fra DAMPA, som 
i øjeblikket leverer diffus ventilation til 
flere større projekter i København.

– Vi arbejder hele tiden på at udvikle 
vores produkter og kompetencer, så 
de efterlever tidens krav til et godt og 
sundt indeklima, og helst noget mere. 
Derfor lytter vi også meget gerne til de 
erfaringer som både kunder, ingeniører, 
arkitekter, rådgivere og installatører har 
med vores produkter og løsninger, siger 
Torben Rützou.
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INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

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

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

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…
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Find fokus, og hold det
En stærk strategi, specialisering og samskabelse skal gå hånd i hånd, når sundhedssektorens ledere skal 
sikre sammenhængende patientforløb. Netop de tre ting kan imidlertid være svære at få til at spille sammen 
for hospitalsverdenens mange fag-faglige ledere. Det fortæller Anni Rosengren Korsbæk, der er leder af 
Center for ledelse ved UC SYD.

AF JANNIE TRUE HANSEN

Hospitalsverdenen er kendetegnet ved mange fag-faglige le-
dere som f.eks. overlægen eller chefjordemoderen. Og selvom 
det umiddelbart kan lyde som en god idé med ledere, som ken-
der medarbejdernes opgaver og selv ligger inde med den nye-
ste viden om diabetes, behandling af lungekræft eller forebyg-
gelse af hjertesygdomme, er det ikke altid tilfældet. Det mener 
Anni Rosengren Korsbæk, der er leder af Center for ledelse ved 
UC SYD.

– Man kan sagtens være en dygtig fagperson og derefter 
blive en dygtig leder, men de to ting hænger ikke nødvendigvis 
sammen. En dygtig sygeplejerske bliver forfremmet, fordi han 
eller hun er god til sit job, men at være god til dit job gør dig ikke 
nødvendigvis til en dygtig leder, der vil trives med personalean-

svar og opgaver, der ligger meget langt fra din kernefaglighed, 
siger Anni Rosengren Korsbæk og fortsætter:

– Problemet med de fag-faglige ledere er todelt: Vi risikerer 
at få nogle ledere, der ikke er klædt ordentligt på til opgaven, 
og vi mister en masse viden, når de dygtigste specialister bliver 
forfremmet til dårlige ledere. En god leder skal ikke interessere 
sig for den nyeste forskning, en god leder skal interessere sig 
for, hvad medarbejderne har gang i.

Hospitalsverdenens ledere skal fokusere

Ifølge Anni Rosengren Korsbæk er en af de store udfordringer i 
det offentlige og dermed i sundhedssektoren fravær af ledelse, 
forstået på den måde, at mange ledere har sluppet tøjlerne og 
forsømt at udstikke retningen. Det giver utrygge og sårbare 
medarbejdere i overlevelsesmodus.

– Mange af det offentliges fag-faglige ledere får ikke lagt 
nogle klare mål for, hvad det er, der skal arbejdes med i en gi-
ven periode. De er ikke skarpe nok i deres fokusering, fordi 
de vil nå det hele på den halve tid. Når medarbejderne kun får 
udstukket nogle meget brede rammer, så finder de deres egen 
måde at overleve på, eller også går de ned med flaget, siger 
Anni Rosengren Korsbæk, der råder alle ledere til maksimum 
at arbejde med to eller tre strategiske indsatsområder i løbet 
af et år.

– Hvis du virkelig vil nå dine mål, så skal du naturligvis først 
og fremmest være klar over, præcis hvad dine mål er. Når du 
ved det, skal du være modig nok til at prioritere og fokusere på 
et par udvalgte indsatser, som du og dine medarbejdere skal 
koncentrere jer om i løbet af året. De særlige indsatsområder 
skal så være i fokus, hver gang du og dine medarbejdere mø-
des, om det er til MUS-samtalen eller på gangen, siger Anni 
Rosengren Korsbæk.

Når de enkelte indsatsområder er udpeget, er kunsten ifølge 
Anni Rosengren Korsbæk at blive ved med at holde medarbej-
derne fast på dem, selvom hverdagen går i drift, og fokus flyttes 
andre steder hen.

– Medarbejderne skal måske have feedback på de fælles 
indsatsområder en gang om måneden, og det er her, mange 
ledere fejler, fordi de melder noget ud, lægger det på intra og 
så glemmer alt om det. Så derfor, følg op, følg op, og gå hele 
tiden i dialog med dine medarbejdere om, hvor I skal hen, siger 
Anni Rosengren Korsbæk.

Fag-faglige ledere er uddannet til andet end ledelse

Ifølge Anni Rosengren Korsbæk er en af den gode leders vigtig-
ste kompetencer netop evnen til at tænke strategisk og arbejde 
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TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

EFTERUDDANNELSE

fokuseret og målstyret, så de uudnyttede 
ressourcer i organisationen kan bringes i 
spil.

– Mange fag-faglige ledere er ikke 
trænet i at lave strategiske analyser og 
benchmarking, og de synes måske heller 
ikke, at det er særlig sjovt. Heldigvis kan 
man få nogle gode redskaber via leder-
uddannelse og lederudvikling, men så 
skal man også være indstillet på at gå ind 
og have fokus på sin egen person. Man 
kan nemlig ikke læse sig til at blive en 
god leder, det kræver, at man konstant 
arbejder med sig selv, siger Anni Rosen-
gren Korsbæk.

Noget andet, som mange fag-faglige 
ledere ifølge centerlederen kan have 
svært ved, er at stå fast, når den offent-
lige debat og politikernes skiftende dags-
ordener går ind og påvirker arbejdet.

– En leder skal være indstillet på at 
holde fast i sit ledelsesrum og holde fo-
kus i mødet med et hav af modstridende 
interesser. Det kræver et vist mål af risi-
kovillighed og mod til at møde den mod-
stand, der uvægerligt vil opstå fra enten 
et højere ledelseslag eller fra medarbej-
derne, siger Anni Rosengren Korsbæk 
og fortsætter:

– Mange ledere har det problem, at de 
tror, at de skal kunne lides af alt og alle. 
En leder får imidlertid ikke sin løn for at 
være fl ink, men for at være effektiv og 
nå de mål, der er udstukket. Det betyder 

ikke, at du som leder ikke skal være et 
ordentligt menneske, for naturligvis skal 
du det. Men hvis alle altid kan lide dig, så 
har du højst sandsynligt et problem som 
leder, siger Anni Rosengren Korsbæk.

Specialisering og samskabelse 
skal ske sideløbende

Ifølge Anni Rosengren Korsbæk har 
mange fag-faglige ledere den udfor-
dring, at de er så fokuserede på deres 
egen afdeling, at de glemmer at tænke 
den ind i det store billede. I en tid, hvor 
centralisering og supersygehuse er sat 
øverst på dagsordenen, skal den gode 
leder imidlertid forstå at løfte blikket fra 
sin egen hverdag og have forståelse for 
begrebet samskabelse.

– Det er et ufravigeligt krav til en mo-
derne leder, at han eller hun på en gang 
formår at lede processer omkring specia-
lisering og tænke i samskabelse, så pa-
tienterne oplever et sammenhængende 
behandlingsforløb mellem de forskellige 
sygehuse, de enkelte afdelinger og de 
enkelte specialister. Lederen skal altså 
være i stand til både at anlægge et internt 
og et eksternt perspektiv på sin organi-
sation og være villig til at tage et fælles 
ansvar med både interne og eksterne 
kolleger, siger Anni Rosengren Korsbæk.

OM CENTER FOR 
LEDELSE

Center for ledelse ved UC SYD 
arbejder med ledelse, strategi og 
organisationsudvikling i teori og 
praksis i samarbejde med kommu-
ner, regioner, private virksomheder 
og konsulenthuse.

Kontakt Anni Rosengren Korsbæk 
på tlf. 72 66 52 31 eller arko@
ucsyd.dk for at booke et gratis ud-
viklingsbesøg inklusive en miniana-
lyse af din organisation.

Anni Rosengren Korsbæk
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Masterfag sætter fokus på 
effekterne af sundheds-it
’Plejer er død’, når it-systemer og velfærdsteknologi rykker ind i sundhedssektoren. Derfor tilbyder Aarhus 
Universitet et masterfag, der giver redskaber til at håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne i 
teknologien.

AF JOURNALIST BRITTA ANK PEDERSEN,  

IT-VEST – SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

Udvikling, implementering og udnyt-
telse af sundheds-it-løsninger involverer 
en lang række parter i og omkring sund-
heds- og plejesektoren. Samtidig skub-
ber de nye teknologier til gammelkendte 
arbejdsgange, og de åbner for helt nye 
former for samspil mellem personale-
grupper på og uden for sygehusene – og 
med patienterne.

Derfor har Aarhus Universitet suc-
ces med at tilbyde et master-fag, der på 
samme tid henvender sig til udviklerne 
af sundheds-it-løsninger og til perso-
nalet, der skal indkøbe og anvende løs-
ningerne i regionerne og i sygehus- og 
plejesektoren.

På faget får de den nyeste viden om 
sundheds-it fra universitets forskere, de 
bliver introduceret for teorier og meto-

der til at analysere de aktuelle udfordrin-
ger og redskaber til at håndtere dem, og 
de lærer af hinandens erfaringer og bag-
grund.

”Kurset har samlet folk på tværs af fir-
maer og sundhedssektoren, og der har 
været både klinikere, teknikere og it-
projektledere med. Der er en vældig dis-
kussionslyst og en vældig lyst til at bringe 
egne erfaringer frem på bordet, og vi får 
at vide i evalueringerne, at det har været 
meget givtigt for deltagerne”, fortæller 
Claus Bossen, der er lektor ved Institut 
for Kommunikation og Kultur på Aarhus 
Universitet og underviser på faget. 

Fra implementering til 
gevinstrealisering

Faget har det lange navn ’It i sundheds- 
og plejesektoren: implementering og ge-
vinstrealisering’, og det blev gennemført 
første gang i 2010.

”For 5-6 år siden var der fokus på im-
plementering og udvikling af it-syste-
merne som for eksempel EPJ. Men i dag 
hører vi fra sygehusene, at de har brug 
for viden om, hvordan de arbejder med 
at udnytte teknologien, efter at den er 
implementeret. Derfor har vi taget ge-
vinstrealisering med ind på kurset”, for-
klarer Claus Bossen.

Telemedicin og mobil teknologi

Når faget udbydes igen til efteråret vil 
nye trends som telemedicin, mobil tek-
nologi og robotter blive inddraget, lige-
som nye emner som datadreven sund-
hedsledelse og udnyttelse af patientdata 
til kvalitetsmåling er på vej.

”Også de nye velfærdsteknologier 
sætter mange stakeholders i spil på 
samme tid. Som sygehusene, kom-
munerne og de praktiserende læger. 
Teknologierne kommer også helt ud i 
frontlinjen, hvor borgerne er. Det er en 
stor udfordring, og det er interessant at 
diskutere, hvordan samspillet kan være 
mellem teknologien og den menneske-
lige arbejdskraft og mellem teknologi, 
borger og medarbejder”’ siger Jeppe Ag-
ger Nielsen, der er lektor ved Institut for 

Claus Bossen
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk
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Virksomhedsledelse på Aarhus Universi-
tet og fra i år ny underviser og fagansvar-
lig på kurset.

Teknologi medfører forandringer

Omdrejningspunktet for kurset er i høj 
grad de organisatoriske og arbejdsmæs-
sige forandringer, der følger med den 
nye teknologi, og som involverer mange 
forskellige medarbejdere. Noget af det 
kan der tages højde for ved planlægnin-
gen og udviklingen af teknologien, mens 
andre muligheder og forandringer først 
viser sig, efter at teknologien er imple-
menteret.

”Der er store udfordringer i at få lavet 
og implementeret systemer, der imøde-
kommer de meget forskellige både legi-
time og stærke krav, som de forskellige 
professioner har. Men det gælder også 
i gevinstrealiseringen, hvor det handler 
om at få bedst muligt udbytte af syste-
merne. Det kan man kun, hvis man mø-
des om det og ved, hvad systemet kan, 
så man kan få designet de nye arbejds-

processer, der udnytter teknologiens 
muligheder”, siger Claus Bossen, der i 
mange år har forsket i anvendelse af it i 
sundhedsvæsenet.

Han tilføjer:
”Det med de hensigtsmæssige og 

uhensigtsmæssige, forudsete og ikke 
forudsete konsekvenser af implemente-
ring af it-systemer er noget, vi tager hånd 
om og har cases om på kurset.”

Business cases sikrer fokus på 
effekt

Jeppe Agger Nielsen har i sin forskning 
i offentlig organisation især interesseret 
sig for ældre- og hjemmehjælpsområdet 
og i den forbindelse mobil teknologi og 
velfærdsteknologi. Han siger:

”Implementering er sjældent let og 
uproblematisk. Det kan tage mange år, 
før man får udnyttet det, teknologien 
kan.”

”Derfor er det væsentligt, at vi på kur-
set tilbyder nogle modeller til at arbejde 
med gevinstrealisering og business ca-

ses, så man får en systematik og nogle 
redskaber, der kan stimulere, at man har 
fokus på de effekter, man ønsker at få ud 
af teknologien, allerede ved udvikling og 
indkøb. Også derfor er det praktisk at 
udviklere og praktikere sidder sammen 
på sådan et kursusforløb, så de lærer hin-
andens udgangspunkt at kende.”

FAKTA OM IT I  SUNDHEDS- OG PLEJESEKTOREN

Fagpakken ’It i sundheds- og plejesektoren: implementering 
og gevinstrealisering’ tilbydes under Masteruddannelsen i it 
via It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus 
Universitet og Syddansk Universitet.

Fagpakken gennemføres af Aarhus BSS på Aarhus Universi-
tet. Næste gang i efteråret 2016.

Ved de tidligere forløb har ca. halvdelen (54 %) af deltager-
ne været fra sygehuse og regioner, mens de øvrige deltagere 
har været fra it-virksomheder, der leverer sundheds-it-
produkter.

Deltagerne fra sygehusene har typisk været EPJ-, imple-
menterings- eller sundheds-it-konsulenter – herunder en 
overlæge og flere sygeplejersker.

Deltagerne fra regionerne har typisk været it- og projekt-
medarbejdere.

Deltagerne fra de private virksomheder har typisk været 
it-konsulenter og softwareudviklere.

Læs mere på www.master-it-vest.dk

Jeppe Agger Nielsen



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

KULTUR

BRANDSIKRING

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk
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til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15

Brandgardiner, Brandjalousier, 
Branddøre, Brandporte, 

Brandslukkere

Nordisk Brandsikring ApS
Tlf. 70 22 30 48

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

Nordisk Brandsikring_57x57.indd   1 21/01/16   09.22

Besøg

www.cotedor.dk

Cote dOr_NY_57x57.indd   1 16/06/15   11.55



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

VENTILATION

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

DRIKKEVANDSKØLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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