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NYT FRA FSTA

Ny vejledning om 
ventilation på vej fra FSTA
FSTA vil lave ny vejledning for ventilation på operationsstuer. Det blev resultatet af et netværksmøde i 
FSTA om netop ventilation på operationsstuer. Med de mange nye sygehusbyggerier er det påkrævet med 
vejledning til ventilationen på operationsstuer, lød budskabet.

AF JOURNALIST CHRISTIAN ANDERSEN 

Både entusiasme og frustration prægede 
de 28 deltagere fra hele landet, da Fo-
rum for Sygehus Teknik og Arkitektur 
(FSTA) den 15. november på Niras holdt 
netværksmøde om ventilation på opera-
tionsstuer.

Entusiasmen over de mange tekniske 
muligheder for at indrette ventilationen 
på en operationsstue var stor, hvad en-
ten teknikken var Turbulent Air Flow 
(TAF) eller Laminar Air Flow (LAF)

Frustrationen blandt deltagerne kom 
dels til udtryk i, at der mangler retnings-
linjer og evidens for, hvordan TAF og LAF 
fungerer bedst og dels, at selv den mest 
perfekte ventilation af en operationsstue 
kan ødelægges med uhensigtsmæssig 
adfærd blandt personalet på operations-
stuen.

Mottlau, senior specialist hos Niras, 
var som key note speaker på netværks-
møde flere gange inde på behovet for 
retningslinjer for både TAF og LAF.

”Der er mange forskellige vidensni-
veauer om ventilation på operations-
stuer. Bedst som man tror, at man er oppe 
på niveau og har fundet de vises sten, så 

er der igen nyt at lære. Det, vi kommer til 
at drøfte i dag, har vi været igennem 100 
gange før. Alligevel kan vi konstatere, at 
de bygger på én måde i øst og på en an-
den måde i vest, og midt i landet er det 
en blanding af de to byggeformer. Der 
sker noget nu og fremover med bygning 
af operationsstuer, som vi må forholde os 
til, og det er lettere at rette fejlen i starten 
af byggeprocessen end ved slutproduk-
tet.,” sagde Jan Mottlau.

”Vi tænker ét, siger noget andet og 
gør noget tredje. Der er behov for, at 
vi lægger os op ad nogle standarder for 

FSTA reviderer vejledning for ventilation 
på operationsstuer
FSTA går på baggrund af drøftelserne 
på temamødet i gang med at revidere 
vejledningen om ventilation på ope-
rationsstuer. Vejledningen er fra 2014 
og blev til i et samarbejde med FSD, 
Foreningen af Sygehusmaskinmestre i 
Danmark.

Det oplyser Kaj Hyldgaard, formand 
for FSTA.

Tværfagligt samarbejde – offentligt 
såvel som privat – er der ifølge Kaj 
Hyldgaard i høj grad brug for, hvis 
standarden for ventilation på operati-
onsstuerne i Danmark skal forbedres.

”Det var glædeligt at konstatere, 
at der er en lyst blandt deltagerne i 
netværket til at samles om at hjælpe 

hinanden. Det gør vi nu i regi af FSTA, 
hvor vi reviderer vores vejledning, og 
samler de bedste folk til at gøre det på 
en god og ordentlig måde,” siger Kaj 
Hyldgaard.

Han nævner, at det også er glæ-
deligt, at Statens Serum Institut, som 
på netværksmødet var repræsenteret 
ved overlæge Elsebeth Tvenstrup Jen-
sen, også er i gang med at revidere de 
Nationale Infektionshygiejniske Ret-
ningslinjer (NIR).

Revisionen af NIR sker som reaktion 
på, at retningslinjerne fra Dansk Stan-
dard om infektionshygiejne, 2451 se-
rien, bliver udfaset.

Der er ifølge Kaj Hyldgaard så me-
get kompetence og drive i netværket i 
FSTA og hos Statens Serum Institut, at 
han har fuld tiltro til, at de kommende 
vejledninger bliver vellykkede.

Han er også klar over, at de kom-
mende vejledninger ikke nødvendig-
vis er lig med en hurtig forbedring af 
luftkvaliteten på operationsstuerne.

”Udfordringen for FSTA bliver at 
løfte informationen for den nye vej-
ledning, så alle relevante parter ken-
der den og følger den. Udfordringen 
for samfundet bliver økonomisk. Der 
vil være mindre heldige operations-
stuer, som bør laves om,” nævner Kaj 
Hyldgaard.

Fortsættes side 6
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ventilation på operationsstuer,” slog han 
fast.

Budskabet fra Jan Mottlau og en 
række andre deltagere på netværksmø-
det blev opfanget af FSTA bestyrelsen, 
og formand Kaj Hyldgaard lovede, at 
FSTA vil opdatere sine retningslinjer for 
ventilation i operationsstuer (se box).

I samme åndedrag nævnte Jan 
Mottlau, at den største udfordring for 
den hygiejniske kvalitet af luften på ope-
rationsstuer ikke er teknikken, men per-
sonalets adfærd.

Som tommelfingerregel peger 20 
procent af fejlkilderne på teknikken. 
De resterende 80 procent af uhensigts-
mæssige partikler og organiske elemen-
ter skyldes adfærd, logistik og organisa-
tion.

Jan Mottlau har oplevet, at persona-
let under en operation går ud af stuen, 
over en gård for at hente noget udstyr, 
og vender tilbage igen uden at tage hen-
syn til, at oprensningstiden af luften er 20 
minutter.

Flere deltagere fra salen supplerede 
med lignende oplevelser, hvor kirurger 
går fra operationsstue til operationsstue 

og går i gang med en ny operation uden 
at skænke oprensningstiden på 20 mi-
nutter en tanke.

Jan Mottlau sagde, at oprensningsti-
den er et problem med den indretning, 
som operationsstuer almindeligvis har i 
dag. Oprensningstiden står i vejen for ef-
fektive og lønsomme operationer.

”Det går jo ikke med så lang en op-
rensningstid. Folk kan ikke stå og trille 
tommelfingre, før de kan komme i gang 
med at operere. Meget taler derfor for 
at lave en operationsgang, som er under 
det samme kontrollerede miljø,” mente 
Jan Mottlau.

LAF er en sovepude

Den velkendte diskussion om TAF over-
for LAF var i høj grad oppe og vende, og 
understregede igen behovet for mere 
klare vejledninger.

Flere af deltagerne pillede ved LAF’s 
position som ’storebror’ i forhold til TAF.

LAF kan være en sovepude for adfær-
den, kom det blandt andet frem under 
mødet. Holdningen dækkede over, at 
man tænker, at LAF løser det hele. Det 

kan smitte af på adfærden og derved 
være kontraproduktivt.

Samtidig foregår der en løbende ud-
vikling af TAF. De nuværende TAF’er er 
meget anderledes og bedre end de før-
ste modeller af TAF, og derfor fuldt ud 
konkurrencedygtige overfor LAF løsnin-
gen, lød det.

Michael Jensen, markedsdirektør i 
Niras, gav et eksempel på ’sovepuden’ 
LAF.

Han fortalte, at en overlæge på et uni-
versitetshospital i Region Hovedstaden 
var ’svoren tilhænger af LAF’.

”Det skræmmende var, at personalet 
ikke var blevet instrueret i at arbejde 
med LAF. De var nærmest overbeviste 
om, at man kunne gøre, som man ville 
med adfærden i en LAF stue. Der er 
behov for kommunikation om LAF, ikke 
mindst den almindeligvis store udskift-
ning af persontaget taget i betragtning,” 
understregede Michael Jensen.

Lær af farma

Den uhensigtsmæssige placering af LAF 
dækket blev flere gange kritiseret. Det er 
ikke usædvanligt, at LAF dækket ikke er 
placeret lige over operationslejet, og så 
forsvinder fordelene ved LAF ud i…den 
blå luft.

Kirurgerne foretrækker ofte også TAF 
fremfor LAF af den enkle grund, at de 
ikke bryder sig om at få luften fra LAF 
lige i hovedet.

Jan Mottlau sammenlignede kvalite-
ten af luften på operationsstuer med ren-
rum i den farmaceutiske industri. Her er 
forskellen påfaldende på flere måder, og 
Jan Mottlau satte en streg under, at hygi-
ejne organisationerne – og overlægerne 
– på hospitalerne kan tage ved lære af 
standarderne for hygiejne af renrum i 
medicinalindustrien.

”I farma industrien er det hygiejnen, 
som er vigtigst, ikke hvordan medarbej-
derne har det, mens de arbejder med 
farma produkterne. I den farma indu-
strien er alt sterilt med skinnende over-
flader. Der er ingen ting i rummene. 
Heroverfor ligner en operationsstue et 
pulterrum. Den er svær at gøre rene, 
og måske kan tingene i rummet slet ikke 
flyttes, så det nærmest bliver umuligt at 
gøre rent på gulvet. Der kan med andre 
ord ligge partikler og biologisk materiale 
på gulvet. Vi er alle enige om, at partikler 
falder nedad, og nogle vil ramme gulvet. 
Spørgsmålet er, hvad de rammer først. 
Det kunne være patienten,” sagde Jan 
Mottlau.

Kapløbet om nye 
vejledninger
Hvad kommer mon først? Nye opera-
tionsstuer eller nye vejledninger om 
ventilation på operationsstuer.

Det sidstnævnte er nødvendigt 
for, at ventilationen på de mange nye 
operationsstuer kommer til at fun-
gere efter best practise, mener Else-
beth Tvenstrup Jensen, overlæge på 
Infektionsepidemiologi og Forebyg-
gelse på Statens Serum Institut.

”Jeg savner effektive undersø-
gelser og skriftlige vejledninger om, 
hvordan ventilationen virker på TAF 
stuerne. Der bør være flere TAF kate-
gorier, og kategorierne bør hver især 
beskrives tydeligt. Regionerne er jo 
i fuld gang med at bygge hospitaler 
og operationsstuer. Der skulle gerne 
være opdaterede vejledninger om 
ventilation på operationsstuerne,” si-
ger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

Det glæder hende, at netværket 

i FSTA er bredt og stærkt og un-
der netværksmødet om ventilation 
på operationsstuer gav udtryk for 
samme holdning til ajourførte vejled-
ninger.

Elsebeth Tvenstrup Jensen oply-
ste, at hun og Statens Serum Institut 
er i gang med at opdatere de Natio-
nale Infektionshygiejniske Retnings-
linjer, hvor ventilation på operations-
stuer hører under. Hun løftede også 
sløret for, at der måske kommer krav 
om regelmæssig kontrol for hygiej-
nen på operationsstuerne i de nye 
Nationale Infektionshygiejniske Ret-
ningslinjer.

Arbejdsgruppen for de Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer, 
hvor der sidder tre medlemmer af be-
styrelsen for FSTA, sender et udkast 
til nye retningslinjer til høring i løbet 
af 2018.
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Michael Jensen, Niras, opfordrede til 
flere møder mellem folk med de tekniske 
kompetencer og hygiejneorganisatio-
nen. Det kunne resultere i højere grad 
af hygiejne på operationsstuerne, mente 
han.

”Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg 
har hørt hos hygiejnesiden sige, at par-
tikler som ligger 30 cm over gulvet ikke 
er farlige. Men det er jo en myte! De tek-
niske kompetencer og hygiejneorganisa-

tionerne lever næsten i hver sin verden,” 
sagde Michael Jensen.

Arbejdstilsynet er en joker
Arbejdstilsynet har det overordnede 
ansvar for arbejdsmiljøet på en ope-
rationsstue og kan i værste fald lukke 
stuen.

Den pointe smed Hans Theil, selv-
stændig konsulent, for forsamlingen 
på netværksmødet.

Hans Theil oplyste, at man ikke må 
genbruge luft, som har været proces-
forurenet. Det sker bl.a. ved el-kirurgi, 
hvis røgen ikke udsuges effektivt.

”Der er røster fremme om, at luften 
fra el-kirurgi dels kan indeholde infice-
rede bakterier fra patienterne og dels 

i sig selv være kræftfremkaldende,” 
nævnte Hans Theil.

Hvis Arbejdstilsynet fastholder, at 
procesforurenet luft skal udsuges ef-
fektivt, er der efter Hans Theils me-
ning ingen tvivl om, at operationsstuer 
vil blive lukket af Arbejdstilsynet. Det 
gælder alle stuer med tvunget nedad-
gående luftstrøm over operationsfeltet 
– dvs. med LAF og forceret downflow 
som Haltons.

Operationstuer med TAF vil normalt 
have effektive punktudsugninger – 
altså i forhold til arbejdsmiljøet.

Hans Theil er ikke bekendt med, at 
operationsstuer indtil videre er lukket 
af Arbejdstilsynet pga. de hygiejniske 
udfordringer med el-kirurgien, men 
det vil ikke overraske ham, hvis det 
sker på et tidspunkt.

”Hvis Arbejdstilsynet skulle skride 
ind og lukke operationsstuer pga. 
uhensigtsmæssig ventilation ved ope-
ration med el-kirurgi, må det blive 
nødvendigt at udstede dispensation. 
Ellers er der risiko for, at der ikke er 
tilstrækkeligt med operationsstuer,” 
mener Hans Theil.
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”Keep it simple” – Midtconsult 
trækker relevante data ud til 
den daglige drift
Ingeniørfirmaet oplever at hospitalerne, i takt med at man modtager store mængder dokumentation for 
nye bygninger og installationer, har et stort behov for bistand til at trække relevante data ud af den store 
mængde informationer, der følger i forbindelse med de nye byggerier. De selektive informationer kan 
hospitalerne således anvende til vedligeholdelsesstyring i deres FM-programmer.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Installationerne bliver stadigt mere kom-
plekse, mængden at data, der følger med, 
vokser hurtigt, og får man ikke trukket de 
relevante vedligeholdelsesdata frem, er 
det let at miste overblikket og drukne i 
data, når de mange nye komplekse instal-
lationer – herunder ikke mindst mange 
nye ventilationsanlæg – overtages og skal 
driftes og vedligeholdes.

Krav til indeklima, hygiejne, energifor-
brug og ikke mindst brandsikkerhed og 
deraf følgende krav til vedligeholdelse 
og kvalitetstests har Midtconsult stor 
erfaring med og tilbyder kunderne – ho-
spitalerne – support på området. Mange 
af Midtconsults specialister har også en 
faglig håndværksmæssig baggrund og i 
mange tilfælde også driftserfaring fra tid-

ligere, og kan dermed bistå hospitalerne i 
opgaven at få de nye byggerier klassifice-
ret og implementeret i den daglige drift.

Vi har organiseret os med specialister 
på mange områder og kan dermed bistå 
i løsningen af de problemstillinger, der 
følger – eksempelvis med ny ventilation 
og de særlige krav, der er på hospitalerne 
– herunder hygiejnekrav med deraf føl-
gende særlige ventilationsrater og -prin-
cipper.

Det siger Per Overgaard Nielsen, som 
er markedschef på sundhedsområdet. 
Midtconsult er organiseret med hoved-
kontor i Herning og afdeling i Aarhus. 
Begge steder med installationsafdelin-
ger, hvor også ventilation indgår og be-
skæftiger indenfor dette speciale mere 
end 50 ansatte.

I forbindelse med ibrugtagning er 
commissioning en vigtig proces. Det er 
en ydelse med stærkt stigende efter-

spørgsel, og Midtconsult beskæftiger 
indenfor områder p.t. op mod 15 spe-
cialister – alle medarbejdere med bredt 
teknisk kendskab og driftserfaring – ikke 
mindst med ventilation og indeklimapro-
blematikker såvel som styringsteknik. I 
forbindelse med commissioning er der 
ofte behov for også at trække på firmaets 
brandspecialister til sikring, at brandkrav 
og -strategi er korrekt implementeret. 
P.t. har Midtconsult ansat 8 brandspe-
cialister, der alle har er uddannet med en 
overbygning på deres tekniske uddan-
nelse som master i brand.

Som det kan forstås, udgør ventilation 
en betydelig del af teknikken i en byg-
ning, derfor kommer ventilationsforhold 
også til at være en væsentligt del af kon-
trolopgaverne i forbindelse med ibrug-
tagning. Energikrav, hygiejneforhold og 
aktivitet er medvirkende og væsentlige 
faktorer i projekteringen af ventilation, 
og afgørende for, hvor kompleks venti-
lationen bliver. Midtconsult besidder alle 
ingeniørdiscipliner og projekterer på den 
baggrund bygninger fra sokkel til tag – 
store såvel som mindre bygninger med 
den kompleksitet, der er aktuel i den 
givne opgave.

Ingeniørvirksomheden er en del af 
den totalrådgivergruppe, der har projek-
teret udvidelsen af Regionshospitalet i 
Viborg – en 22.000 m2 behandlings- og 
sengetilbygning, der tilkobles det eksi-
sterende hospital på alle etager.

Skaber klarhed i datakaos

– Vi er meget driftsorienterede og bi-
står hospitalernes med at få styr på de-
res dokumentation. Kravene til installa-
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tioner bliver hurtigt uoverskuelige. Vi er 
gearede til komplekse bygninger, hvor 
der er megen dokumentation, siger Per 
Overgaard.

Dokumentationen er vigtig at få styr 
på, så installationerne lever op til alle 
regler efter ibrugtagning og bliver ved-
ligeholdt, så de overholder alle kontrol-
krav. Hospitalerne har typisk brug for at 
få tydeliggjort og implementeret det, der 
er mest relevant for driften.

Typisk styrer hospitalerne drift og ved-
ligehold med et ”facility management” 
program. Vi kan hjælpe dem med at få 
alle de relevante data – der skal bruges 
i dagligdagen – trukket ud af den store 
mængde data, der følger med, når de 
overtager en bygning og få data imple-
menteret i vedligeholdssystemet.

Det er en krævende opgave at selek-
tere alle data, så de er tilgængelige for 
driften på en let og operationel måde. 
De offentlige budgetter er stramme, og 
mange driftsafdelinger er ikke bemandet 
til at bearbejde en stor mængde data på 
en gang.

Ventilationen udgør stor del

Installationerne udgør over halvdelen 
af udgifterne til en nybygning, og heraf 
udgør ventilation, som er skjult, en stor 
men meget vigtig del, der skal sikre, 
at hospitalerne kan opretholde en god 
luftkvalitet og høj hygiejne kontinuer-
ligt.

På et hospital er ventilationen opdelt 
i mange enkeltanlæg med hver sine 
krav, f.eks. til personalerum, gang- og 
logistikarealer, skyllerum, sengestuer, 
undersøgelsesrum, operationsstuer, der 

hver især kan have deres egne krav til 
luftkvaliteten.

Hospitaler har derfor ofte et stort antal 
enkeltanlæg med vidt forskellige krav og 
specifikationer, og dermed øges mæng-
den af dokumentation tilsvarende.

Hjælp kan give en besparelse

Udfordringen for hospitalerne med at 
overtage driftsansvaret for de mange 
nye tekniske installationer – herunder 
ventilation – er bl.a. at have den nød-
vendige kapacitet til at selektere data og 
skabe overblik i forbindelse med overta-
gelse af nye installationer og bygninger. 
– Og her er det, at vi kan tilbyde vores 
bistand, fastslår Per Overgaard Nielsen:

– Vi har stor erfaring, da vi kommer 
rundt mange steder. Lige nu hvor regio-
nerne bygger hospitaler for 40-50 milli-
arder kr. sker der en masse. Vi siger ikke, 
at hospitalerne ikke kan finde ud af dette, 
men vi kan tilbyde at hjælpe med at ud-
pege det væsentlige, de har brug for i 
driften efter vort motto: ”Keep it simple”!

Mange tekniske afdelinger oplever, at 
de både skal drive hospital og sætte sig 
ind i alt det nye uden at få tilført ekstra 
ressourcer. Vi kan sikre dem en ekstra 
kapacitet og spare hospitalerne rigtigt 
mange mandetimer ved at bearbejde 
data, så hospitalet opnår de krævede be-
sparelser.

Ventilation er med tiden blevet langt 
mere kompliceret end tidligere. Der stil-
les konstant nye krav og rekommanda-
tioner. De tekniske afdelinger har på det 
grundlag til opgave at sikre, at kravene 
– luftmængde og -kvalitet – er i orden, 
når der udføres eftersyn, ligesom de skal 

sikre, at kvaliteten er opretholdt mellem 
vedligeholdsintervallerne.

Det hele skal spille sammen

Der er mange krav, der skal være opfyldt 
– eksempelvis til medicinske luftarter, 
vand, elforsyning herunder sikkerhed 
mod utilsigtede afbrydelser m.m. Ydel-
sen med at få dokumentationen på plads 
er vokset i takt med, at vi tilbyder com-
missioning. Vi kontrollerer i tusindvis af 
dokumenter.

Vore medarbejdere kender som 
nævnt til drift. Vi har mange, der har 
startet karrieren med teknisk faglig ud-
dannelse og bygget oven på med en vi-
deregående tekniske uddannelser forud 
for job i driftsoranisationer. Derfor ken-
der vore medarbejdere udfordringerne, 
som de tekniske afdelinger står overfor, 
og kan bistå de tekniske afdelinger Det 
kan godt være leverandørerne enkeltvis 
har leveret, hvad de skulle, men spiller 
det hele sammen i sidste ende, spørger 
Per Overgaard Nielsen.
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Opragon ventilation 
sikrer høj hygiejne og et 
lavt energiforbrug
Marco Baroni fra svenske Avidicare AB er overrasket over, at interessen for ventilationssystemet ”Opragon” 
til ultraren luft på operationsstuer er overraskende beskeden i Danmark mens andre lande viser stor 
interesse 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Lyt lidt til os og undgå dyre fejlinveste-
ringer.

Sådan lyder opfordringen fra interna-
tional repræsentant Marco Baroni, der 
føler, at Avidicare har løbet panden mod 
en mur i Danmark, når virksomheden 
har præsenteret sin Opragon-ventilation 
til ultraren luft som er en hybrid mellem 
LAF og TAF.

– Der skal træffes vigtige beslutninger 
i Danmark om ventilation på alle de nye 
operationsstuer, så vi prøver at advare 
om, at vælger man en ventilation der 
bygger på en forkert argumentation, så 
står man med kostbare fejlinvesteringer, 
siger Marco Baroni.

– Min oplevelse er, at vi ikke kommer 
igennem hos dem der beslutter, hvordan 
OP-stuer skal se ud, men man bør nok 
lytte lidt mere til vore erfaringer fra mere 
end 1.000 operationer der viser, hvor få 
bakterier vi har i operationssår og på ki-
rurgiske instrumenter.

Jeg vil meget gerne i dialog, så de dan-
ske beslutningstagere helt og holdent 
forstår vort system og dets fordele. Det 
er da tåbeligt, hvis man i Danmark ikke 
vil høre på, hvad vi har at sige. Jeg har i 
dag besøg af en stor gruppe repræsen-
tanter fra Holland som er meget interes-
seret i systemet.

Danske hospitaler bør have vor mulig-
hed for ventilation med i overvejelserne 
og ikke udelukke systemet. Vi har været 
i kontakt med ortopædkirurger, hygiej-
nesygeplejersker m.m og er med i FSTA, 

hvor vi har diskuteret problemerne i 
dette forum.

Diskussionen for og imod TAF og LAF 
har været intens og Marco Baroni tror 
den ringe interesse skyldes, at LAF er 
dømt ude og hospitalerne vælger TAF, 
men han peger på, at det med Opragon 
er lykkes at kombinere fordelene ved 
begge systemer.

En effektiv ventilation, der sparer 
energi, giver læger og sygeplejersker en 
god komfort uden træk og patienterne 
en høj sikkerhed mod infektioner ved at 
holde såvel operationslejet som resten af 
operationsstuen ultrarent.

Tydelige forskningsresultater

– Forskning udført ved 45 ortopædki-
rurgiske operationer på akutsygehuset i 
Helsingborg, hvor TAF, LAF og Opragon 
blev sammenlignet, har klart vist, at vort 
system kan holde hele operationsrum-
met ultrarent, spare på energi og sikre 
personalet og patienterne en høj kom-
fort, siger Marco Baroni.

Vi bruger ikke ordet zone. Dette hører 
til LAF, der laver en ultraren zone, men 
udenfor den er ikke ultrarent. Med Op-
ragon bliver det ultrarent i hele rummet, 
hvilket giver mere fleksible arbejdsfor-
hold og frihed til at anbringe kirurgiske 
instrumenter og apparater.

Risikoen ved en zone, hvor der ikke er 
ultrarent, er, at instrumenter ofte ligger i 
grænsen mellem ultrarent og ikke-ultra-
rent. Definitionen af ultraren luft er <10 
CFU / m3. Vi er i vores database langt un-
der 5 på både sår og instrumenter.

Interessen i Sverige har været stor og 
10 operationsstuer i Göteborg er endnu 

ikke installeret, men besluttet på Dron-
ning Silvias børne -og ungdomshospital.

Forskningen er udført ved 45 orto-
pædkirurgiske operationer på akutsyge-
huset i Helsingborg, hvor TAF, LAF og 
Opragon er blevet sammenlignet. Resul-
taterne er gennemført som et forsknings-
projekt i Helsingborg med de svenske 
energimyndigheder og Avidicare som 
aktører og det konkluderer følgende:

”Det nyudviklede ventilationssystem 
med temperaturstyret luftstrøm giver 
tilstrækkelig ren luft til smittefølsom 
kirurgi, giver et godt arbejdsmiljø og 
energibesparelser i forhold til laminar 
air-flow. LAF giver den laveste bakterie-
koncentration nær såret, men det bruger 
meget energi og kan påvirke personalet 
med støj og træk. Turbulent blandings-
ventilation forbruger mindst energi, men 
opfylder ikke kravet om ”ultraren luft”, 
som er nødvendig for infektionsfølsom 
operation”.

Systemet giver frihed og tryghed

– Vi har udviklet en kombination med en 
LAF-lignende ventilation i midten, men 
der strømmer også ren luft ind i opera-
tionsstuen ude i periferien, så luften der-
ude også bliver ren og man får et meget 
større, rent område at placere kirurgiske 
instrumenter og implantater i.

Vi satser med Opragon på en renhed 
der ligger under <5 cfu pr. kubikmeter. 
LAF ha enr perfekt renhed i operations-
feltet, men den rene zone skal også be-
skytte instrumentbordet. I praksis under 
operationer sker det tit, at instrument-
bordet ikke står i den rene zone. Dette 
er en risiko. Med Opragon slipper man 
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for, at alt skal stå i en meget begrænset 
zone, siger han.

Et menneske afgiver en million partik-
ler hver time og på disse sidder der ofte 
bakterier som kan forurene åbne opera-
tionssår eller forurene instrumenter. På 
Karolinska i Stockholm har man forsøgt 
at reducere bakterieniveauet med tæt 
operationstøj, men personalet sveder og 
får svampeangreb, har Dagens Nyheter 
berettet.

Forskningen viser en jævn koncen-
tration af partikler og bakterier ved tur-
bulent air-fl ow med et luftskifte på 25 
gange i timen, som er den mest alminde-
lige form for ventilation på sygehusene 
i Sverige, men det er ikke nok til infek-

tions følsom kirurgi. LAF med et luftstifte 
på 100 gange pr. time har længe været 
anset for bedst, men har et højt energi-
forbrug og giver et dårligere arbejdsmiljø 
for personalet, anfører han.

Temperaturkontrolleret ventilation 
som Opragon er et nyudviklet system, 
hvor ren, fi ltreret luft der er kølet 1,5 gra-
der ned, føres fra et cirkelformet armatur 
i loftet ned over operationslejet. Samtidig 
tilføres fi ltreret luft udenom, så tempera-
turforskellen mellem ønsket temperatur I 
stuen og loftet forbliver intakt.

Fra det cirkulære armatur i loftet falder 
luften ned over operationslejet og ud 
mod operationsstuens yderkanter.

Systemet har vakt opsigt

Marco Baroni glæder sig over, at stadigt 
fl ere lande får øje på de fordele ved tem-
peraturkontrolleret ventilation, som han 
synes er indlysende sammenlignet med 
traditionel LAF og TAF ventilation på 
operationsstuer.

– Opragon er blevet installeret på de 
fl este sygehuse i Sverige, men også en 
række hospitaler i Holland, har set for-
dele i systemet. Marco Baroni håber nu 
på, at de danske hospitaler får øje på 
disse fordele og vil følge deres svenske, 
og hollandske kolleger.
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Fleksibilitet på OP-stuer 
hitter
Opmærksomhed på medinddragelse af brugerne i opbygningsfasen er fortsat stærkt stigende. JRV ser 
denne udvikling som en vigtig faktor til fremtidig optimering af landets OP-stuer.

AF SALGS- OG MARKETINGASSISTENT  

JOSEFINE KRISTINE LEONHARDT, JRV A/S

Som medlem af ventilationsnetværket i 
FSTA er vi en del af en stærk faggruppe, 
der har til formål at udveksle viden in-
denfor hospitalsventilation. På møderne 
tages forskellige oplevelser og tanker fra 
hverdagen op til debat i troen på, at vi 
sammen kan optimere vidensniveauet på 
landets hospitaler. En af hovedoverskrif-
terne, der ofte kommer i spil, er ventila-
tion på OP-stuer. JRV er storleverandør 
af procesudsug til OP-afdelinger, og det 
kan ikke komme som en overraskelse, 

at vi som ventilationsentusiaster med en 
stærk profil i produkt- og personsikker-
hed tænker luft, brugersikkerhed og pro-
cesventilation ind i samtlige arbejdspro-
cesser, vi berør. Derfor kan vi kun være 
glade, når vi hører, at brugerinddragelse 
er begyndt at røre mere og mere på sig 
flere steder i hospitalsmiljøet.

Brugerne tages med på råd

Vi oplever i øjeblikket en spændende 
aktivitet i marken, der blandt andet in-
debærer, at flere hospitaler har taget ak-
tive medspillere ind i form af de såkaldte 
”teststuer”. Opdyrkelsen af teststuerne 

er på kanten af det, som vi vil kalde ge-
nialt – et skridt i en positiv retning. Det 
åbner muligheden for, at alle involverede 
parter kan være med i opbygningspro-
cessen på tæt hold. Med den mængde 
af tekniske løsninger og produkter der 
kun vokser og vokser, kan det være en 
jungle at finde frem til det optimale, 
der matcher både OP-personalet såvel 
som den tekniske afdeling. Naturligvis 
foreligger der visse krav fra Arbejdstil-
synet, både i henhold til brug af proce-
sventilation samt ventilationsraten af 
udeluftflow, der skal overholdes. Dette 
er elementer indenfor ventilation, der 
specielt har interesse for teknikerne og 
de arbejdsmiljøansvarlige. Men når vi 
taler om hospitalsventilation, taler vi lige 
så meget om funktionen og indretningen 
af de nødvendige produkter og syste-
mer, hvor ofte OP-personalets interesse 
spirer. På OP-stuer skal der gøres plads 
til blandt andet søjler, punktsug, OP-le-
jer, skærme og lamper. Det handler om 
omtanke vedrørende produkternes ide-
elle brug i praksis, når de skal placeres. 
Her oplever vi, at fleksibilitet er en vigtig 
tunge på vægtskålen for både OP- perso-
nalet og teknikerne. JRV opererer i pro-
cesventilation samt LAF, hvorved vores 
hovedfokus er placeret på oprensning af 
luften på OP-stuer samt udsugning. Vo-
res punktsugssystem OP3000 med filter 
samt vores fleksible LAF-systemer åbner 
mange muligheder for indretning af nye 
OP-stuer – med lige så meget fleksibilitet 
til fremtiden. Systemerne kan anvendes 
til adskillige arbejdssituationer såsom 
forurening fra anæstesigasser, røg fra 
el-kirurgi, diatermi eller til cementering. 
Brugen af filtre til fjernelse af forurening 
beskytter ikke kun OP-personalet og 
patienten under operationer. Service- 
og tekniskpersonale, hvis funktion er at 
sikre at systemerne fungerer som hen-
sigten, skal ofte kravle og rode i enten 
ventilationsanlæg eller ventilationstekni-
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ske produkter. Da det kan være nærmest 
umuligt at se den forurening, der gene-
reres under en operation, har vi udviklet 
et filter, der opfanger forureningen nede 
i arbejdszonen og derved beskytter tek-
nikkerne, når de servicerer anlæggene. 
Når vi taler om, at vi inddrager bruger-
sikkerhed i samtlige arbejdsprocesser på 
OP, taler vi i virkeligheden om tre sepa-
rate arbejdsprocesser, der dog er meget 
afhængige af hinanden. Der er person-
beskyttelse under selve operationen, 
der er beskyttelse ved eftersyn af stuen 
udført af teknikeren, hvilket skaber be-
skyttelse til OP-personalet under forbe-
redelse af operationen.

Fleksibiliteten beror ikke kun i LAF og 
OP3000s mange sikkerhedsfunktioner, 
men også i designet. OP3000 er opbyg-
get af en flexslange samt 2 faste rør, alle 
i dimensionen Ø 100 mm. Punktsuget er 
ligeledes udstyret med et håndtag, der 

gør det let at flytte rundt og klappe sam-
men, så det fylder et minimum, når pro-
cesventilation ikke er nødvendigt. Place-
ringsfleksibiliteten er stor, da det både 
kan monteres i loft eller på væg alt efter 
stuens ønskede design. LAF-enheden 
kan produceres efter funktion og stue-
størrelse samt med teknikbro, hvorpå 
der kan placeres gaskoblinger, slanger 
og lignende udstyr.

Fleksibilitet er fortsat fremtiden 
i JRV

Vi kan ikke være andet end glade for 
de tendenser, der rører sig. Brugernes 
holdninger er en vigtig faktor i JRV, som 
vi fortsat vil stræbe på at imødekomme 
i fremtiden. De fleste kender vores pas-
sion for LAF-enheder, og derfor glæder 
det os, at markedet har åbnet sig mere 
for ”LAF-tanken” – men også at efter-

spørgslen fra konkrete hospitaler begyn-
der at dukker op. Vores OP3000 er et 
gennemtænkt system, der anvendes på 
et utal af offentlige og private hospitaler 
i Danmark og Sverige. Men selv gen-
nemtænkte systemer skal fremtidssikres. 
De skal udvikles, og de skal tilpasses de 
nye tendenser, der viser sig. Derfor er vi 
allerede på nuværende tidspunkt ved at 
udvikle og teste nye fleksible løsninger til 
OP-afdelingerne. Vi vil ikke argumentere 
for andet, end at vores LAF og punktsug 
er biprodukter på OP, hvor den centrale 
kerne beror i operationen. Men det æn-
drer dog ikke på, at vi fortsat vil stræbe 
efter også at være aktive spillere både 
med vores fleksibilitet og kompetencer 
fremover. Vi håber på, at disse teststuer 
blot er et lille skridt mod opbygning af 
OP-stuer til nybyggerier men også til vi-
dere forskning på området.
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Luft er liv
Det giver os vital oxygen. Men, hvad nu hvis immunforsvaret er blevet svækket? I et sådant tilfælde kan 
selv vejrtrækning være livstruende, da forurenende stoffer, bakterier eller endda en virus kan introduceres 
med hver vejrtrækning. En rask krop kan modstå sådanne farer; en krop svækket af sygdom, kan ikke.

AF KEY SOLUTION MANAGER KLAUS ELIASEN, 

TROX DANMARK A/S

Et hygiejnisk og behageligt indeklima 
skaber et medicinsk sikkert behandlings-
miljø. Derudover kan der reduceres på 
patientens behandlingstid til minimum, 
som er medicinsk påkrævet, og unø-
dige langvarige hospitalsophold undgås. 
Samtidig kan hospitalets driftsomkost-
ninger reduceres, og medarbejdernes 
arbejdsindsats opretholdes på et kon-
stant højt niveau.

Med hensyn til hurtigere genopret-
ning, forbedret komfort og et sikkert 
arbejdsmiljø skal der lægges særlig vægt 
på luftbehandlingssystemer til medicin-
ske applikationer.

Ventilationsaggregater fungerer som 
en barriere, der screener det specifice-
rede beskyttede område, reducerer kon-
centrationen af mikroorganismer, sørger 
for temperatur og fjerner lugt og forure-
nende stoffer.

På NAU (Nyt Aalborg Universitetssy-
gehus) kommer TROX’s X-CUBE aggre-
gater fremover til at betjene områderne 
i forskningsbygningen, som blandt andet 
indeholder forskningslaboratorium, un-
dervisningsfaciliteter, møderum og fæl-
lesarealer.

Ventilationsaggregaterne er leveret 
med særligt højtydende væskekoblede 
genvindingsflader, herunder med re-

spekt for skærpede krav til SEL-værdier 
og tryktab. Aggregaterne er dermed i 
fuld overensstemmelse med ErP2018. 

Hvert af de 25.000 m³/h store ventila-
tionsaggregater består af en indblæsning 
– og udsugningssektion, opbygget med 
filter, genvindingsflade og ventilatorer i 
hver sektion. Dette sikrer, at der ikke op-
står krydskontaminering eller lugtover-
førelser i luftstrømmen mellem indblæs-
ning og udsugningsluft.

X-CUBE aggregaterne designes i CA-
MOS programmet, et TÜV certificeret 
TROX beregningsprogram, som har on-
line adgang til de nyeste komponenter 
fra de bedste leverandøre, dette giver en 
sikkerhed for at alle anlæg er bestykket 
med de mest drift- og vedligeholdsopti-
male komponenter iht. EN13053.

CAMOS programmet giver endvidere 
mulighed for at udfører simuleringer 
som bl.a. dokumenterer ydelse, tryktab 
på ventilatorer og genvindingsflader. 
Vælges en løsning med Feed-in funktion 
dokumenteres temperaturer, væske-
mængder og flow i forhold til data fra en 
DRY database.

En unik feature ved X-CUBE aggre-
gaterne, med hensyn til hygiejne ud 
over de pulverlakerede overflader, er 
kondensatbakken af rustfri stål, som er 
placeret ved hver genvindingsflade i ind-
blæsning og udsugning. Denne er spe-
cielt udviklet af TROX, med skråning på 
alle sider, der sikrer fuldstændig dræning 

af kondensvand, og giver garanti for, at 
der ikke står kondensvand i bakken som 
generer bakteriedannelse, som kan med-
rives i luftstrømmen.

Skulle kapaciteten på varmegenvin-
ding ikke være tilstrækkelig, i forhold til 
at opnå den ønskede indblæsningstem-
peratur, er der mulighed for at tilføre 
ekstra varmekapacitet via TROX’s Plug 
n’ Play hydrauliske pumpeunit. Denne 
præfabrikerede pumpestation leveres 
som en færdig fabriksopbygget enhed 
med indbygget automatik, pumper, 
vekslere for Feed-In på varme- og køle-
side. Tilsammen sikrer dette, at ydelsen 

VIGTIGE STANDARDER OG RETNINGSLINJER

EN 15251 Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende 
indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik

EN 13053 Ventilation i bygninger – Luftbehandlingsanlæg – Ydeevneegenskaber for anlæg, komponenter og sektioner

EN 1886 Ventilation i bygninger – Luftbehandlingsanlæg – Mekanisk ydeevne

VDI 6022 Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units

EN 308 Varmevekslere. Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne for luft til luft- og røggasvarmegenvindingsanordninger

Udsnit af aggregat
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Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

VENTILATION

i det højtydende væskekoblede genvin-
dingssystem overholder EN308 krav. En 
sidegevinst er at ydelsen i det højtydene 
væskekoblet genvindingssystem altid 
opnås mest effektivt og driftsøkonomisk, 
herunder med regulering af varme og 
køl via Feed-In systemet selv når forsy-
ning fra det fremtidige fjernkølesystem 
i Aalborg skal levere kølevand til aggre-
gaterne.

X-CUBE leveres med indbygget an-
lægsautomatik, integrerede og skjulte 
kabelkanaler, herunder, hvor den enkle 
kabelføring af komponenterne en hygi-
ejnisk løsning i sig selv, som medvirker til 
at X-CUBE opfylder hygiejnekravene i de 
strenge VDI 6022-retningslinjer.

Det intelligente X-CUBE Control-
modul, skal på NAU tilkobles BMS sy-
stem, hvor anlæg kommer til at indgå i 
den samlede intelligente styring. Der-
ved sikres, at der kun leveres den luft-
mængde som er nødvendigt, hvilket vil 
resulterer i betydelig energibesparelse 
som sker via tilpasning af ventilatorha-
stigheden i aggregater i forhold til ak-
tuelle spjældpositioner på VAV spjæld, 
som er placeret ude i kanalsystemet.

X-CUBE MEKANISKE 
EGENSKABER EN 1886

Styrke D1 (M)

Tæthed, aggregathus ved undertryk 
ved 400 Pa klasse L1 (M*)

Tæthed, aggregathus ved overtryk 
ved 700 Pa klasse L1 (M*)

Tæthed, filter by-pass F9 (H14 
(HEPA) integreret i aggregat muligt)

Termisk transmission gennem ag-
gregathus T2

Termisk brofaktor TB2

*As measured by TÜV Süd, Germany, using 
a model box. Casing characteristics accor-
ding EN 1886

Ventilatorer i X-Cube
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Diffus ventilation, et 
driftssikkert valg
Hvad hvis man kunne få god ventilation, fantastisk akustik og en mindre regning for drift? Når man 
designer et ventilationssystem skal man særligt have to ting for øje, luftkvalitet og komfort.

AF ANNA MAACH KORSHOLM

Diffus ventilation virker ved at skabe et 
overtrykskammer over et nedhængt loft 
med perforation, herved fordeles luften 
fra kammeret diffust gennem perforatio-
nen. Fordelene er mange ved brug af dif-
fus ventilation, særligt komforten bliver 
tilgodeset ved en sådan løsning. Trækge-
ner, som man kan opleve ved traditionelle 
ventilations armaturer, mindskes kraftigt 
og i mange tilfælde kan de fuldstændig 
undgås. Dette skyldes at ventilationen er 
fordelt over hele loftsfl aden ved et meget 
lavt tryk på under 0,03 m/s.

Diffus ventilation kan anlægges ved 
hulrum mellem konstruktion og ned-
hængt loft helt ned til 10 cm, hvor der 
ikke vil være plads til rørene til traditionel 
ventilation. Dette kan også have betyd-
ning for totaløkonomien ved nybyggeri, 
da der herved både spares på rør, og 
byggematerialer.

En anden stor fordel ved diffus ven-
tilation er besparelser i driftsomkostnin-
gerne. Ved brug af naturlig lufttilførsel 
eller et såkaldt hybridsystem, hvor en 
rotor kører når trykket fra den naturlige 
lufttilførsel ikke er høj nok, nedsættes 
energiforbruget i forhold til traditionel 
ventilation, hvor rotoren kører hele ti-
den for at sende luft igennem systemet. 
I de fl este tilfælde vil den naturlige luft-
tilførsel være nok, da man som tidligere 
nævnt med fordel kan bruge meget lavt 
lufttryk ved denne metode. Opvarm-
ning af lufttilførslen er, i langt de fl este 
tilfælde, heller ikke nødvendigt, da man 
grundet det lave tryk og den diffuse di-
stribuering, vil kunne bruge luft helt ned 
til -6 ˚C, uden at opleve trækgener. Den 
estimerede besparelse ved ikke at op-
varme ventilationsluften er 5-10%.

DAMPA har leveret lofter til diffus 
ventilation til bl.a. Mærsk Tårnet ved Pa-
num instituttet.

”I forbindelse med opsætning af 
DAMPA® Clip-In lofter til Mærsk Tårnet 
var vi i dialog med Jürgen Nickel fra Ram-
bøll, som har en stor viden om og meget 
erfaring med diffus ventilation” udtaler 
Produktchef fra DAMPA, Mogens Kjær-
gaard.

Kravene til de nedhængte lofter der 
skal bruges ved diffus ventilation er 
mange og Clip-In lofterne fra DAMPA 
lever op til dem alle, blandt andet skal 
man have adgang til installationer i loftet, 
her udmærker DAMPA lofterne sig sær-
ligt, fordi de er stærke nok til at kunne 
demonteres og genmonteres uden at 
tage skade. I Clip-In kassetterne ilægges 
akustisk fi lt og ekstra indlæg i polyester, 
herved blokerer man ikke den diffuse 
ventilation, men opnår, sammen med 
fordelene ved diffus ventilation, de ene-
stående akustiske egenskaber, man ken-
der fra et klassisk DAMPA loft.

Designmæssigt giver den diffuse 
ventilation i kombination med Clip-In 
kassetterne en stor fordel. Da man ikke 
længere har brug for ventilationsarmatu-
rer i lofter og vægge, og Clip-In kasset-
terne kan leveres med stilrene indbyg-

gede LED-armaturer, er det med denne 
løsning muligt at opnå den helt rene, 
ubrudte overfl ade som den minimalisti-
ske nordiske designstil stiler efter.

Man kan med fordel installere 
DAMPA lofterne som klimalofter, med 
indbyggede køleelementer på bagsiden. 
Metalkassetterne detekterer hurtigt æn-
dringer i rummets temperatur og tilpas-
ser kølingen derefter. Herved undgår 
man spild af energi ved køling af rum-
met. Ved implementering af klimalofter 
alene, kan man opnå en besparelse på 
12-18% i forhold til traditionelle HVAC 
systemer. Sammen med de energispare 
fordele der er ved diffus ventilation, vil 
man opleve en stor forskel i den samlede 
driftsøkonomi.

Derfor får man med en løsning med 
diffus ventilation i kombination med 
DAMPA® Clip-In kassetter, det gode in-
deklima i form af den rigtige mængde 
friskluft, den optimale temperatur, ene-
stående akustik og et behageligt lys ni-
veau. Derudover tilgodeser denne løs-
ning den samlede driftsøkonomi både i 
forhold til temperaturregulering, ventila-
tion og lys.



Lofter med ventilation uden træk

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

Mærsk Tårnet - Panum Instituttet

DAMPA Metallofter
den idelle løsning til diffus ventilation

I laboratorierne i Mærsk Tårnet ved 
Panum Instittutet er der installeret 
DAMPA® Clip-In lofter med diffus 
ventilation.

DAMPAs lofter er ideelle til ventilation 
ved diffus indblæsning, en løsning som 
både er driftsøkonomisk og god for 
indeklimaet.

Udover mindre træk- og støjgener ved 
ventilationen, giver DAMPA® Clip-in 
kassetter en god akustik.

Den skarpkantede DAMPA® Clip-iwn 
Kassette i hvid får loftet til at fremstå 
som én stor, ren overflade.

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

DAMPA® Metallofter tåler rengøring og 
bidrager til høj hygiejne.
En stærk og sikker loftsløsning er valgt 
til Mærsk Tårnet.

Ved brug af DAMPA´s særlige  
nedtagningsværktøj gives der let 
adgang 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.
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Mængdeudbud sætter 
en højere standard for 
byggeriet
AF BENT JENSEN, INGENIØRGRUPPEN A/S OG 

CIVILINGENIØR, LOUISE JUELSGAARD,  

OLUF JØRGENSEN A/S

Projekteringen af Nyt Aalborg Uni-
versitetshospital, NAU, har været en 
krævende opgave, som har været 5 år 
undervejs. Håndteringen af de enorme 
mængder af data på det 150.000 m² 
store projekt, har lagt et pres på udvik-
lingen af digitale arbejdsmetoder, samt 
automatisering af beregninger, mæng-
deudtræk og revisioner.

Projektet er nu gået ind i sin udfø-
rende fase og erfaringerne er mange, 
men ét er sikkert: Som rådgivere har vi 
med denne form for 3D modellering og 
mængdeudbud ikke blot effektiviseret 
projekteringsprocessen, men også hæ-
vet rådgiver til et højere vidensniveau, 
som kvalificerer os til at tage ansvar for 
projektet og skaber gennemsigtighed for 
både bygherre og entreprenør.

Igennem hele projekteringsperioden 
af ventilationsudbuddene på NAU, har 
det ikke kun været den rent ingeniør-
tekniske projektering, der har været 
fokus på, men også håndteringen af 
3D-modellering på et så højt niveau at 
kollisioner på byggepladsen minimeres 
og at kodningen af objekter giver grund-
lag for et præcist mængdeudbud. Netop 
dette har sat store krav til detaljeniveauet 
af den objektbaserede modellering, så 
man får synliggjort hvad det fylder og i 
sidste ende kan trække mængderne ud i 
en tilbudsliste.

Der er brugt mange ressourcer på at 
få udviklet et digitalt bibliotek af kompo-
nenter med de relevante informationer 
tilknyttet og på den måde løfte niveauet 
for modelleringen samt at udvikle data-
strukturen til at kunne gennemføre et så 
komplekst projekt. Det har vi øvet os på i 
nogle år, og mængdeudbuddet har levet 

op til forventningerne, i hvert fald målt 
på de få korrektioner i verificeringspro-
cessen. Desuden må det antages, at en 
afvigelse mellem billigste og dyreste by-
dende på 2,3% på en entreprise på 100 
mio. er udtryk for en ensartet opfattelse 
af indholdet i den samlede entreprise.

I mellemtiden har fordele og ulemper 
ved mængdeudbud været debatteret en 
del, kulminerende med at BYGST med-
deler, at de ikke vil anvende mængdeud-
bud med flg. begrundelse:

”Baggrunden er, at den praksis for ud-
bud med mængder, som blev indført 
med IKT-bekendtgørelsen af 2007, ikke 
har givet den forventede økonomiske 
gevinst og budgetsikkerhed. Tværtimod 
er det Bygningsstyrelsens erfaring, at 
entrepriseudgifterne øges i forbindelse 
med udbud med mængder.”

(Pressemeddelelse fra  
Bygst 06-02-2018)

Med baggrund i erfaringerne fra ventila-
tionsudbuddene på NAU er det svært at 
følge denne beslutning. Her er det umu-
ligt at forestille sig, at opmåling ud fra 2D-
planer, som en anvendelig prissætnings-
metode i.f.t. udtræk af mængder fra en 
3D-model. Mængdeudbud var en gang-
bar metode ’i gamle dage’, så når mæng-
derne i dag findes i en virtuel udgave af 
byggeprojektet, burde grundlaget være 
langt bedre end tidligere. Så måske lig-
ger udfordringen, som BYGST antyder, 
i at budgetterne beregnes på et dårligt 
grundlag, fordi vi ikke har prisdatabaser, 
der svarer til den måde mængder hen-
tes i modellen, eller fordi der ikke tages 
højde for eksempelvis arbejdsmarkeds-
forhold, konjunkturer eller mængden af 
udbudte arbejder på udbudstidspunk-
tet. Derfor kunne det være en mulighed 
at bygge prisdatabaser, der er baseret på 
de udbud, som er tilgængelige nu. Det 

kunne ret hurtigt blive en positiv spiral, 
hvis bygherrer og rådgivere tog denne 
opgave i fællesskab.

Der er ingen tvivl om, at 3D-projekte-
ring og mængdeudbud sætter store krav 
til tilbudslisten, og det kræver, at der 
opbygges en fælles forståelse for meto-
derne, så det er muligt for alle parterne i 
en byggesag at bevæge sig ind i, og for-
stå indholdet af det færdige byggeri. Hvis 
disse krav først opfyldes, er der store 
gevinster at hente. Det giver entrepre-
nørerne bedre mulighed for at give det 
rigtige tilbud, gør tilbudsprocessen nem-
mere og mindsker antallet af tvister i for-
bindelse med byggeriet. Der er kort sagt 
større chance for, at det færdige byggeri 
lever op til bygherrens forventninger. 
Både bygherre, rådgiver og entreprenør 
får ydermere bedre mulighed for at pris-
sætte revisioner, da tilbudslisten udgør 
et godt værktøj for opgørelse af tilkøb el-
ler fradrag. Her har man muligheden for 
at give et retvisende billede af ændringer 
i byggefasen. Dette skulle gerne mind-
ske behovet for at udsende reviderede 
tegninger med revisionsskyer, hvilket er 
en ekstrem arbejdstung proces, der ikke 
giver meget værdi.

Derved giver et højt informations-
niveau i modellerne et mere præcist 
grundlag for mængdeudbuddet, og 
større åbenhed igennem hele proces-
sen, da intet kan gemmes eller fejes ind 
under gulvtæppet. Dette lægger dog et 
øget pres på rådgiver, for at lave bedre 
projekter, og dermed et større ansvar, 
hvilket nok vil blive en del af fremtidige 
honorardiskussioner. Der er allerede i 
den kommende ABR 2018 lagt op til at 
rådgiver kan blive pålagt en bod, hvis for 
mange dele har været glemt i udbudsfa-
sen, og dermed ikke har været konkur-
renceudsat. En udfordring som arbejdet 
henimod præcise mængdeudbud har 
rustet branchen til at tage op.



 
 
 
 
 
 
 
 

Daglig drift af  
Bygninger og 
Installationer 

 
 
 

Midtconsult´s DNA er  
”Keep it simple” og bygbarhed. 

 
 
  Vi tror på, det skaber den største værdi for vores kunder. 
 
Midtconsult er den gode samarbejdspartner for transformering 
af byggeri til data og planer, som er nødvendige for den 
fremadrettede drift og sikkerhed. 

 
 

midtconsult.dk 

Vi tror på, det skaber den største værdi for vores kunder.

den gode samarbejdspartner for transformering 
til data og planer, som er nødvendige for den 

drift og sikkerhed.
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Hospitalerne har behov 
for offensiv it-sikkerhed
Da hackere i maj 2017 trængte ind i en række britiske hospitalers it-systemer, afslørede det manglende 
sikkerhed, men det er også sket for hospitaler i USA i 2016, og det kan også ske for danske hospitaler, så 
derfor bør it-forsvaret mod hackerangreb højnes, vurderer etisk hacker fra CGI Danmark

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Digitalt koma kan blive konsekvensen af 
manglende it-sikkerhed.

Generelt er hospitalernes mange åbne 
og vidt forgrenede systemer og mange 
travle medarbejdere i konstant bevæ-
gelse en latent sikkerhedsudfordring. Få 
derfor sikkerheden testet, lyder opfor-
dringen fra CGI Danmark.

Hospitalerne bliver stadigt større, 
og desto mere ødelæggende bliver et 
hackerangreb. I udlandet blev patient-
indtag sat i stå, operationer aflyst og pa-
tienterne kørt til andre hospitaler. Center 
for Cybersikkerhed under Forsvarets 
Efterretningstjeneste (FE) sagde i maj 
2017, at det også kan ske i Danmark.

Med store it-systemer med mange 
servere og masser af computere, store, 
komplicerede og vidt forgrenede net-
værk er de sårbare, men også tilsynela-
dende uskyldige videokameraer, medi-
coteknisk udstyr og sensorer kan være 
indgange for hackerangreb.

Derfor opfordrer CGI Danmark ho-
spitalerne til både at få testet sikkerhe-
den ved et simuleret hackerangreb og 
bagefter at få indført en klar sikkerheds-
strategi, politikker og beredskabsplaner, 
der beskytter systemerne og data bedst 
muligt.

I den forbindelse er en etisk hacker, 
der kender de ondsindede hackeres me-
toder, en vigtig del af løsningen.

Bestil et kontrolleret 
hackerangreb

Medicoingeniør Mikkel Brøndum fra 
CGI Danmark er ansat som etisk hacker, 
såkaldt white hat hacker, der tester it-ap-
plikationer, netværk, infrastrukturkom-

ponenter og servere for sårbarheder og 
svagheder i alle typer offentlige og pri-
vate organisationer.

– Jeg tager ud og prøver at angribe 
deres systemer og netværk, hvis de øn-
sker at få sikkerheden undersøgt. Så går 
jeg løs på trådløse og kablede netværk, 
portaler, borgervendte applikationer og 
IoT enheder for at se, om jeg kan finde 
en åbning, jeg kan udnytte.

Mikkel Brøndum har blandt andet en 
fortid på Aalborg Universitetshospital, 
og allerede da han studerede, nærede 
han stor interesse for offensiv sikkerhed 
og noterede sig mange åbenlyse sårbar-
heder i måden, hospitaler fungerer på.

– Hospitaler er meget åbne med 
mange kontorer, hvor der står terminaler 
koblet på netværket, som man i et ube-
vogtet øjeblik kan få adgang til. Der er 
mange maskiner med tudsegamle net-
værkskort, så læger og overlæger kan 
trække data.

Hele dette setup fungerede dengang 
uden meget fokus på sikkerheden. Nu er 
virkeligheden en anden, og jeg er over-
bevist om, at mange it-chefer ude på ho-
spitalerne ville sove bedre, hvis de havde 
en klar fornemmelse af deres sikkerheds-
niveau samt en plan for opretholdelse af 
deres sikkerhedskontroller.

It-sikkerhed lyder som en træls 
sag

– Manglende it-sikkerhed skyldes nok i 
mange tilfælde, at den ikke umiddelbart 
giver noget ekstra for pengene på de 
ofte meget stramme budgetter, og må-
ske opleves den derfor som en ekstra 
træls sag at beskæftige sig med.

Det er et kapløb med de ondsindede 
kræfter, så det er vigtigt kontinuerligt at 
få testet sikkerheden. Der opbevares 
utroligt mange følsomme data, og vi har 

set eksempler på ransomware, der luk-
ker hele hospitaler ned, siger han.

Danmark er et af de mest digitalise-
rede lande i hele verden, så danske ho-
spitaler er sårbare ligesom de britiske, 
hvor hospitalscomputere blev inficeret 
med ransomware der er vokset eksplo-
sivt de senere år, hvorefter hackere for-
søgte at afpresse penge.

Sådan foregår en 
penetrationstest

CGI Danmark kommer ud og mødes 
med nøglepersoner på hospitalerne, 
som kender netværket, systemporteføl-
jen og den fysiske sikkerhed.:

– Vi mødes med de ansatte i bruger-
administrationen og selvfølgelig ledel-
sen. Skal der ændres og implementeres, 
er ledelsens involvering afgørende. Sik-
kerheden prioriteres og forankres i ho-
spitalsledelsen, og så udarbejdes en pri-
oriteret liste over alt det, der skal testes.

It-sikkerhed er et kæmpestort felt, der 
er meget at teste, og vores penetrations-
tests kan udføres på systemer og appli-
kationer. Har hospitalerne testmiljøer, 

Etisk hacker, Mikkel Brøndum fra  
CGI Danmark
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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

Vi bygger den rigtige 
vogn til jeres behov

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

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

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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IT-S IKKERHED

som er identiske med produktionsmiljø-
erne, vil vi foretrække at teste på dem.

Ellers må vi gøre det forsigtigt i pro-
duktionsmiljøerne. Man kan hyre os til 
at lave overbelastningsangreb for at se, 
hvor hårdføre systemerne er, men det vil 
man nok ikke gøre på et hospital. Her vil 
vi afdække sårbarheder uden at overbe-
laste dem.

It-sikkerhed handler også om, at an-
satte ikke tilføjer nye privilegier og at få 
lukket for de aktive brugere, der forlader 
arbejdspladsen, så en bitter, tidligere an-
sat ikke kan logge ind på en terminal i et 
ubemærket øjeblik og skabe ravage.

Videokameraer kan bruges til 
angreb

CGI Danmark interesserer sig også 
meget for IoT, Internet of Things, dvs. 
alt udstyr der kan kobles til internettet 
såsom videokameraer, sensorer, låse, 

porte, medikoteknisk udstyr m.m., som 
alt sammen er noget, hackere kan bruge 
til at trænge dybt ind i systemerne.

– Du vil blive overrasket over, hvor 
sårbare kameraer er. Det er decentrale 
enheder, der optager en facade eller 
kælder. Kan man komme ind i netværket 
fra kameraerne og ind i det administra-
tive netværk, kan en hacker bevæge sig 
rundt i netværket.

Der er rigtig, rigtig mange penge i 
hacking. Der er flere penge i den onde 
end i den gode del, og der er så meget, 
som er let tilgængeligt. Der findes ste-
der, hvor man kan konfigurere sin egen 
ransomware uden stor it-indsigt.

Man behøver ikke længere være 
superhacker, men kan bestille skræd-
dersyet ransomware, distribuere det 
via emails og følge med på nettet, hvor 
mange der er gået i fælden. 

Vi har lige konstateret, at der er stor 
industri i hacking, og at det er livsfarligt. 

Men det er en udbredt misforståelse, at 
it-sikkerhed koster spidsen af en jetjager, 
som mange tror og derfor forholder sig 
passivt med at få gjort noget ved proble-
merne, fastslår Mikkel Brøndum.
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IT-SIKKERHED

Hospitaler handler om 
mennesker. Det gør it-
sikkerhed også

Det er ikke servere, firewalls og antivirus, 
men den menneskelige faktor, der er den 
afgørende faktor for it-sikkerheden. Især 
på hospitalerne.

Hele 88% af alle databrud i sundheds-
væsenet skyldes ifølge it-sikkerheds-
firmaet Verizon interne fejlleveringer, 
hvor de forkerte personer modtager føl-
somme personoplysninger, hvor person-
data ikke bliver bortskaffet korrekt eller 
hvor data helt går tabt.

Faktisk er sundhedssektoren den ene-
ste sektor, hvor det er medarbejderne, 
der er hovedårsagen til brud på datasik-
kerheden. Og det giver et helt særligt 
behov for at uddanne personalet.

”Hospitalerne er nok et af de steder 
i landet, hvor der ligger flest følsomme 
personoplysninger gemt overhovedet. 
Derfor er det ekstremt vigtigt, at perso-
nalet uddannes i den nødvendige it-sik-
kerhedshygiejne – fuldstændig som de 
også har lært om den rigtige håndhygi-
ejne,” siger Jan Olaf Olsen, der er CISO 
hos KMD.

Samtidig oplever hospitalerne, at flere 
og flere systemer, apparater og enheder 
kobles sammen på kryds og tværs, hvil-
ket øger kompleksiteten af it-infrastruk-
turen og dermed også risikoen for sikker-
hedshuller ganske betragteligt.

”Forskellen mellem hospitaler og langt 
de fleste andre virksomheder er, at hvis 
noget går galt på et hospital, og syste-
merne ikke fungerer eller hvis personalet 
modtager de forkerte data, så kan det i 
sidste ende koste menneskeliv. Derfor 
betyder it-sikkerheden også endnu mere 
på et hospital end langt de fleste andre 
steder,” udtaler Jan Olaf Olsen.

It-kriminelle vil gå målrettet efter 
hospitaler

Hackere ved godt, at panikken i sam-
fundet hurtigt spreder sig, når det drejer 
sig om hospitaler, der måske lukkes ned 
pga. cyberangreb.

Det gør det derfor også særligt attrak-
tivt at gå målrettet efter sundhedssekto-
ren. Man så da også, at 72% af al virus på 
sundhedsområdet sidste år var ransom-
ware.

Det er bl.a. gået ud over 16 hospitaler 
i England ligesom et amerikansk hospital 
måtte betale over 300.000 kr. for at få 
låst deres systemer op igen efter ransom-
ware angreb.

I Danmark fandt Mærsk ud af på den 
hårde måde, da de sidste sommer blev 
angrebet med ransomware og tabte 2 
mia. kr. på at få systemerne op at køre 
igen.

”Der har historisk været en bevægelse 
hen imod at al it skal være forbundet og 
online. Men særligt på hospitalerne bør 
man i højere grad se på både logisk og 
fysisk segregering. Dette vil begrænse 
muligheden for at en hacker kan bevæge 
sig ”på tværs” i ens netværk, og systemer 
kan frakobles og køre selvstændigt, hvis 
it-infrastrukturen angribes,” forklarer Jan 
Olaf Olsen.

Han understreger, at man som virk-
somhed udover at have en backup af 
sine data, skal huske løbende at køre 
reelle restoretest, hvor man tester, om 

data nu også kan genskabes fra backup-
pen.

Det glemmer rigtigt mange, og bliver 
derfor overraskede over, at f.eks. gamle 
data ikke længere kan genindlæses og at 
persondata dermed er tabt eller systemer 
og apparater ikke længere kan genstarte.

Fokus på adgangsstyring og 
sikkerhed

Personfølsomme data flyder i en dag-
lig strøm mellem systemer, afdelinger, 
praktiserende læger og offentlige myn-
digheder, og der vil løbende blive koblet 
endnu flere devices og mennesker på 
hospitalernes infrastruktur.

”Hospitaler skal vide, hvem der har 
adgang til hvad, hvorfor de har adgang 
til de pågældende data og ikke mindst 
hvornår de tilgår data.” siger Jan Olaf 
Olsen.

Heldigvis kan en stor del af risici og 
hermed sikkerheden ifølge ham hånd-
teres, hvis man følger fem sunde grund-
regler for god it-sikkerhed.

1.	 	Oversigt	over	godkendte	og	ikke-
godkendte	enheder
Hospitalet skal have en liste over de 
enheder, der er tilladt at bruge på ho-
spitalets infrastruktur, og sørge for at 
ikke godkendte enheder ikke får ad-
gang

2.	 	Oversigt	over	godkendt	og	 ikke-
godkendt	software
De skal også have en liste over det 
software, der er tilladt at bruge på 
hospitalets infrastruktur, og sørge for 
at ikke godkendt software ikke kan 
benyttes

3.	Sikker	konfiguration
Sikre at konfigurationerne på al hard-
ware, software, mobile enheder, lap-
tops, pc’ere og servere altid er opda-
terede

AF KOMMUNIKATIONSCHEF  

RUNE FICK HANSEN, IT-BRANCHEN
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4.	Løbende	sårbarhedsvurdering
Scan for sårbarheder i alle systemer 
minimum ugentligt – og implementer 
opdateringer som krævet samt have 
processer for hurtigt at installere kri-
tiske opdateringer

5.	 	Kontrol	 af	 administrative	 privile-
gier
Sørg for at administrative rettigheder 
kun gives til de mest nødvendige, og 
at man løbende monitorerer unormal 
opførsel f.eks. ved brug af kunstig in-
telligens

Disse tiltag er i tråd med anbefalingerne fra 
Digitaliseringsstyrelsen og FE beskrevet i 
vejledningen ”Cyberforsvar der virker.”

Husk kulturen og menneskerne

Det vi kunne kalde den 6. grundregel 
for sundhedssektoren er, at man husker 
awarenesstræningen af medarbejderne, 
så alle på hospitalet har samme tilgang til 
it-sikkerheden og ved, hvad de skal gøre 
for at sikre data, og hvad processen er, 
hvis der sker brud på datasikkerheden.

I store organisationer som hospitaler, 
hvor fagområder ofte er stærkt opdelte, 
er det ikke en nem opgave at skabe en 
fælles sikkerhedskultur.

Skal det lykkedes, skal sikkerheds-
afdelingen være dygtig til at bygge bro 
mellem it-medarbejderne og fagperso-
nalet som f.eks. lægerne.

”Det er vigtigt, at it-sikkerhedsafde-
lingen sikrer sig ledelsesinput fra de for-
skellige områder, så alle forstår vigtighe-
den af awareness og træning og støtter 
op om den. Samtidig skal it-afdelingen 
også sikre, at it-sikkerheden ikke kom-
mer til at tage fagpersonalets kostbare 
tid. Den skal bare køre i baggrunden,” 
forklarer Jan Olaf Olsen.

Invester og prioriter rigtigt

Ser man på hospitaler i Vesteuropa, er 
man da også i høj grad opmærksom på 
problematikken. Hele 69% melder ifølge 
en analyse fra IDC, at it-sikkerhed har 
højeste prioritet på deres hospital i 2018.

Omkring halvdelen af hospitalerne 
har svaret, at de i dag har forankret it-

sikkerheden i en tværfaglig gruppe med 
direktøren for bordenden.

”Det viser, at it-sikkerhed er rykket 
ud af it-afdelingen, og er blevet et stra-
tegisk indsatsområde for hospitalerne. 
Det skyldes både, at ledelsen har indset 
vigtigheden af det, men også at de skal 
være klar til den kommende persondata-
forordning,” siger Jonas Knudsen, analy-
sechef i IDC.

Alt dette gør, at det er ekstremt vigtigt, 
at kunne tiltrække de helt rigtige menne-
sker i forhold til it-sikkerhed. Men det 
kan være svært i et marked, hvor hospi-
talslønningerne sjældent kan konkurrere 
med lønningerne i det private.

”En af hospitalernes helt store ud-
fordringer kan sagtens blive, at de sim-
pelthen ikke kan skaffe de rigtige kom-
petencer, til at kunne løfte den enorme 
opgave, det er, at sikre et hospital, pa-
tienterne og de mange følsomme oplys-
ninger mod angreb. Og så står man med 
et stort problem,” slutter Jan Olaf Olsen.
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Rigshospitalet Glostrup 
rider på den digitale 
frontbølge
En digital løsning fra Ascom har skabt en mindre revolution i arbejdsgangene på Rigshospitalet Glostrup. 
Løsningen, der integrerer Sundhedsplatformen med et dedikeret logistiksystem og specialdesignede 
smartphones, demonstrerer det digitale potentiale i sundhedssektoren.

AF JOURNALIST, HANNE HYLDBORG

Det kan godt lade sig gøre at arbejde ef-
fektivt, smart og med et smil på læben. 
Det er man i fuld gang med at bevise på 
Rigshospitalet Glostrup, hvor en ny digi-
tal løsning har sendt samarbejdet mel-
lem klinikkerne og portørafdelingen flere 
gear op. Løsningen fra Ascom håndterer 

al logistik omkring portørarbejdet og er 
fuldt integreret med Sundhedsplatfor-
men. Den gør det enklere for klinikkerne 
at bestille portører og sikrer fuld udnyt-
telse af portørressourcerne.

– Det er et dedikeret hospitalssystem, 
og det er vi meget glade for, understre-
ger Robert Jensen, servicechef på Rigs-
hospitalet Glostrup. – Det betyder, at 
systemet opfylder de præcise krav og 

vilkår, der gælder i hospitalsmiljøet og 
derfor er optimeret til lige præcis vores 
og klinikkernes brug.

Høj effektivitet i akutsituationer

Løsningen består af logistiksystemet 
Ascom JobAgent samt Ascoms kliniske 
smartphone, Ascom Myco og har fuld 
integration til Sundhedsplatformen. 65 



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3  25 

Lad vores hacker teste  
din it-sikkerhed
Se mere på cgi.dk/sikkerhedstjek

Lad vores hacker teste 

Er du sikker på,  
du er sikker ?

DIGITALISERING

portører med patientkontakt har hver 
deres Ascom Myco og modtager kørs-
ler og opgaver direkte på smartphonen. 
Klinikkerne booker portørerne i Sund-
hedsplatformen, hvorefter ordren sam-
men med al relevant information sendes 
direkte til portørerne, som accepterer 
ordren på deres Myco.

– Vi har ikke nogen portørkoordinator, 
så ordrene ryger direkte ud til alle por-
tørerne. I akutsituationer er det enormt 
effektivt, fordi den portør, der er tættest 
på, med det samme kan tage opgaven, 
fx hvis en patient er faldet ud af sengen. 
Men også i den daglige koordinering har 
vi en helt anden smidighed og fl eksibi-
litet i ordrehåndteringen end tidligere, 
siger Robert Jensen.

Fungerede fra dag 1

Integrationen til sundhedsplatformen 
fungerede med Robert Jensens ord fra 
dag 1.

– Implementeringen på både klinik-
kerne og i portørafdelingen var pro-
blemfri, og vi begyndte at høste fordele 
stort set med det samme. For det kliniske 
personale var det nyt, at de nu kan – og 
skal – indtaste følgeoplysninger sammen 
med ordrene, men det var kun en kort 
indkøringsfase, siger Robert Jensen og 
forklarer, at systemet ud over automatisk 
at medsende patientens CPR-nummer 
sammen med en ordre også beder ple-
jepersonalet om at tage stilling til, om 
portøren fx skal medtage iltapparat eller 
medbringe en ren seng.

– Oplysningerne sparer os for mange 
forgæves ture. Ja, faktisk måler vi slet 
ikke på forgæves ture mere. Vi er blevet 
væsentligt mere effektive, fordi vi ud-
nytter vores ressourcer optimalt. Der er 

også kommet mindre brok og fl ere smil 
i samarbejdet med klinikkerne, fordi det 
hele glider smidigere nu, siger Robert 
Jensen.

Dokumentation bremser 
nedskæringer

Som chef for portørafdelingen er Robert 
Jensen særligt glad for planlægnings-
funktionerne i Ascom JobAgent, som 
han bruger hele tiden. Blandt andet må-
ler han dagligt, hvor mange opgaver der 
udføres pr. mand pr. time og har derved 
opnået et meget bedre overblik end tid-
ligere.

– Det er noget af det bedste, der no-
gensinde er sket for afdelingen. Nu kan 
vi dokumentere, hvor mange ressour-
cer vi bruger på den enkelte opgave og 
afdeling, hvilket er uhyre vigtigt, den 
stramme økonomi i hospitalssektoren 
taget i betragtning. Vi er blevet væ-
sentligt bedre til at ramme plet, og jeg 
er helt overbevist om, at vi har undgået 
uhensigtsmæssige nedskæringer på den 
konto, fortæller Robert Jensen.

Portørerne har stor glæde af 
Ascom Myco

Blandt portørerne er der også stor til-
fredshed med den nye løsning. Især 
Ascom Myco smartphonen, som har 
erstattet et mere traditionelt håndsæt, 
vækker begejstring. Den er ifølge portør 
Michael Jensen både mere tidssvarende 
og målrettet arbejdsfl owet på et mo-
derne hospital.

– Myco er jo en smartphone mål-
rettet det kliniske miljø, så den har en 
masse funktionalitet, som almindelige 
smartphones ikke har. Noget så simpelt 

som en klips, så den sidder fast i tøjet 
og ikke ryger på gulvet, er en hjælp. Vi 
har også stor glæde af interfacet med 
farvekoder, som vi bruger til at differen-
tiere opgavetyper og prioritering. Det 
er funktionalitet, der understøtter vores 
jobfunktioner og bidrager til, at vi kan 
arbejde mere effektivt, siger portør Mi-
chael Jensen, og fortæller, at det også 
er en stor sikkerhed for portørerne, at 
Myco’en kører på både 3G og Wi-Fi. Det 
betyder, at portørerne kan aktivere den 
indbyggede overfaldsalarm, også når de 
bevæger sig på tværs af matriklen.

Klinisk smartphone giver mange 
fordele

En anden fordel, portørerne har opda-
get ved telefonens kliniske design, er, 
at den aldrig forveksles med deres egne 
smartphones. Myco ligner en professio-
nel telefon, så når portøren tager den op 
af lommen, er der ingen patienter, der 
tror, han taler privat eller er på Facebook. 
Det er tydeligt, at det er en arbejdste-
lefon han betjener. Dertil kommer hele 
sikkerhedsaspektet, som ikke kan under-
vurderes.

– Vi oplever Ascom Myco som en 
meget sikker telefon. Du kan fx ikke ved 
en fejl slå lyden fra som på en almindelig 
smartphone og derved risikere at misse 
indkommende kald og alarmer. Vi har 
heller ikke problemer med opdateringer, 
der sætter telefonerne på standby, for de 
styres alle sammen centralt. Det funge-
rer helt optimalt, siger Robert Jensen
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ASHRAE Winter 
Conference 2018

Den amerikanske sammenslutning af in-
geniører på HVAC og køleområdet har 
over 50.000 medlemmer, som er fordelt 
over det meste af verden. Mange kom-
mer fra Indien, Mellemøsten og Asien, 
men hovedparten er dog fra USA og 
Canada. Vi er nogle få fra Danmark, heri-
blandt den siddende præsident Bjarne 
Olsen fra DTU. Til vinterkonferencen 
er der normalt omkring 5000 deltagere, 
som har mulighed for at høre foredrag 
opdelt i forskellige kategorier og interes-
seområder. Der er også et organisatorisk 
spor, hvor de stående komiteer arbejder 
i møder under kongressen, og endelig 
er der forskellige standardiseringskomi-
teer som arbejder med at opdatere eller 
formulere de standarder, som ASHRAE 
udgiver. Dette er f.eks. standarden 
for Commissioning og den tilhørende 
Guideline, eller standarden for bekæm-
pelse af Legionella ud fra en risikoana-
lyse. 

De Tekniske komiteer er emneopdelte, 
der er f.eks. en for sundhedsfaciliteter, 
hvor jeg er medlem. Det er en lidt blan-
det forsamling, da både sundhedsmyn-
dighederne, forsvaret og de offentlige 
eller private hospitaler er repræsente-
ret. Den tager sig af at følge standardi-
seringsarbejder og forskningsprojekter, 
og financierer selv nogle projekter. Der 
er også medlemmer som leder efter del-
tagere til projekter, hvor man har brug 
for specialister på bestemte områder. 
De mest interessante underkomiteer er 

emnerne vand og vandbehandling, smit-
somme sygdomme og energi.

På sådanne møder får man mærkelige 
bidder af viden, som man måske lige vil 
spørge nærmere ind til, og så tager man 
det med det samme, eller henvender 
sig til afsender i en pause. Der er ingen 
tvivl om at der er meget interesse for at 
netværke og erfaringsudveksle, specielt 
med os der kommer fra Europa, og man 
skal ikke blive overrasket over at befinde 
sig i en samtale med en person som er 
velorienteret om udviklingen her hos os. 
De ved godt at vi er foran med energiop-
timeringer, men også at det primært skyl-
des vores høje energipriser.

Luftfugtighed

I år var der flere interessante opfølg-
ninger på sidste års forskningsprojekt 
om luftfugtighedens indflydelse på pa-
tienters infektionsrate. Der er en helt 
ny artikel på vej til publicering, som har 
målt kontorarbejderes stressniveau og 
søvnkvalitet over en længere periode (i 
praksis bar de en udvidet fitnestracker). 
Disse data blev sammenholdt med inde-
klimadata, og viste at der er et forhøjet 
stressniveau hos personer som opholder 
sig og arbejder i et tørt indeklima. En 
forsker i Japan har påvist at huden kan 
danne stresshormon under forhold som 
stresser huden, blandt andet udtørring. 
Det er muligt for huden som hormonpro-
ducerende organ at danne op til 30 % af 
hvad man normalt kan danne i kroppen. 
Så der er ved at være meget evidens for 
at vi egen skal til at arbejde med fug-
tighedsregulering i indeklimasammen-
hæng.

På foredragssiden var der som van-
ligt en opdeling i emnespor, men også 
i dybde eller sværhedsgrad. Det er rart 
nok at vide om man skal ind i en meget 
grundig og totalnørdet gennemgang, 
eller det er et studenterafgangsprojekt. 
Det gælder om at vælge med omhu, da 
man kun kan være et sted ad gangen, 
og der kører 7 spor i 1 times interval-

ler fra klokken 8.00 til 16.00, de 4 dage 
konferencen varer. Der er start lørdag 
eftermiddag med keynote speaker og 
velkomstparty, og så starter første kon-
ferencedag søndag klokken 8.00. Det er 
meget effektivt at deltage i sådan nogle 
events i USA.

Et af de foredrag som gav noget at 
tænke over var et studenterprojekt, som 
tog udgangspunkt i Datamining. Man 
havde på et universitet i Canada fået 
adgang til 7 års arbejdsordrer i 44 byg-
ninger på Campus, og så var øvelsen at 
uddrage noget meningsfyldt statistik 
om hvilke emner der var hyppigst op-
trædende som fejlårsager. Der var en 
meget stor datamængde i de ca. 85.000 
ordrer, så der skulle findes metoder til at 
behandle disse data. Det var meget in-
formation, men ved at skabe nogle sam-
menhænge, som kunne bruges til at lede 
efter væsentlige data, var det muligt at fo-
kusere sorteringen. Det kunne også lade 
sig gøre at finde forskellen på alarm/ad-
varsel og fejl. Ud fra datasættene kunne 
man komme så langt ned i detaljen at 
man var i stand til at se præcist hvilken 
Chiller eller Kedel der var hyppigst fejl 
på. Man kunne finde ud af om det var be-
stemte bygninger der optrådte hyppigst 
i fejlmeldinger (parkeringskælderen var 
sjældent med), om det var bestemte fejl 
der optrådte hyppigt, og dermed priori-
tere udskiftningsindsatsen. Det er stadig 
under udvikling, men der er perspektiver 
i at få sådan et modul koblet på sit com-
puterbaserede vedligeholdssystem.

Styring

Et tilbagevendende foredrag er Best of 
Engineer’s Notebook, som er en blan-
ding af lærebogsgennemgang, eksem-
pler på hvordan man ikke skal gøre, og 
så en generel undervisning af teknikere. 
Dette års udgave gav en gennemgang af 
hvordan man styrer ventilation i et rum 
med stinkskabe installeret. Man kan an-
vende særskilt styring, eller lægge det 
ind over CTS. Fordele og ulemper bliver 

AF DRIFTSRÅDGIVER JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S
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gennemgået, og der vises eksempler 
på hvordan man gør. Ulykken i år var et 
totalt tæret afgangsrør fra en kondense-
rende kedel i en installation som ikke var 
mere end 3 år gammel. Lang og morsom 
historie, den korte version var at man 
havde fået kedlerne til at suge luft i tek-
nikrummet i stedet for direkte ude fra. En 
chiller i rummet havde haft en utæthed, 
og dermed var der kommet kølemiddel 
med i forbrændingen. Det er et godt 

foredrag, hvor man både får lidt at grine 
af, og får genopfrisket kendt, men glemt 
viden (eller også vidste man det ikke i 
forvejen, så nu gør man). Jeg er sikker på 
at vi kunne lave noget tilsvarende i FSTA, 
med 3-4 korte indlæg på 10-15 minutter i 
samme session.

En ekstra gevinst ved at det er en 
stor og rutineret arrangør er at man har 
adgang til en virtuel konference, hvor 
man kan genhøre foredragene og se de 

tilhørende præsentationer op til et halvt 
år efter man er kommet hjem. Det giver 
en mulighed for at vise noget af det frem 
til kolleger, eller anvende det i undervis-
ning. Man kan også lige nå at se nogle af 
de foredrag man valgte fra. Somme tider 
er der to rigtigt gode på samme tid.

Som sidegevinst ved at deltage i kon-
ferencen er der den store årlige udstilling 
af HVAC udstyr, hvor 2000 leverandører 
viser varerne frem for 65.000 besøgende 
i løbet af 3 dage. Det er meget impone-
rende at se, og ganske vanskeligt at over-
skue, men man har dog samlet noget af 
det emnevist. Der er fotograferingsfor-
bud, så man kan kun få billeder fra den 
udvendige side af udstillingen. Men vi 
tænkte at når der nu var så mange auto-
matikproducenter samlet, ville vi lave 
et lille rundspørge med emnet: Har I en 
trådløs temperaturføler som fungerer i 
Jeres system, som man bare kan mon-
tere i stedet for de normale kabelfor-
bundne? Vi bad om en batterilevetid på 
3 år i et mørkt teknikrum. Svarende var 
forbavsende enslydende: ”Det har vi lige 
på trapperne, vi forventer at begynde at 
bruge dem om et par uger”. Men ingen 
på udstillingen havde et konkret eksem-
plar at vise frem. Så det er en trend vi 
ikke fi k nogen retning på.
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Automatisk datalogning 
giver store besparelser
Sensorer, der registrerer og sender data om blandt andet indeklimaet, kan spare mange mandetimer for det 
enkelte hospital og er mere sikkert, men alligevel afl æser hospitaler stadig manuelt, og det er uforståeligt, 
mener virksomheden Buhl & Bønsøe

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Overvågning med trådløse dataloggere 
til automatisk fjernafl æsning af blandt 
andet luftkvaliteten og indeklimaforhold 
giver store besparelser og frigør perso-
nale. Derfor fi nder Buhl & Bønsøe det 
helt uforståeligt, at den manuelle regi-
strering ikke for længst er forsvundet.

Automatisk, trådløs datalogning kan 
bruges til at kontrollere og dokumentere 
temperatur, fugtighed, tryk, partikelmo-
nitorering af renrum, CO2 og andre gas-
ser, luftfl ow, lysintensitet i lux, ja, nær-
mest alt. Systemerne fylder næsten intet 
og koster fra få tusinde kroner.

– Et hospital kan typisk spare et års-
værk ved at købe et trådløst system, 
men alligevel har de folk ansat, der ikke 
laver andet på hospitaler end at gå rundt 
og registrere. Det synes vi er spild af god 

tid, når denne funktion kan automati-
seres, siger salgskonsulent og rådgiver 
Danni Nørløv Larsen.

Relevant for hospitalerne

– Datalogning er meget relevant for alle 
hospitaler. Det gør dokumentation og 
overvågning af medikamenter lettere 
og giver en ekstra sikkerhed. Hvis tem-
peraturen overskrider grænseværdier, 
får man det ikke med, når man går rundt 
og måler manuelt, da dette kun er et øje-
bliksbillede. 

Systemet har indbygget alarm funktio-
ner og kan lette hverdagen helt enormt. 
Et hospital har måske 300 enheder og 
dataloggere, så det tager lang tid at af-
læse dem manuelt. Interne og eksterne 
sensorer fylder minimalt og datalog-
geren har samme størrelse som en lille 
æske tændstikker med display. Findes 
fra denne størrelse

Hospitalerne kan følge, registrere og 
dokumentere temperaturer fra minus 
200 grader til plus 1750 grader, samt fug-
tighed. Samtidigt giver muligheden for 
indtastning af alarmgrænser, en ekstra 
sikkerhed i dagligdagen. Akkrediterede 
afdelinger kan med fordel benytte syste-
met til de påkrævet dataopsamlinger.

Et forbillede til efterfølgelse

Regionshospitalet i Viborg har omkring 
400 sensorer og dermed fl est på et dansk 
hospital. Det er et af de mest monitore-
rede hospitaler herhjemme og 100 over-
vågede medicinskabe fra starten. Der er 
siden koblet endnu fl ere målepunkter på 
systemet.

Holbæk hospital har anskaffet syste-
met fra Buhl & Bønsøe i fertilitetsklinik-
ken, hvor sensorerne blandt andet er 
blevet placeret nede i kryotanke. Ifølge 
Buhl & Bønsøe er regionshospitalet Vi-
borg et godt eksempel på, hvordan man 
via datalogning effektiviserer triviel data-
indsamling. Buhl & Bønsøe kan levere et 
samlet System fra projektstadie med in-
stallation frem til afl evering og drift. Alle 
enheder kan kalibreres og det er muligt 
at kvalifi cere systemet i henhold til FDA 
– 21CFR Part11.

Automatisk datalogning er også me-
get relevant for køkkener med opbeva-
ring af fødevarer til patienterne i køle- og 
fryseskabe.

Sparsom lovgivning

– Der er ikke så meget lovgivning på 
dette område, så i dag bestemmer hospi-
talerne selv langt hen af vejen, hvordan 
de ønsker at overvåge påpeger Danni 
Nørløv Larsen.

– FDA 21-CFR part 11 sikrer blandt 
andet fuld sporbarhed og beskyttelse 
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imod datamanipulation, hvilket er at 
foretrække indenfor medicinalindu-
strien. Sensorerne kommunikerer ved 
868 Mhz og vi opsætter modtagerbokse 
strategisk på de mest optimale steder, så 
de dækker omkring et par hundrede kva-
dratmeter hospitalsareal, siger han.

Tryghed og effektivisering

– Datalogning skaber tryghed. Hospita-
lerne kan være sikre på at køleskabe og 
andre apparater fungerer som de skal, 
da systemet automatisk giver alarm og 
besked, hvis noget er udenfor de indta-
stede grænseværdier. Vi har solgt syste-
mer til Rigshospitalet, Herlev Hospital, 
Køge Hospital og flere andre.

Hospitalerne kan investere i tre slags 
software, den billigste koster 3000 og 
den dyreste 30.000 kroner. De fleste kø-

ber software for 10.000 kr. plus datalog-
gere, så det er billigt at komme i gang. 
Alle dataloggere kan som sagt kalibreres 
men også justeres, hvis det er et krav. Sy-
stemet kan ydermere fjernaflæses over-
alt via internettet.

I forbindelse med at hospitaler blev 
akkrediteret, er det blevet lidt bedre, 
men der er fortsat langt til målet nogle 
steder. Det afhænger også af, hvordan 
man fortolker standarder.I mange dan-
ske standarder står der, at udstyr bør te-
stes, men i udlandet står der, at det skal 
testes, siger Danni Nørløv Larsen.

Vi har fået baghjul

På trods af at trådløs datalogning er ble-
vet væsentlig billigere sammenlignet 
med de gamle metoder med kabeltræk, 
så sakker Danmark agterud på området 

forstået på den måde, at andre lande 
som fx Italien har krav til monitorering af 
temperatur og fugtighed baseret på an-
tallet af kvadratmeter.

Der sidder flere tusinde sensorer på 
deres hospitaler, så jeg forstår ikke, hvor-
for man ikke monitorerer mere end man 
gør i Danmark. Hospitalerne kan samti-
dig spare penge og arbejdskraft ved at 
automatisere funktionen, fastslår han.
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Spritnyt hospital i Farums rådhus
Simonsen & Weel har indrettet det nye CPH privathospital i Farums tidligere rådhus med løsninger der har 
givet behandlingsstedet et originalt, topmoderne, hygiejnisk og praktisk design

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Selv om bygningerne er af lidt ældre 
dato, kan man sagtens indrette et super-
moderne hospital i dem på kort tid. Det 
har CPH Privathospital bevist i samar-
bejde med Simonsen & Weel.

De to parter har i fællesskab skabt et 
nyt privathospital i Farums gamle rådhus 
med modulopbyggede montageløsnin-
ger, som har givet et effektivt, kort men 
også praktisk og originalt designet byg-
geri indvendig.

Privathospitalet har sengestuer med 
otte sengepladser og otte opvågnings-
pladser, 10 konsultationsrum og tre ope-
rationsstuer og drives som et af de få 
selvejende privathospitaler i Danmark. 
Det ejes af adm. dir Dorthe Mikkelsen, 
selskabets økonomidirektør Sascha Kent 
samt tre speciallæger.

En komplet løsning

Simonsen & Weel har leveret en kom-
plet pakkeløsning med gulve, vægge, 

lægevaske, skillerum, lofter, indbyggede 
skabe m.m. fra Alvo Medical samt ope-
rationslejer og -lamper, søjler, anæstesi-
apparater, EKG, pumper, hjertestartere, 
patientmonitorering, ultralydsscannere 
mv. fra Mindray.

Desuden har Simonsen & Weel leve-
ret senge, undersøgelseslejer, operati-
onsborde samt Eswell lejringspuder, som 
er virksomhedens egen produktserie.

Projektchef Kenn Pedersen fra Simon-
sen & Weel har hjulpet i byggefasen 
med projektstyring og de tekniske instal-
lationer i tæt samarbejde med hospitalets 
ejere og de involverede leverandører.

– Vi har fundet rigtigt gode løsninger 
og fået et topmoderne sygehus med 
mange specialer. CPH råder over tre top-
moderne operationsstuer, ambulatorier, 
sterilcentral m.v., siger Kenn Pedersen.

– Hele vor omfattende pakke af pro-
dukter og ydelser er repræsenteret på 
hospitalet.

Vi leverer til alle sygehuse og privat-
hospitaler, men vort helt store område er 
de offentlige sygehuse, hvor vi har leve-
ret til stort set dem alle sammen.

Nyt hospital i gammel bygning

Privathospitalet er bygget op inde i de 
eksisterende rum med panelvægge som 
har motiver på den udvendige side. Gul-
vene er ført ind under væggene og der 
er nedhængte lofter med belysning i det 
totalt renoverede byggeri.

– Vi opsætter vægge, lofter og gulve 
sket indvendigt, så rummet bliver måske 
10 cm mindre og trækker installationer 
bag væggene. Vi gør det lettere idet man 
hurtigt kan afmontere paneler og lægge 
installationen ind i væggene, forklarer 
Kenn Pedersen.

Væggene er udført i pulverlakeret 
rustfrit stål, der fås i mange overflader. 
Der er flere typer panelvægge at vælge 
imellem også i glas. Skabene kan være 
fuldt integreret i væggene.

Der er særligt hygiejniske løsninger, 
hvor man kan installere skabe med lå-
ger fra begge sider, så de kan fyldes op 
udefra, mens dørene forbliver lukket og 
bagefter kan skabene så åbnes indefra.

Store producenter bag

Simonsen & Weel er distributør og 
eneforhandler af løsninger fra mange 
internationale producenter rundt om i 
verden. En af dem er det globale Alvo 
Medical, hvis specialister i praksis foreta-
ger montagen.

Alvo har specialiseret sig i løsninger 
til hospitaler med døre, vægge vinduer, 
lofter m.m. En anden leverandør er 
Mindray, som er en af verdens største 
leverandører af ultralydsapparater, anæ-
stesiapparater og patientmonitorering.

– Vi ønsker at gøre opmærksom på, at 
vi er kommet ind i disse nye produktom-
råder som totalleverandør af fx operati-
onsstuer. Vi har agenturerne og er mest 
kendte for lamper, lejer, søjler og gene-
relt udstyr til sygehuse, men har udvidet 
det med Mindrays patientmonitorering, 
Alvo Medicals døre, vægge lofter, vin-
duer m.m.

I Farum-projektet er nogle af væggene 
bevaret, mens operationsstuerne er op-
bygget med et panelsystem. Alt bliver 
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tilpasset og designet i 3D, så kunden kan 
se, hvordan løsningen tager sig ud, når 
den står færdig. 

Perspektiver i hurtig indretning

Forløbet har fra de indledende møder 
taget knap 9 måneder og er bygget op 
fra bunden. Simonsen & Weels leveran-
dører Alvo Medical har klaret montagen, 
mens Simonsen & Weel har stået for den 
komplette entreprise i operationsstuer 
og lægevaskerummet.

– Det er første gang vi har lavet en 
sådan totalløsning, men vi håber det kan 
være med til at vise de nye muligheder, 
der er på området. Der eksisterer måske 
fem operationsstuer indenfor det offent-
lige, som er på niveau med CPH Privat-
hospital, siger Kenn Pedersen.

Privathospitaler ønsker typisk at ind-
rette sig i eksisterende bygninger som 
er hurtigere at indrette, men det sag-
tens være et nybyggeri. Vi håber på at 
komme ind med vort system mange ste-
der.

Løsningen kan være komplet, men 
også være delvis. Der kan være del-
elementer, men alt designes på mål fra 
bunden til kunden, der kan få billeder 
på væggene som kan være motiver med 
landskaber, blomster m.m.

– Der vil komme flere og flere mo-
dulopbyggede operationsstuer med 
løsninger som den vi har leveret til CPH 
privathospital. Det er lidt dyrere, men 
byggeriet er meget hurtigere end ved to-
talrenovering ligesom resultatet er i top.

CPH meget tilfreds med hele forløbet
Vi er meget tilfredse, siger adm. dir. og medejer Dorthe Mikkelsen fra CPH privathospital i en 
kommentar

– Helt basic vi har samarbejdet med 
Kenn Pedersen og han har været en 
stor del af æren for, at det kunne lade 
sig gøre. Vi har fået meget rådgivnings-
bistand under hele byggeprocessen.

Man har revet alt ud af huset, der 
nu kategoriseres som nyt. Det er Pe-
ter Brixtoftes tidligere rådhus og hans 
værk, men da kommunerne blev sam-
menlagt til Furesø kommune stod byg-
ningen tom.

Vi undersøgte mulighederne og 
stødte hurtigt på Simonsen & Weel og 
følte os i helt trygge hænder fra star-
ten, så vi har ikke indhentet alternative 
tilbud. Vi traf forretningsmæssig be-
slutning om at samarbejde med dem.

Vi har fået særdeles attraktive priser 
mod at de til gengæld må bruge hospi-
talet som reference og showroom. Vi 
har knap 1.500 kvm. Svarende til 70 

pct. af bygningen, der er indrettet som 
sundhedshus.

Kunne jeg give dem 10 stjerner, ville 
de få det. Jeg har ikke noget at sam-
menligne med, men de kan et eller 
andet og forstår at gøre en forretning 
personlig. De har mere end lyttet til 
vore ønsker og behov, så jeg kan kun 
give dem stor cadeau, siger Dorthe 
Mikkelsen.
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Milepæl for grøn gulvproducent:

Forbos linoleum er nu verdens 
mest miljøvenlige gulv
Fremover bliver det endnu nemmere at vælge gulv til bæredygtige byggerier. Verdens førende producent 
af linoleum, Forbo, har netop fået certificeret deres linoleumsgulve CO2-neutrale. Firmaets linoleumsgulve 
skiller sig nu på markedet ved både at være Svanemærkede og CO2-neutrale.

Mange års intensiv fokus på bæredygtig produktion og sunde 
bygninger bærer nu frugt for Forbo. Gulvproducenten har 
netop fået certifikat på, at deres linoleum er CO2-neutralt. Det 
grønne stempel vil give firmaet gode kort på hånden hos en 
lang række bygherrer:

”Vi oplever, at der er mange myter og måder at bøje be-
grebet bæredygtighed på. Derfor er det vigtigt for vores for-
retning, at vi kan levere solid dokumentation inden for netop 
bæredygtighed og miljø og sikre os flere sunde byggerier – til 
gavn for kloden og for kommende generationer,” siger direktør 
for Forbo, Christian Iversen.

Forbo har lavet linoleum i over 100 år og har i forvejen en 
enestående, grøn profil inden for gulvet. Firmaets linoleum er 
Svanemærket, og hele 72 procent af ingredienserne er hurtigt 
fornyelige. Løbende redesign og fokus på tendenserne inden 
for retail og indretning har – kombineret med de miljøvenlige 
blåstemplinger – forandret linoleum fra at være et lidt støvet 
70’er-produkt til at være arkitekternes nye favorit.

FAKTA

Drømmen om en CO2-neutral verden
Ifølge Forskningscenter for CO2-neutralt byggeri udgør 
bygningers energiforbrug ca. 40 procent af det samlede 
energiforbrug i Danmark. Energistyrelsens vision er at 
nedbringe tallet væsentligt fra 2020.

Et materiale som linoleum kan dokumenteres CO2-
neutralt gennem en grundig og uafhængig miljøproduktde-
klaration (EPD), som er verificeret af tredjepart. EPD-
deklarationen af Forbos linoleum viser, at optagelsen af 
CO2 i råmaterialer overstiger mængden af CO2 produce-
ret under fremstillingsprocessen. Det resulterer i et netto 
CO2-neutralt produkt.
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Danske virksomheder i fælles alliance:

Vil skubbe til udviklingen af 
energi-effektive og sunde 
bygninger
En række danske aktører har sat sig i spidsen for at fremtidssikre bygningers energiforbrug og indeklima 
med et globalt kvalitetsmærke; Active House. Og nu får Active House-netværket, der bl.a. tæller partnere 
som DTU, Teknologisk Institut, Rockwool og Velux, en ny afgørende medspiller i form af Schneider Electric.

Ifølge EU-Kommissionen står bygnin-
ger for ca. 40 procent af al den energi, 
vi bruger. Derfor er det ikke tilfældigt, at 
en række stærke danske og internatio-
nale aktører har dannet fælles front for at 
sætte energioptimering på tapetet – ikke 
bare i Danmark, men på globalt plan. Det 
sker via det globale netværk og kvalitets-
mærke Active House.

Partnerne, der består af arkitekter, in-
geniører, tænketanke, forskningsinstitut-
ter og virksomheder, bidrager med hver 
deres ekspertise, men en fælles agenda 
om at gøre bygninger bedre for både 
klimaet og for de mennesker, der bruger 
bygningerne. Nu får partnerskabet et 
nyt, afgørende medlem, der skal sætte 
yderligere skub til udviklingen.

Fra vægge til vinduer til 
intelligent elektricitet

Schneider Electric, som er førende inden 
for automatisering og energioptimering, 
har netop sat blæk på aftalen om at blive 

en del af Active House, der blev etable-
ret i 2011.

”Vi har brugt de første år på at etablere 
fundamentet for Active House, og nu 
skal vi for alvor ud og bruge netværket 
og skubbe til innovationen af bygninger. 
Her spiller Schneider Electric en hoved-
rolle med deres ekspertise og løsninger 
inden for energistyring af elektriciteten. 
Vi er begejstrede over at byde dem vel-
kommen som en stærk global partner 
og en af de absolut førende inden for 
løsninger af sunde, bæredygtige bygnin-
ger,” siger Lone Feifer, generalsekretær i 
Active House.

Mange overser indeklimaet

En af de debatter, Active House og Schn-
eider Electric især vil sætte skub under, 
er, at sunde bygninger både skal være 
sunde for klimaet og for indeklimaet.

De seneste års stigende fokus på at 
optimere bygningers energiforbrug har 
nemlig betydet, at mange er kommet til 

at nedprioritere bygningers indeklima. 
Det er et problem, fordi vi mennesker 
bruger størstedelen af vores tid inden-
dørs – faktisk op mod 90 procent i byom-
råderne ifølge tal fra EU-Kommissionen. 
Men op til 30 procent at bygningsmas-
sen er ikke konstrueret til at give et sundt 
indeklima. Ifølge Healthy Homes Baro-
meter 2017 lever hele 84 millioner euro-
pæere i fugtige og usunde boliger.

”Det er relativt nemt at opsætte mål 
for energiforbrug og lave lovgivning på 
området. Det er straks vanskeligere at 
måle og veje komforten og trivslen i en 
bygning, som uundgåeligt har betydning 
for vores produktivitet og velvære. Der-
for har vi sat en udvikling og debat i gang 
med nogle aktører, der vil have indekli-
maet med i ligningen omkring sunde 
bygninger, og vores mærkningsordning 
er med til at blåstemple de bygninger, 
der opfylder netop disse krav,” siger 
Lone Feifer fra Active House.

OM SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automatisering. Med en omsætning i 2016 på ca. 27 mia. euro i 
ryggen betjener vores 160.000 medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til at administrere deres energi-
forbrug og på en sikker, pålidelig, effektiv og bæredygtig måde. Fra de mest simple el-kontakter til komplekse driftssystemer – 
optimerer vores teknologi, software og tjenester den måde, vores kunder styrer og automatiserer deres forretning på.

Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende brand inden for 
el-materiel. Vi arbejder konstant på at forbinde verden i intelligente løsninger, der forvandler industrier, transformerer byer og 
digitaliserer forretninger. Vi sørger for, at Life is ON.

Læs mere på: https://www.schneider-electric.dk/da/
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ENERGIOPTIMERING

Tanke på helheden

For at kunne få Active House-mærkatet 
vurderes en bygning på en række krite-
rier ud fra tre principper; komfort, energi 
og miljø. Det gælder fx mængden af lys, 
temperatur, luftkvalitet, strømforbrug, 
vandforbrug og boligmaterialer.

”Vi deler Active House’ ønske om at 
skabe bygninger, der ikke bare er gode 
for vores omgivelser, men også for de 

personer, der bruger dem – både privat-
boliger og erhvervsejendomme. Derfor 
ser vi frem til at være med til at under-
støtte den nye bølge inden for energiop-
timering, som tager højde for alle aspek-
ter af bygningers energiforbrug,” siger 
Helene Egebøl, administrerende direk-
tør hos Schneider Electric Danmark.

I Danmark er foreløbigt kun tre byg-
ninger blevet certificeret som Active 
House, men flere er på vej. Og som en 

del af partnerskabet har Schneider Elec-
tric sat sig for at smage sin egen medicin. 
Således er energivirksomhedens danske 
hovedkvarter i Ballerup, som i daglig 
tale går under navnet ”Det grønne hus”, 
i gang med at blive certificeret som Ac-
tive House. Certificeringen forventes at 
være på plads inden udgangen af februar 
2018.

OM ACTIVE HOUSE

Principperne bag Active House er 
komfort, energi og miljø. Active 
House-mærket er et verdensom-
spændende kvalitetsmærke for bæ-
redygtige og komfortable bygninger. 
Active House-alliancen er et globalt 
netværk af arkitekter, ingeniører, 
tænketanke, forskningsinstitutter 
og virksomheder, der alle deler en 
vision om, at bygninger skal skabe et 
sundere og mere komfortabelt liv for 
deres beboere uden at have en ne-
gativ indvirken på klimaet. Alliancen 
har mere end 40 partnere.

Læs mere på: https://www.active-
house.info/

Den unikke og avancerede hjulløsning 
til pleje- og sygehussektoren
Tiderne går mod mere og mere automa-
tisering, effektivitet og hensyntagen til 
personalet. Derfor introducerer TENTE, 
Europas største producent af hjul, nu 
hospitalshjulet LINEA e●lock med den 
elektriske bremse. Et hjul der åbner op 
for helt nye spændende muligheder i de-
sign af hospitals- og plejesenge. Bl.a. kan 
man undgå brugen af det komplicerede 
stangsystem.

Unik videreudvikling

Vi tør godt sige, at ikke siden hjulets op-
findelse, er der sket en så vidtgående og 

unik videreudvikling som med dette hjul. 
Vi taler om et hjul, der ikke længere skal 
låses med en fodbetjent bremse, men 
med en elektrisk bremse, der kan betje-
nes med hånden. F.eks. fra et panel på 
hospitalssengen eller med en fjernbetje-
ning. Eller konstruktionen kan designes 
helt efter kundens specifikation.

Det unikke design har allerede ind-
bragt hjulet den prestigefyldte red dot 
design pris.
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SPILDEVAND

Stockholm:

Rester fra lægemidler fjernes 
inden udledning i Mälaren-søen
På AstraZenecas farmaceutiske industrianlæg i Södertälje nær Stockholm fjernes uønskede rester fra 
lægemidler fra spildevandet med mikrosvampe. Processen foregår ved hjælp af MBBR renseteknologien, 
som Krüger-Veolia har udviklet på sygehuse og renseanlæg.

AF JOURNALIST JESPER WITH

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

– MBBR er den eneste teknologi, der 
giver mulighed for, at vi kan have flere 
forskellige biologiske processer kørende 
på samme anlæg, som hver især er speci-
fikt rettet mod behandling af forskellige 
stoffer. De muligheder har man ikke på 
almindelige aktive slamanlæg. På Astra-
Zenecas renseanlæg omsætter de med 
vores teknologi én slags stoffer i én reak-

tor og en anden slags stoffer i en anden 
reaktor. De forskellige stoffer fra læge-
middelproduktionen kræver forskellige 
biologiske trin med forskellige livsbetin-
gelser for mikroorganismerne for at blive 
nedbrudt, siger Thomas Welander.

Han er Chief Visionary Officer hos 
Veolia Water Technologies og arbejder 
til daglig med forskning og udvikling i 
koncernen. Han er grundlægger af An-
oxKaldnes, som i dag er en del af Veo-
lia og han anses også for at være blandt 
dem, der har bidraget mest til udviklin-
gen MBBR- teknologien, siden den blev 
opfundet i begyndelsen af 1990’erne.

Skræddersyet behandling

Thomas Welander fortæller om udfor-
dringerne hos AstraZeneca tilbage i 
1992, hvor AnoxKaldnes blev engageret 
for at løse problemet med meget beskidt 
udløbsvand fra virksomheden til Mäla-
ren:

– Vi forsøgte alt muligt for at få gift-
stofferne ud. Men problemet var, at den 
mikroflora, som udvikles på normale bio-
logiske renseanlæg, mangler evnen til at 

nedbryde disse stoffer. Gennembruddet 
kom, da vi fandt ud af at bruge mikros-
vampe. Efter to års søgen lykkedes vi 
med at udvikle en mikroflora baseret på 
mikrosvampe, der kunne nedbryde og 
omsætte de giftige stoffer.

Herefter kørte man et pilotprojekt i 
Södertälje parallelt med den biologiske 
behandling og byggede et storskala an-
læg i 1997. Processen foregår fortsat 
sådan, at der sker en skræddersyet be-
handling af giftstofferne i 5 trin. I de før-
ste 3 reaktorer fremmes væksten af mi-
krosvampe ved at sænke pH værdien til 
4. I 2 følgende reaktorer, efter afgiftnin-
gen af spildevandet er sket, hæves pH 
værdien så til 7 for at fremme væksten af 
bakterier, der tager sig af at behandle det 
resterende organiske affald.

Der renses i dag i gennemsnit 440 kg 
uønskede organiske forbindelser (målt 
som TOC – Total Organic Carbon) pr dag 
på renseanlægget, men mængden vari-
erer meget hen over døgnet som følge 
af batch-vis produktion. Den hydrauliske 
tilbageholdelsestid i hver reaktor er 3-4 
timer.

AstraZeneca har senere bygget et 
MBBR anlæg i Storbritannien, der ba-
serer sig på de samme principper med 
brug af rendyrkede specifikke mikroor-
ganismer. Thomas Welander vurderer, 
at MBBR-teknologien har et stort po-
tentiale rundt om i verden. Dels fordi 
den har store miljømæssige fordele, 
dels fordi den prismæssigt ligger rela-
tivt lavt.

Stort potentiale

– Styrken ved MBBR teknologien er, at 
den biologiske proces er i stand til på 
samme MBBR anlæg at omsætte forskel-
lige problematiske stoffer, der kommer 
fra eksempelvis produktion af lægemid-
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SPILDEVAND

ler i den farmaceutiske industri, fra ho-
spitaler eller fra private husholdninger 
via de kommunale renseanlæg, siger 
Finn Skov Nielsen, der er salgschef hos 
Krüger-Veolia.

Her udnytter man en fastfi lm-tekno-
logi, hvor bakterier vokser på plastbæ-
rere, som befi nder sig i spildevandet for 
at nedbryde et specifi kt stof – med efter-
følgende kemisk iltning til at rense ho-

spitalsspildevandet for miljøfremmede 
stoffer.

Teknologien, som man bruger hos 
AstraZeneca, er den samme, som man 
kan bruge til at rense for rester fra læ-
gemidler – enten på hospitalernes egne 
renseanlæg eller på de kommunale ren-
seanlæg, der fra de private husholdnin-
ger modtager omkring 96 pct. af samt-
lige udledte medicinrester. 

– Der er sket en stor udvikling, siden 
AstraZeneca fi k løst sin udfordring med 
giftstoffer i Södertälje. I dag har vi udvik-
let en database over mikroorganismer, 
som hele tiden får nye tilføjet. Det bety-
der, at man meget hurtigere kan identifi -
cere mikroorganismer som man har brug 
for i renseprocesserne, siger Finn Skov 
Nielsen.
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Fleksible løsninger
Steelco Denmark tilbyder produkter og 
service, maskiner og anlæg inden for området 
rengøring, desinfektion og sterilisation, 
testprodukter samt management og 
traceability system.

Steelco Denmark A/S
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E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com
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A&H Medical
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maskinproducent MMM leverer A&H Medical
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af FSTA
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• 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
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Hygiejneløsninger
Vægge, lofter, indvendige døre og vinduer, 

indbygnings- og gennemstiksskabe, 
lægevaske mm.

www.sw.dk

Simonsen & Weel tilbyder rengøringsvenlige modulløsninger indenfor 
opbygning af operationsstuer, gangarealer, intensivstuer, laboratorier og 
lignende områder, hvor der stilles høje krav til infektionsforebyggelse og 
hygiejne. Ideelt til renovering af eksisterende rum samt nybyggeri.

Vores totalløsninger inkluderer vægpaneler, loftpaneler, lægevaske 
samt indvendige døre og vinduer. Desuden fører vi et bredt program af 
hospitalsinventar.

For mere information: 
Kontakt os på 2171 0095 
eller kep@sw.dk.

Besøg vores 350 m²  
store udstilling i 
Vallensbæk Strand.
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