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krammebamser. Fra i år er de bløde bamser lavet af genanvendelige  
materialer. I kan ansøge om dem på trygfonden.dk/krammebamser
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Ferieboliger i Provence

Forsidefoto: 
Charlotte Bøgedal og kollegerne på kirurgisk 
sengeafsnit, Regionshospitalet Viborg, har vejet 
alle affaldssække for at dokumentere arbejdet 
med at reducere mængden af affald. 
Foto: Agata Lenczewska-Madsen
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COVID-19

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION

Vores nære sundhedsvæsen skal 
i spil ved nye epidemier
Der er behov for en grundig revurdering af sundhedsvæsnets beredskab, når vi har lagt COVID-19 
pandemien bag os, så det kan modstå værre kriser uden at lægge personalet ned og ramme andre patienter, 
fastslår professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard fra SDU, der mener praksissektor og kommunernes 
sygeplejesystem efter års diskussioner bør i spil som en del af en fremtidig behandlingskapacitet

Tilpasningsdygtigt, men ikke gearet til en 
pandemi.

Sådan vurderer sundhedsprofessor 
Jes Søgaard fra Syddansk Universitet vo-
res sundhedsvæsen ved epidemier som 
Covid-19. Personalet har gjort en kæmpe 
indsats og sygehusene været fleksible ved 
etablering af behandlingskapacitet, men 
krisen har afsløret svagheder.

Dansk sygehusvæsen har vist sig særde-
les tilpasningsdygtigt, understreger sund-
hedsprofessor Jes Søgaard fra SDU, men 
pandemien har afsløret behov for reserve-
kapacitet:

– I foråret og i december 2020 samt i ja-
nuar 2021 fik man på to-tre uger etableret 
en meget stor Covid-19 behandlingska-
pacitet, som der så på de fleste hospitaler 
ikke viste sig at være behov for. Man kunne 
organisatorisk også håndtere at sende pa-
tienter til behandling uden for regionen.

Generelt er der en antagelse om, at det 
har været medicinsk og sundhedsfagligt 
i orden og måske et fremskridt med kon-
centration og effektivisering med massiv 
nedlæggelse af hospitalssenge. Det har 
givet os et økonomisk, fleksibelt og ef-
fektivt sygehusvæsen med høj lægefaglig 
kvalitet.

Det er bare ikke lige gearet til en pan-
demi med mange svært syge patienter 
med behov for lange indlæggelsesforløb. 
Lige præcis med noget som Covid-19 er 
det et problem, hvis sengekapaciteten er 
for lille, erkender jeg. Der ingen tvivl om, 
at et stramt sygehusvæsen med relativt få 
senge er sårbart ved pandemier.

Vi ved at influenzaepidemier kommer 
hvert andet-fjerde år og giver patienter 
ude på gangene, fordi vi i sygehusvæsnet 
ikke planlægger kapacitet efter spids- men 
middelbelastning. Det viste sig heldigvis, 
at vi kunne håndtere pandemien, men var 
presset blevet dobbelt så stort, havde vi 
fået problemer.

Sundhedsstyrelsen anslår, at der ved 
450-500 indlagte Covid-19 patienter, vil 
være behov for at nedprioritere planlagte/
udvalgte ikke livsnødvendige behandlin-
ger. Ved 850-900 indlagte må alle ikke- livs-
truende, planlagte behandlinger aflyses. 

Det nære sundhedsvæsen skal i 
spil

Antallet af normerede sengepladser faldt 
fra 2007 til 2020 med 27 pct. i takt med 
faldende indlæggelsestid og nye behand-
lingsmetoder, men der kommer også flere 
ældre og kronikere, så det er en vanskelig 
balancegang og ved pandemier kan det 
vælte, vurderer Jes Søgaard:

– Jeg er ret overbevist om, at alt for me-
get behandling stadig sker på sygehuse 
og er enig i strategien med færre sygehus-
senge. Forudsætningen er bare, at der skal 
etableres supplerende behandlingstilbud 
udenfor sygehusene, det vil sige i et sam-
arbejde mellem vores sygehuse, den kom-
munale sundheds- og sygepleje samt vores 
3.300 alment praktiserende og 1.000 prak-
tiserende speciallæger.

Det er det samarbejde vi lidt populært 
kan kalde det nære sundhedsvæsen, der 
er tæt på borgeren. Covid-19 patienter skal 
ikke håndteres i ’det nære sundhedsvæ-
sen’, for de er svært akutsyge, men mange 
kronisk syge kunne gå til kontrol m.v. i det 
nære sundhedsvæsen og dermed også 
undgå at køre mange trælse timer på ve-
jene.

I dag har kommunerne akutstuer -og 
senge. Man har været meget tilbagehol-
dende med at kalde det mini-sygehuse, 
fordi vi ikke vil have de små sygehuse til-
bage, men det er et behandlingstilbud til 
ældre patienter, der bliver akut, men ikke 
svært syge, og de behandles af sygeplejer-
sker og SOSU-assistenter, der kan tilkalde 
en praktiserende læge.

Det er en udvikling der tog fart medkom-
munalreformen i 2007. Det er det system, 
som jeg ser skal udbygges i de kommende 
år, fordi vi skal have en behandlingskapaci-
tet til befolkningen der er tæt på. Hvis kro-
nikere i stor udstrækning bliver ved med at 
gå til ambulante kontroller på sygehusene, 
sander sygehusene til. Sygehusene skal 
tage sig af det komplicerede, det svære og 
i dette tilfælde de vanskelige epidemier.

En langstrakt magtkamp om 
sundhed

Ideen om at håndtere flere patienter uden-
for sygehusene i samarbejde med praktise-
rende læger og speciallæger og det kom-
munale pleje- og sygeplejesystem er slet 
ikke ny. Udviklingen sker bare for langsomt 
og for usystematisk. Man har ikke fået af-
talt godt nok med de praktiserede læger og 
speciallæger, hvad deres ansvar skal være, 
uddyber Jes Søgaard og tilføjer, at samar-

Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard, 
SDU, mener politikerne bør sikre en afkla
ring med praksissektor og det nære kom
munale sundhedsvæsen i kampen mod nye 
epidemier.

Fortsættes side 6
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bejdet med sygehusene er godt nok på pa-
tientniveau, men ikke på det overordnede, 
organisatoriske niveau. Kommuner og re-
gioner snakker ikke nok sammen.

– Det er også økonomiske prioriterin-
ger. Kommunerne påstår, de ikke har fået 
pengene til det og er presset på ældrefron-
ten, fordi plejebehovet har været stærkt 
stigende i perioden. Vi har svigtet ved, at 
den kapacitet, der skulle være i det, vi kal-
der det nære sundhedsvæsen, den er ikke 
blevet bygget tilstrækkeligt op. Den kamp 
har stået på i 10-15 år, så jeg håber kommu-
ner og regioner snart finder ud af det, men 
staten skal nok med som fødselshjælper.

Der handler om den måde det skal orga-
niseres på, hvem har ansvaret, hvem beta-
ler hvad til hvem osv. Den debat har især 
KL presset meget på for at få, men hidtil har 
Sundhedsministeriet og Regionerne ikke 
rigtigt bidt til bolle. Det er også en politisk 
kamp om kommunerne skal være stærkere 
på sundhedsområdet eller om regionerne 
fortsat skal have det største sundhedsan-
svar – også i det nære sundhedsvæsen.

Der kan man godt gætte, hvilke interes-
ser regionerne kæmper for. De kan godt se, 
der skal være noget udenfor sygehusmu-
rene, men det skal organiseres fra sygehu-
sene. Kommunerne mener omvendt, at der 
er en grund til at de eksisterer og at tingene 
skal ske i kommunalt regi tæt på borgerne.

Jeg mener man skal satse på to områder: 
1) vi skal have udbygget det ’nære sund-
hedsvæsen’ så det kan overtage opgaver fra 
sygehusene tæt på borgeren og 2) belært 
af denne pandemi at vi skal have en slags 
reservekapacitet på sygehusene, sikre den 
fleksibilitet vi har og lagre af værnemidler.

Tæt på grænsen for 
effektiviseringer

Det var en politisk beslutning at kræve 8 
pct. effektivisering ved overgang til nybyg-
gede sygehuse og 4-6 pct. ved renoverede 
sygehuse. Året efter, at et nyt sygehus er 
taget i brug, skal der leveres 8 pct. mere pr. 
budgetkrone. Det kan mærkes. Spørg Aar-
hus Universitetshospital. Kravet er kontro-
versielt og det faglige belæg er uklart, men 
de store kliniske fordele ved nye, moderne 
r4ammer, kan nok også give bedre udnyt-
telse, fastslår professoren.

Somme tider spørger jeg mig selv, de 
kan ikke blive ved med at effektivisere, 
men det gør de. Så er spørgsmålet, om 
man skal kapacitetsplanlægge efter 100 års 
begivenheder. Der er ingen tvivl om at de 
enkelte lande har ret forskellige filosofier.

Tyskland har en meget højere senge-
kapacitet på sygehusene end de nordiske 
lande. Vi har de sidste 40 år lukket senge-
pladser og haft en holdning, at vi ønsker et 
økonomisk, effektivt sygehusvæsen. Det 
lyder pænere end billigt sygehusvæsen. 
Og det har vi faktisk. Vi er meget billigere 
end Tyskland.

Vi har været vant til at der hvert tredje el-
ler fjerde år kommer en grim influenzaepi-
demi, hvor man ofte oplever, at patienterne 
må tage til takke med at ligge på gangene. 
Der har nok været perioder, hvor effektivi-
seringen er gået lidt for vidt som når før-
stegangsfødende udskrives efter 2-4 timer.

Så kommer Covid-19, der gør det endnu 
værre.

Professor Jes Søgaard tør endnu ikke 
gætte på, hvordan man undgår nye pande-

mier rammer andre ikke-akut behandlings-
krævende patienter, men vil godt erkende, 
at effektiviseringerne har ramt sundheds-
personalet som en boomerang:

Jeg er helt enig og faktisk mere bekym-
ret for sygehuspersonalet end for sam-
fundsøkonomien. Men det gælder også 
for andre som de ofte udskældte DJØF’ere 
i statsadministrationen. De arbejder stort 
set i døgndrift.

Politikerne bør evaluere med 
Corona-øjne

Når der kommer ro på, så håber jeg, at der 
vil være politisk vilje til at se åbent på vo-
res sygehusvæsen med ”coronaøjne”. Jeg 
er ret sikker på, at der vil komme en eva-
luering efter pandemien. Udfordringen er, 
at vi ikke ved om der går 10, 50 eller 100 år 
før den næste, store epidemi kommer.

Nogen siger, det ikke længere er en 100 
års begivenhed, men vil se hyppigere ud-
brud. Som økonom mener jeg ikke man 
skal planlægge efter 100 års begivenheder, 
men have en fleksibilitet, når det sker. Jeg 
synes sygehusvæsnet har vist sig tilpas-
ningsdygtigt, også når der ikke var behov 
for den store behandlingskapacitet.

Det var ret flot man fik det håndteret, 
både sygeplejersker, læger og andet per-
sonale lod sig lynhurtigt omskole og flytte. 
Danske sygehuse var hurtigere end de 
svenske. Der var en organisatorisk fleksibi-
litet, som jeg tror mange var positivt over-
rasket over.

Fagligheden hos sundhedspersoner var 
også en holdning om, at det skylder vi be-
folkningen at have styr på. Det lykkedes.

Efter mange års rationaliseringer ramte 
århundredets pandemi sygehusvæsnet, der 
med massiv dansk nedlukning af samfundet 
har klaret krisen, men sat sundhedsperso
nalet som her fra Rigshospitalets intensiv
afdeling under et ekstremt pres. 
Foto: Rigshospitalet.
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SUNDHEDSHUSE

AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE, SCIENCEJOURNALIST.DK

Store afstande skaber behov for 
nye sundhedshuse
Sygehusplanen fra 2007 har til formål at bevare ekspertisen hos specialisterne ved at samle de sjældne og 
vanskelige sygdomme på færre enheder. Sundhedsreformen, der kom i 2019, taler omvendt om ’det nære 
sundhedsvæsen’ og ’patienten i centrum’.
I spændingsfeltet mellem centralisering/ekspertise og decentralisering/nærhed er der opstået nogle helt 
nye institutioner: Sundhedshuse med et stærkt kommunalt og regionalt samarbejde. 

Hospital, Drift & Arkitektur har tidligere be-
søgt Center for Sundhed i Holstebro, og nu 
har vi sat hospitalsdirektør Poul Michael-
sen fra Hospitalsenheden Vest stævne over 
telefonen, så vi kan blive lidt klogere på de 
sundhedshuse, som skyder op mange ste-
der. De får stor betydning både for arbej-
det i de nuværende tekniske og kliniske 
afdelinger på hospitalerne og for mulighe-
den for, at nye kommunale kolleger banker 
på FSTA’s dør for at få del i og dele viden.

Og hvis der er noget, der kan gro i de 
sandede jorde i det nordvestlige Jylland, så 
er det sundhedshuse. Hospitalsenheden 
Vest, der lige om lidt bliver til Gødstrup, 
Det nye Hospital i Vest, har stærke tråde til 
sundhedshuse i Holstebro, Tarm, Ringkø-
bing og Lemvig.

Samme kvalitet alle steder

– Vi er jo begunstiget af en stor geografi, 
siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen og 

afleverer ordet ”begunstiget” med en selv-
følgelighed, som understreger, at det nok 
skal indtages med en god portion vestjysk 
lune.

Det kommende hospital i Gødstrup har 
et 5000 kvadratkilometer stort optageom-
råde – svarende til det dobbelte af Region 
Hovedstadens. Og Hospitalsenhed Vest 
udgør endda kun en tredjedel af Region 
Midtjylland, der også består af Hospitals-
enhed Midt og hospitalsenheder for de tre 
store østjyske hospitaler i Skejby, Randers 
og Horsens.

Så afstand er det helt store problem i 
denne del af landet. Og udfordringen er af 
få afstand til at rime på nærhed.

– Vi skal jo helst have en bemanding – 
og det gælder både klinisk og teknisk per-
sonale – der kan tilbyde samme kvalitet, 
samme service og samme kompetencer, 
uanset om du møder sundhedsvæsenet i 
Lemvig, i Herning – eller for den sags skyld 
i Aarhus, lyder hospitalsdirektørens beskri-

velse af de udfordringer, som hospitalet og 
de tilknyttede sundhedshuse er ”begunsti-
get” med.

Et hav af interessenter

Udfordringerne bliver ikke mindre af et 
nærmere kig på, hvad de nye sundheds-
huse egentlig er for en størrelse. Et hav af 
interessenter skal arbejde sammen om op-
gaven med at give borgere, der har brug 
for sundhedsydelser i de tyndt befolkede 
områder, et tilbud, der er ligeså godt som 
dét, der tilbydes til dem, der bor i byer, som 
huser de store kvalitetsfondshospitaler.

Ud over hospitalet og regionen har 
kommunale genoptræningstilbud, sund-
hedsfremmende- og forebyggende tilbud, 
lokale læger, patientforeninger private 
aktører som fx fysioterapeuter og mange 
andre samt ikke mindst Staten alle sammen 
aktier i og interesse for driften af sund-
hedshusene.

Sundhedshuset i Lemvig er indrettet i det hidtidige regionshospital. Lemvig Kommune opfører en ny bygning bag denne. Den ventes klar i 
begyndelsen af 2022. Foto: Region Midtjylland.
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Staten har med kvalitetsfonden solidt fat 
i tømmerne for sygehusbyggerierne. Det 
samme gælder for sundhedshusene, hvor 
en ”Nærhedsfond” bidrager til det nære 
sundhedsvæsen med 8,5 mia. kr. og der-
med også kan stille krav til sundhedshuse-
nes indhold og funktion. Og Staten holder 
som med sygehusbyggerierne tømmerne 
stramt med ret detaljerede krav til, hvad 
det nære sundhedsvæsen skal kunne til-
byde af ydelser.

Fint samarbejde fortsætter

Når man kridter banen op med et kom-
pliceret samarbejde mellem adskillige 
interessenter, stram statslig styring og 
medarbejdere, der spredt på en hånd-
fuld lokationer både skal honorere krav 
om nærhed og kompetenceudvikling, så 
kunne det tyde på, at det bliver en uskøn 
kamp. Men sådan ser Poul Michaelsen slet 
ikke på det.

– Samarbejdet har jo fungeret fint indtil 
nu, og jeg kan da ikke se nogen grund til, at 
det ikke vil fungere, når vi forsætter samar-
bejdet om driften af sundhedshuset, siger 
han med reference til det nyeste af slagsen 
– dét i Lemvig.

Sundhedshuset i Lemvig er et regionalt-
kommunalt partnerskab. En del af sund-
hedshuset ligger i det hidtidige regions-
hospital, som regionen stadig ejer. På en 
del af grunden bygger kommunen nu en 
tilbygning til trænings-, sundhedsfrem-
mende og forebyggende funktioner.

De fleste kommunale og regionale funk-
tioner er allerede på plads. Den kommu-
nale tilbygning vil blive taget i brug i starten 
af 2022. De lokaler, der bare venter på, at 
regionens folk flytter ind, er også stort set 
færdige. De sidste funktioner flytter ind lø-
bende og senest til efteråret, hvor Det nye 
Hospital i Vest står klar i Gødstrup, og re-
gionshospitalerne i Holstebro og Herning 
tømmes over en periode på syv uger.

Må ikke blive daglejere 

– Bygningerne, der knytter sig til Sund-
hedshuset i Lemvig, drives også i et sam-
arbejde. Det er kommunen, som ejer en 
del af Lemvig Sundhedshus, og det er 
kommunens tekniske afdeling, der driver 
selve den del af bygningen. Region Midt-
jylland og Hospitalsenheden Vest har dog 
også en række funktioner i Lemvig, hvor 
der kræves teknisk ekspertise til udstyr og 
installationer. Det gælder fx røntgen, blod-
prøvetagning, jordemorcenter, akutklinik 
og rehabiliteringsafsnittet for apopleksipa-
tienter, der er en del af Hospitalsenheden 
Midt og Hammel Neurocenter, oplyser 
Poul Michaelsen.

Patienter med apopleksi (blodprop el-
ler blødning i hjernen) kan, når tilstanden 
er stabil, visiteres til genoptræning på det 
lokale rehabiliteringsafsnit i Lemvig. Afde-
lingen indeholder både sengestuer og træ-
nings- og aktivitetsfaciliteter som fx særlige 
badeværelser med mulighed for bevægel-
sestræning, motionsrum mv.

– Det er afgørende, at de medarbejdere, 
der kommer til Lemvig, indgår i de daglige 
netværk og får ejerskab til huset. De skal 
være en del af sundhedshuset og arbejde 
tæt sammen de kommunale kolleger. De 
må ikke være daglejere, der blot kommer 
på korte besøg for at tilse eller reparere 
tekniske installationer, påpeger Poul Mi-
chaelsen.

Balancen skal bevares

– Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne 
bevarer tilknytningen til hospitalet i Gød-
strup og regionen, så de fortsat kan have 
samme faglighed og ekspertise, som kolle-
gerne. Vi er meget opmærksomme på, at vi 
bevarer denne balance, hvis vi skal kunne 
opfylde visionen for det nære sundheds-
væsen, hvor både nærhed, lokal forank-
ring og faglig ekspertise er nøgleord, siger 
hospitalsdirektøren og understreger, at de 
samme overvejelser gælder både for det 
tekniske og det kliniske personale.

Hvordan arbejdet helt konkret skal orga-
niseres er ikke helt på plads endnu og skal 
naturligvis også aftales i tæt samarbejde 
med de faglige organisationer. Men det bli-
ver noget med cirkulation over lidt længere 
perioder og en tæt kontakt til Gødstrup. 
Man kan også trække på erfaringerne med 
Corona-pandemien, hvor online kommuni-
kation jo har vist sig at fungere ganske godt 
– i hvert fald på nogle områder.

– Vi vil forsøge at begrænse behovet for 
transport mellem de to byer så meget som 
muligt, siger Poul Michaelsen.

Regionale ’praktiserende læger’

Ud over udfordringerne med stor geogra-
fisk spredning mellem arbejdspladserne, så 
slås man i det nordvestlige Danmark også 
med en udtalt mangel på praktiserede læ-
ger.

– Region Midtjylland har ikke kunnet 
finde praktiserende læger, som vil etablere 
sig med deres praksis til Lemvig Sundheds-
hus. Derfor har vi oprettet en ’klinik for 
almen medicin’, som er bemandet med ho-
spitalsansatte læger med speciale i almen 
medicin. Da de jo også skal være ’familie-
læger’, er det om muligt endnu mere af-
gørende, at kontinuitet og lokal tilknytning 
bliver de bærende elementer, siger Poul 
Michaelsen, der også ser nye muligheder 

i at have en satellit med almene medicinere 
placeret i et multifunktionelt sundhedshus.

– Det giver nogle muligheder for sy-
nergi mellem vores andre funktioner som 
fx akutklinik, røntgen og neurocentret, 
som vi ikke ville have i samme grad, hvis 
det var en privat praksis, der varetog op-
gaven. Sundhedshuset og klinikken kan 
også bidrage med uddannelse af læger på 
en måde, vi kun kan, fordi vi selv driver 
klinikken, pointerer hospitalsdirektøren 
for Hospitalsenhed Vest og dets mange 
afdelinger rundt om i det vestjyske, Poul 
Michaelsen.

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen,  
Hospitalsenhed Vest, Region Midtjylland.  
Pressefoto.

RÅDGIVNING
”en ekstra hånd når det gælder”

Vi har fokus på bygge- og anlægs- 
projekter indenfor hospitalssektoren,  

psykiatrien og socialområdet.

• PLANLÆGNING
• PROJEKTERING
• UDBUD – JURIDISK RÅDGIVNING

SUNDHEDSGRUPPEN
www.sundhedsgruppen.eu

http://www.sundhedsgruppen.eu


Fleksibelt og fremtidssikret system
Patientkaldeanlægget flamenco® kan let tilpasses den 
enkelte afdelings behov – smartphones (iOS og Android), 
DECT, display og lamper. 

Brugervenligt
Personalet får en brugervenlig software, som understøtter 
deres arbejdsgange og sparer ressourcer. Vedligeholdelse 
er enkel med ”Plug and Play” komponenter. 

Trådløst udstyr
Kablet og trådløst udstyr kan kombineres, så der opnås en 
stor fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Høj personalesikkerhed 
og mulighed for sikring af patienter med demens.

Integration
Vi har stor erfaring med at integrere vores løsninger med 
andre systemer – dermed også samarbejde med leverandører 
af lysstyring, hospitalssenge og patientterminaler.

Service og support
Vi yder support døgnet rundt, 365 dage om året. Vejledning af hotline 
i dagtimerne, mens teknisk hjælp kan rekvireres døgnet rundt.

Mere information på www.tunstall.dk

Fleksibel og sikker kommunikationsplatform
Patientkald, personsikring og kritisk alarmhåndtering samlet i én løsning. 
En skalerbar løsning, der kan designes til de krav, der stilles til en moderne, 
sikker og fleksibel kommunikation.

På verdensplan benytter over 1.000 hospitaler en kommunikationsløsning fra 
Tunstall. Alle komponenter overholder de strenge sikkerheds- og driftskrav i 
forhold til den tyske standard DIN VDE 0834. Softwaren er udviklet i Danmark 
og har vundet flere internationale priser.

http://www.tunstall.dk
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Der er andet end Corona på 
dagsordenen

Da Europa-Kommissionens formand, Ur-
sula von der Leyen i starten af februar 
2020, præsenterede EU’s nye cancerplan, 
skete det i et fuldt Europa-Parlament, hvor 
ingen bar mundbind eller tænkte (ret me-
get) på Corona og pandemier. Men det bil-
lede skiftede meget hurtigt derefter, og det 
skubbede som bekendt stort set alle andre 
sundhedsmæssige spørgsmål til side. Men 
med udsigten til, at verden kan få bugt med 
COVID-19 – i hvert fald så nogenlunde – er 
der en relancering af cancerplanen i gang.

Det er der mange gode grunde til, for 
cancer – i sine mange forskellige udgaver 
– er stadigvæk en af de helt store dræbere 
i verden og i Europa. Og med det pres, der 
kommer på sundhedsvæsenet efter pande-
mien – dels på grund af de mange udsatte 
behandlinger, dels på grund af pressen fra 
demografien – er det væsentligt at gøre, 
hvad gøres kan for at lette byrden, og det 
kan bl.a. ske ved at arbejde på at reducere 
udbredelse og dødelighed af cancer.

Kræftens Bekæmpelse i Danmark udgav 
i starten af 2021 en rapport, der viste at 
kun ca. halvdelen af patienterne i Danmark 
kommer direkte ind i de kræftpakker, der 
skal sikre et hurtigt svar på, om der er tale 
om kræft, og hvad der så skal gøres. Hvor-
dan den anden halvdel af patienternes for-
løb ser ud, ved man ikke, for oplysningerne 
er spredt rundt omkring i journaler hos de 
praktiserende læger, speciallæger og på 

sygehuse. Det vil Kræftens Bekæmpelse 
gøre op med, hedder det.1)

Rettidige diagnoser og hurtig behand-
ling er en afgørende faktor for overlevelsen 
af kræft, siger Jesper Fisker, der er admini-
strerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. 
Og han tilføjer, at organisationen nu lægger 
op til, at man iværksætter et nationalt ini-
tiativ, der kan sikre at kræft bliver opdaget 
tidligere.

Det har direktøren fuldstændig ret i, 
men det er lidt underligt, at han slet ikke 
nævner EU’s cancer plan, og hvordan et 
dansk initiativ kunne passes ind i det euro-
pæiske. En væsentlig grund til at samar-
bejde med de andre europæiske lande er 
naturligvis at se på, om man har metoder, 
der reducerer dødeligheden af cancer og 
viser en vej frem til at opnå det. Det kan 
være særdeles nyttigt at se efter best prac
tice andre steder, for hvorfor opfinde no-
get nyt, som man ikke er sikker på virker, 
hvis man kan låne ideerne hos andre, der 
har bevist, at det virker?

Men hvordan ligger Danmark så i 
Europa, når det gælder cancer tilfælde i be-
folkningerne? De allerseneste statistikker 
viser desværre, at Danmark har næstflest 
tilfælde af kræft pr. 100.000 indbyggere 
– kun overgået af Irland. Når det gælder 
dødeligheden ligger Danmark tæt på EU-
gennemsnittet, men det betyder også, 
at der er mange andre lande, som har en 
lavere dødelighed, og som måske af den 
grund var værd at kigge lidt nærmere på.2)

Men hvad går EU’s cancer plan så ud 
på?

Ud over at åbne for muligheder for at 
kunne lære af hinanden, så er det en bæ-
rende ide at bruge de nyeste teknologier, 
forskning og innovation til at skabe en ny 
tilgang til behandling af kræftsygdomme – 
og det gælder hele vejen fra forebyggelse 
til optimering af kræftpatienters liv – under 
og efter behandlingen. Selve kræftplanen 
har et budget på €4 milliarder – så tæt på 
30 milliarder danske kroner. Og der er fire 
hovedområder, der skal satses på:

Forebyggelse – og her kommer man ikke 
uden om at se på de store risikofaktorer 
som tobak, spiritusforbrug, forurening af 
naturen og diverse farlige produkter. Dertil 

kommer lanceringen af en kampagne om 
fremme af sunde diæter og fysisk aktivitet, 
og så bliver der gjort forsøg på at så vacci-
neringen af både piger og drenge mod de 
cancerformer, hvos vaccination er mulig, 
bragt i vejret.

Tidlig diagnose. Først og fremmet vil man 
adressere den store ulighed, der findes i 
hvem, der får behandling og medicin og 
sikre at en meget højere andel – målet er 
90 % – af befolkningen får adgang til can-
cer screeninger for f.eks. bryst- og tarm-
kræft. EU vil lancere et nyt Cancer Scree
ning Scheme for at hjælpe med at opnå 
disse resultater overalt i EU.

Diagnose og behandling. Der vil blive 
igangsat et projekt om kræftdiagnose og 
– behandling i gang i løbet af 2021 med 
henblik på at få meget mere ud af diagno-
serne for at kunne angive de bedst mulige 
behandlinger. Man kan f.eks. kombinere 
diagnoserne med andre data om patien-
terne og gennem store datamængder og 
kunstig intelligens udstikke optimale be-
handlingsveje for en patient i en specifik 
patientgruppe. Med andre ord kan man ad 
den vej gøre behandlingen mere person-
lig, men også udgå fejlforsøg og i stedet i 
højere grad direkte gå den optimale vej i 
behandlingen. Et andet nyt projekt hedder 
European Initiative to Understand Cancer 
(UNCAN.eu) og det skal arbejde med at 
kunne identificere de individer, der er i høj 
risiko også i almindeligt kendte kræftfor-
mer.

Forbedring af livskvaliteten – for kræft-
patienterne – både på den lægelige side 
og på den sociale side, herunder social og 
arbejdsmæssig integration.

Der vil også blive oprettet et Videnscen-
trum om Cancer på europæiske plan, som 
skal give mulighed for at koordinere viden-
skabelige og teknologiske initiativer i de 
europæiske lande. Det skal også nævnes, 
at der kommer et særligt initiativ for at fo-
kusere på kræft blandt børn. Og så vil man 
endelig oprette et Cancer Ineuqalities Re
gistry på EU-plan – og mon ikke fokus på 
at registrere ulighed i kræftbehandlinger 
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vil skabe nogle kontroverser! Men der er jo 
ingen tvivl om, at ulighederne findes – og 
at den er knyttet til såvel økonomiske som 
sociale og uddannelsesmæssige parametre 
– så det liver spændene at se, hvad man 
fender frem til.

I det hele taget bliver det spændende 
at se, om EU’s medlemslande vil gribe mu-
ligheden for at kunne arbejde sammen og 
udvikle nye og bedre behandlinger sam-

men, eller om man vil fortsætte med kun 
at kigge indad! Det bliver også spændende 
at se, hvordan EU selv kommer til at tackle 
de kontroverser, der måtte blive mellem 
tobak set fra et cancerperspektiv og fra 
et landbrugspolitisk perspektiv. Og sådan 
bliver der flere kontroverser, specielt når 
man skal til at se på virkningen af farlige 
substanser, transporten og andre former 
for luftforurening osv. Men hvis slutresul-

tatet bliver en lavere dødelighed og mindre 
negativ påvirkning af europæernes livskva-
litet fra cancer, så er målet nået!

Referencer

1)  Bt.dk/samfund/halvdelen-af-allekraefttilfa-
elde-kunne-vaere-opdatget-tidligere-kan-
ende-fatalt. 24.02.2021.

2)  OECD/European Union (2020) Health at a 
Glance: Europe 2020. Side 123.

Logistikken er afgørende for stort set alt det, der foregår på et moderne  
hospital - fra udbringning af medicin og varer til klargøring af operationsudstyr.  
Et særligt vigtigt område er sengelogistikken. Hvordan vi har løst den udfordring  
ifm. udvidelsen af Herlev Hospital, kan du læse i casen på vores hjemmeside:  
www.langebaek.dk/cases/. Eller kontakt Peter Lamp Sørensen på +45 3125 2847  
og få indsigt i de mange andre erfaringer vi har inden for hospitalslogistik.

langebaek .com

LOGISTIKKEN ER  
HOSPITALETS LIVSNERVE

Langebaek_HDA_180x128,5_200824_v1b.indd   1 24/08/2020   20.30

Guldmann præsenterer verdens første loftlift 
med dynamisk vægtaflastning.

Med Trainer Modulet føjes endnu en funktion 
til de mange anvendelsesmuligheder, som 
Guldmann loftlifte byder på – og øger der-
med brugsværdien af jeres løsning.

Læs mere på www.guldmann.dk

Ét system 
– mange muligheder

http://www.guldmann.dk
http://www.langebaek.dk/cases/
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Et intelligent Nyt OUH hjælper 
aktivt med opgaverne
Visionen står lysende klar: Når Nyt OUH tages i brug om godt et par år, får personalet bygninger, der af sig 
selv hjælper alle personalegrupper med at udføre deres arbejde bedst muligt til gavn for patienterne. 

– Når man få et hjertestop på en afdeling, 
hvorfor skal personalet først tænde lyset, 
så løbe hen og ringe til hjertestopholdet. 
Og når hjertestopholdet kommer hen til 
elevatoren, hvorfor skal de så bruge kost-
bar tid på at vente på elevatoren, og så 
vente på at elevatoren først bliver tømt for 
personer?

Det er Lars Kildelund, som stiller spørgs-
målet. Han er funktionsleder for projekter 
i Bygningsdrift og -service på OUH og 
ansvarlig for alle byggesager på det nuvæ-
rende hospital – og selvfølgelig også dybt 
involveret med at formulere de krav, som 
Nyt OUH skal honorere.

Spørgsmålet, han stiller, kræver ikke 
svar. Det er retorisk, for selvfølgelig skal 
personalet ikke bruge tid på en masse an-
dre gøremål. De, der er tæt ved patienten, 
skal give livreddende førstehjælp, mens 
andre beroliger de øvrige patienter, mener 
han.

– Alt det, som er nødvendigt for at 
håndtere et hjertestop, skal automatisk 
komme frem, og det skal gå hurtigt. Når 
hjertestopalarmen aktiveres, skal lyset 
automatisk tændes i det rum hvor alarmen 
aktiveres. Der skal straks gå besked til hjer-
testopholdet med information om, hvor 
der er hjertestop. Elevatoren skal køre til 
den etage, hvor hjertestopholdet er, og 
holde klar med åben dør. Højttaleren skal 
give besked om, at alle bedes forlade ele-
vatoren, fordi den er reserveret til et hjer-
testop. Så kan hjerteholdet komme frem 
til patienten uden forsinkelser, lyder Lars 
Kildelunds vision for det ny hospital.

’Systemet’ er designet til at hjælpe

’Visionen’ er ikke mere vision end, at den 
teknologi, der skal virkeliggøre den, alle-
rede er bestilt og vil blive installeret på Nyt 
OUH.

– Vi har rammerne til at kunne lave et 
intelligent hospital, hvor selve bygningen 
og de systemer, der skal til for at få bygnin-
gen til at fungere, er designet til at hjælpe 

medarbejderne til at udføre deres job ef-
fektivt og bedst muligt – til gavn for såvel 
patienter og pårørende som for hospitalets 
personale, siger Lars Kildelund.

Medarbejderne er jo både det tekniske 
og det kliniske personale. I fremtidens 
OUH kan fx en sygehjælper tage et billede 
af en radiator, der drypper, sende det via 
en app til teknisk afdeling, hvor opgaven 
så automatisk bliver sat på to-do-listen hos 
den VVS-medarbejder, der har bedst tid el-
ler er nærmest. En robot, et automatisk kas-
sesystem, eller en rørpostforsendelse kan 
bringe en pakning i den rigtige størrelse 
hen til stedet, og det bliver registreret, at 
pakningen er blevet skiftet, og at radiato-
ren ikke behøver at tilses det første stykke 
tid. Samtidig nedskrives lagerbeholdnin-
gen, og hvis den er under et bestemt ni-
veau, bestilles automatisk nye pakninger 
hos leverandøren.

Kun fantasien sætter grænser 

I den anden ende af skalaen iværksættes 
straks alle nødvendige procedurer, når en 
alarm – det være sig den føromtalte hjerte-
stopalarm, en brandalarm, en teknisk alarm 
eller noget helt fjerde – aktiveres.

– I princippet er det kun fantasien, der 
sætter grænser for, hvad et intelligent ho-
spital kan hjælpe med. Vi iværksætter na-

turligvis ikke alle muligheder fra dag ét, 
men begrænsningerne ligger hos os selv 
– ikke i teknologien, siger Lars Kildelund, 
der erkender, at eksemplet med det auto-
matisk rekvirerede hjertekald først bliver 
til noget, når alle systemer kører stabilt og 
fejlfrit hver for sig, hvorimod indberetning 
af en dryppende radiator skal virke fra før-
ste dag, når Nyt OUH tages i brug.

OPC UA er trylleordet

Ethvert hospital fungerer kun, hvis et utal 
af forskellige ’systemer’ også gør det. 
Ventilation, varme, rørpost, it, medicinske 
gasser, el, vedligeholdelse, AGV og andre 
transportsystemer, bogholderi, indkøb, 
læring, uddannelse… Det hele skal spille 
sammen og spille sammen med hospitalets 
mange medarbejdergrupper, hvis hospita-
let skal kunne udføre sin kerneopgave – at 
opdage, behandle og helst også helbrede 
sygdomme på den mest effektive og næn-
somme måde for patienterne.

Traditionelt kører alle disse ’systemer’ 
hver for sig, men bindes sammen af regler 
og erfaringer, som medarbejdere – menne-
sker – har opstillet og opbygget. Alle klini-
ske medarbejdere har lært eller erfaret, at 
man har brug for ekstra meget lys i tilfælde 
af et hjertestop, så man kan observere og 
behandle korrekt. Men når nu alle ved, at 
lyset skal tændes for fuld styrke, hvorfor så 
ikke gøre det pr. automatik?

Forskellen på OUH og Nyt OUH, på 
nutid og fremtid er, at det ikke er menne-
skerne, der forbinder de forskellige syste-
mer med hinanden i praksis. Det er stadig 
mennesker, som opstiller reglerne, men 
handlingerne udføres automatisk ved at de 
forskellige systemer arbejder sammen.

Og for at få systemerne til at arbejde 
sammen har man brug for OPC UA. 

Oversætter mellem alle ’sprog’

OPC UA betyder Open Platform Commu-
nications Unified Architecture og er i prin-

Lars Kildelund, funktionsleder for projekter 
i Bygningsdrift og service ved OUH.
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cippet en leverandøruafhængig, sikker og 
skalerbar ’oversættelsesmaskine’, der gør, 
at forskellige it-systemer kan snakke sam-
men.

Af sikkerhedsmæssige grunde er de 
forskellige it-systemer på hospitaler altid 
lukkede systemer, som man kun kan få ad-
gang til ved at følge bestemte sikkerheds-
procedurer. Det betyder, at systemerne 
ikke umiddelbart kan snakke med hinan-
den.

– Building Management Systemet, der 
håndterer varme, ventilation, solafskærm-
ning og alt det andet, der har med selve 
bygningen at gøre, kan ikke umiddelbart 
give ordrer til AGV’en om at køre et be-
stemt sted hen og heller ikke guide den på 
turen, hvis der skulle være forhindringer 
undervejs. Og BMS-systemet kan slet ikke 
automatisk sørge for, at nødvendige reser-
vedele bliver bestilt, betalt og bogført kor-
rekt, forklarer Lars Kildelund.

OPC-systemet sørger for, at alle data op-
træder på samme måde, når man arbejder 
med de forskellige systemer, og derfor kan 
man opstille regler for, hvordan de forskel-
lige systemer skal interagere med hinan-
den i forskellige situationer.

Udvikles med tiden

Det lyder enkelt. Det er det ikke… Den 
lidt mere tekniske forklaring på, hvordan 
det intelligente hospital fungerer, fortale 

hovedleverandøren af systemet, Wonder-
ware, om i en profilartikel i Hospital, Drift & 
Arkitekturs januarnummer.

Det enkle består i, at brugerfladen er 
éns, og at det er let at fortælle systemet, 
hvilke alarmer eller andre hændelser, der 
skal udløse hvilke reaktioner.

– Man får naturligvis ikke et intelligent 
hospital lige med det samme. Vi vil tage 
udviklingen stille og roligt og koble flere 
muligheder på, efterhånden som de bliver 
relevante, oplyser Lars Kildelund.

Fra vedligeholdelsesplan til 
bogføring

Alle hospitaler har detaljerede vedlige-
holdelsesplaner, som fortæller, hvornår 
installationer skal tilses, vedligeholdelses-
arbejder igangsættes, systemer testes og 
inventar udskiftes. Med et intelligent BMS-
system kan man nemmere koordinere ind-
satsen mellem forskellige faggrupper.

Men man fanger også lettere alle de 
afvigelser, der altid opstår i selv den mest 
gennemarbejdede vedligeholdelsesplan. 
Hvis fx en væg bliver skadet og derfor bli-
ver malet før tiden, så vil denne oplysning 
automatisk være tilgængelig i systemet. 
Og hvis der er kort tid til den næste plan-
lagte vægmaling, kan denne væg springes 
over.

De nymalede kvadratmeter væg kan 
trækkes ud af malerudbuddet eller fjer-

nes fra jobsedlen, hvis det udføres af ho-
spitalets egne medarbejdere. Og hvis alle 
hospitalets systemer kan snakke sammen, 
kan denne ændring automatisk overføres 
til leverandøroplysninger, indkøb og bog-
holderi.

– Det er bare et eksempel på, at et intel-
ligent hospital kan forbedre dagligdagen 
på mange fronter – fra at spare nogle få 
tusinde kroner på en malerregning – til at 
redde liv i tilfælde af et hjertestop på en 
sengeafdeling, konkluderer funktionsleder 
Lars Kildelund, Bygningsdrift og -service, 
OUH.

Sådan vil et intelligent hospital se ud fra luften, når Nyt OUH står færdigt om et par år. Illustration: Odense Hospital Project Team (OHPT)
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FSTA FAGUDVALG: KRITISKE FORSYNINGER

AF PENSIONERET TEKNISK CHEF PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL, STEFFEN CARL JACOBSEN

Kritiske forsyninger eksponeres i 
en Covid-19 tid
Erfaringer fra foråret 2020 med opbygningen af nye COVID-19 afsnit på Aalborg Universitetshospital,  
afsnit Syd.

Erfaringerne på Aalborg Universitetshospi-
tal fra foråret 2020 viser, at Covid-19 pan-
demien pludseligt satte hospitalet under 
stort pres. Med meget kort varsel skulle 
Hospitalet kunne behandle et meget stort 
antal kritisk syge patienter, og man kunne 
se i Italien, hvor slemt det kunne blive.

Det medførte, at der på meget kort tid 
blev indrettet Covid-19 intensivafsnit og 
sengeafsnit i bygninger, hvor der tidligere 
var helt andre funktioner. Indledningsvis 
blev der etableret

Ud over det kæmpe projekt med at 
ombygge patienthotel og ambulatorier til 
intensiv sengestuer, blev det hurtigt klart, 
at de kritiske forsyninger til de nye inten-
sivafsnit var en udfordring.

De kritiske forsyninger var udfordret, 
dels fordi der skulle etableres ca. 50 in-
tensivsengepladser, og dels fordi intensiv-
patienter har behov for en respirator, som 
bruger både UPS-sikret el, ilt og medicinsk 
trykluft, der skal være vakuum til sug og 
monitor til overvågning og op til 8 sprøj-
tepumper. Desuden skulle ventilationen 
kunne fjerne varmen fra de mange appa-
rater og mennesker, og den skulle sikre, at 
smitten ikke bredte sig ud på gangene.

Vi etablerede derfor en række infra-
strukturprojekter for at sikre, at de kritiske 
forsyninger kunne leve op til disse behov.

På elsiden var vi udfordret af, at den ek-
sisterende elforsyning igennem længere 
tid havde været presset.

Hospitalet havde allerede elforsyningen 
til hele matriklen sikret med generatorer, 
men Hospitalets hoved-UPS, en roterende 
UPS på 625 kVA, var i forvejen belastet op 
til 100 %, og den kunne ikke klare yderli-
gere 50 intensivpatienter.

Derfor var det nødvendigt at aflaste ho-
ved-UPS’en for at kunne forsyne de mange 
nye intensivpladser.

Heldigvis var der hen over nytåret 2019-
2020 blevet installeret en ny 250 kVA UPS 
til en røntgenstue, som havde ledig effekt.

Det blev derfor besluttet at omlægge 
strømforsyningen til datacenteret til den 

nye UPS. Derved blev der frigjort 150 
kW på hoved-UPS’en, og det var nok til, 
at en hel bygning, som blev ombygget til 
Covid-19 patienter, kunne forsynes via 
hoved-UPS’en.

Covid-19 patienter bruger også meget 
ilt. Det var ikke noget problem med de 
centrale fordamperanlæg, de kunne uden 
problemer levere den mængde ilt, der 
skulle bruges. Derudover var det nødven-
digt at gennemgå iltforsyningen og sikre 
sig, at rørinstallationen kunne levere det 
nødvendige flow, og at systemerne var re-
dundante.

Der var heller ikke rørinstallation i de 
afsnit, der skulle bruges til COVID-19 pa-
tienterne, så på enkelte afsnit måtte der 
bygges ny iltforsyning, og det blev gjort på 
rekordtid.

Også systemerne til medicinsk trykluft 
måtte gennemgås for at sikre, at der var ka-
pacitet, redundans og autonom respons til 
at kunne levere luft til de mange respirator-
patienter, og kompressorsystemerne blev 
gennemgået for at sikre, at de kunne klare 
et nedbrud på en kompressor, uden at det 
betød afbrydelse af forsyningen.

Ventilationen i COVID-19 afsnit er vigtig, 
for dels skal varmen fra de mange appara-
ter, mennesker og solindfald ledes væk, og 
dels skal man sikre sig, at ventilationen ikke 
spreder smitte fra sengestuerne til hele 
området.

Samlet set blev de opgaver, som en tek-
nisk afdeling løbende har, i forhold til at op-
retholde de kritiske forsyninger, pludselig 
stresset og eksponeret, fordi det var nød-
vendigt på ultra kort tid at opbygge et me-
get stort antal intensivpladser, med de deraf 
følgende krav til de kritiske forsyninger.

Her kom arbejdet igennem mange år 
med at optimere og forbedre de kritiske 
forsyninger på matriklen til god gavn.

ERFA-gruppen kritiske forsyninger

Arbejdet med at optimere de kritiske forsy-
ninger har hele vejen været baseret på de 
principper og standarder, som ERFA-grup-
pen om kritiske forsyninger arbejder med.

Det er vores erfaring, at der er mange 
forskellige holdninger og meninger om, 
hvordan kritiske forsyninger til hospitaler 
skal opbygges, og da der i dag ikke findes 
fælles standarder for, hvad disse forsynin-
ger skal leve op til, så er det op til de en-
kelte byggeorganisationer og rådgivere at 
beslutte, hvordan de kritiske forsyninger 
opbygges, og dermed, hvilken sikkerhed, 
disse systemer har for at kunne levere til 
patienterne.

Vi har i Aalborg også haft fornøjelsen af 
at designe og opbygge Nordeuropas ene-
ste Tier 4 datacenter, og derigennem har vi 
fået et rigtigt godt kendskab til datacenter-
branchens ”Best Practice” for, hvilke krav, 
kritiske forsyninger til et datacenter skal 
kunne leve op til.

Det står i skarp kontrast til hospitalsom-
rådet, for på datacenterområdet findes der 
bredt anerkendte, såkaldte Tier standarder 
for, hvad de kritiske forsyninger til et data-
center skal leve op til, for at opnå en given 
certificering.

ERFA-gruppen om kritiske forsyninger 
arbejder derfor for, med afsæt i datacen-
terbranchens Tier standarder, at lave fælles 
standarder for, hvad kritiske forsyninger på 
hospitaler skal leve op til. Med andre ord, 
at der laves Tier standarder for hospita-
lerne.

Steffen Carl Jacobsen
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Rigtigt opbyggede kritiske forsyninger 
på højeste niveau kan tåle nedbrud på et-
hvert element i forsyningskæden, uden at 
forsyningen til patienten eller den kritiske 
funktion bliver afbrudt.

I foråret 2020 arbejdede ERFA-gruppen 
på at definere en metode til at identificere, 
hvilke funktioner på et Hospital, der er 
kritiske, og dermed også at kunne identi-
ficere, hvilke forsyninger til disse områder, 
der dermed er kritiske.

Det er også en del af arbejdet, at alle 
forsyninger til en kritisk funktion skal have 
samme forsyningssikkerhed, og at interak-
tion imellem de forskellige forsyninger skal 
tages med i vurderingen af, om de kritiske 
forsyninger er til strækkeligt sikrede. Det 
er typisk på styring og elforsyning til de øv-
rige forsyninger, man ser, at de forskellige 
forsyninger har indbyrdes afhængigheder.

Arbejdsgruppen har opstillet 5 niveauer 
af forsyningssikkerhed, gående fra ikke sik-
ret forsyning til maksimalt sikret forsyning. 
Dette arbejde har taget udgangspunkt i da-
tacenterbranchens Tier standarder.

Grunden til, at arbejdsgruppen har ta-
get afsæt i Tier standarderne er, at der her 
findes et helt sæt standarder i en branche, 

som på mange måder ligner hospitalsdrift. 
Dermed var det ikke nødvendigt at starte 
helt fra bar bund. Ligeledes findes der i 
datacenterbranchen data fra mange års 
erfaringer med driftssikkerheden for de 
forskellige Tier niveauer, og det har vist sig 
at være særdeles nyttigt, når eksisterende 
systemer skulle renoveres eller udbygges.

Arbejdsgruppen har valgt at definere 5 
niveauer, niveau 0-4, hvor niveau 1-4 ligner 
Tier niveauerne ganske meget.

Tier 0 er ikke sikrede forsyningssyste-
mer. Det kan typisk være el direkte fra el-
forsyningen og fjernvarme. Sådanne syste-
mer kan have mange nedbrud, som varer 
adskillige dage.

I den anden ende af skalaen er niveau 
4 forsyningssystemer, som er fuldt redun-
dante, de kan vedligeholdes under drift, 
og de kan, uden indgriben fra mennesker, 
autonomt kobler om i tilfælde af nedbrud 
på kapacitetsenheder eller forsyningsveje. 
Sådanne forsyningssystemer kan opnå en 
gennemsnitlig driftssikkerhed, hvor slut-
brugerne maksimalt oplever 5 min. afbry-
delse af forsyningen om året.

Her er erfaringerne fra datacenterbran-
chen, at afbrydelserne i Tier 4 forsynings-

systemer kommer som 1-2 timers afbry-
delse med mange års mellemrum, og at 
det også er meget hurtigt at reparere disse 
systemer, hvis de er blevet løbende vedli-
geholdt.

I det daglige arbejde med at opbygge og 
vedligeholde kritiske forsyninger på hospi-
talerne, er det vigtigt, at man hele tiden har 
systemernes robusthed og brugernes æn-
drede forbrugsmønster for øje.

Der kommer løbende flere og flere bru-
gere, og langsomt risikerer man at komme 
op på et forbrug i et redundant system, 
som kommer over redundansgrænsen, og 
hvor et nedbrud vil betyde afbrudte forsy-
ninger til de kritiske funktioner.

Det er ERFA gruppens mål at give ho-
spitalsbyggerierne de rigtige værktøjer til 
at kunne designe driftssikre forsyninger 
med et kendt forsyningsniveau ved ny-
byggerier. Ligeledes er ambitionen at give 
hospitalernes tekniske afdelinger de rigtige 
værktøjer til løbende at kunne optimere 
forsyningerne og til med så små tiltag som 
muligt at kunne opnå den størst mulige 
driftssikkerhed. 

Er din virksomhed og data sikret mod strømsvigt 24/7?
Coromatic tager fuldt ansvar fra projektering og design, til integration, 
vedligeholdelse og energioptimeret drift af kritisk infrastruktur. 
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sikkerhed. Lad os tage os af dine forretningskritiske anlæg, så du kan 
koncentrere dig om din virksomheds kerneområde.
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Både rum og tid inddrages i 
vejvisningen på Gødstrup
Det ligner et spændende bud på et fremtidigt system, der både kan hjælpe ambulante patienter sikkert 
rundt i et stort hospitalskompleks og samtidig sikre, at de når frem til afdelingerne og deres aftaler på det 
aftalte klokkeslæt, når læger og sygeplejersker står klar til at tage imod 

Wayfinding, der guider på vej i 
både tid og rum

Regionshospitalet Gødstrup har måske 
fundet svaret på, hvordan man sikrer et su-
persygehus et effektivt flow af ambulante 
patienter ved at opnå et optimalt match 
mellem patientbehandling på den ene side 
og bygningskonstruktion og klinisk kapaci-
tet på den anden.

Den overordnede patientlogistik bliver 
styret af et wayfindingssystem, der kan 
guide patienterne sikkert rundt i det store 
bygningskompleks og vel at mærke sam-
tidig sikre, at de ankommer til de enkelte 
afdelinger i præcis rette tid.

– Kort sagt kan man sige, at vi har ba-
seret vores wayfinding på et lufthavnsprin-
cip, hvor man venter i en terminal til man 
bliver kaldt ud til sin gate. Samtidig er vi 
opmærksomme på, at det på et hospital er 
en helt anden situation, siger projektleder 
Ninna Dahl Laursen.

Sygehuset har 409 sengestuer, 188 am-
bulatorier og 26 operationsstuer der dæk-
ket et indendørsareal på 145.000 kvadrat-
meter. Der er lagt vægt på at standardisere 
sengestuer, ambulatorier, operationsstuer, 
kontorer fleksibelt, så det kan matche de 
skiftende behov for aktiviteter.

Vejvisningen skal følge med, når indret-
ningen ændres. Stor fleksibilitet og stan-
dardiserede løsninger giver mulighed for 
at tilpasse behovet for sengepladser og 
ambulatorier mellem de forskellige spe-
cialer/afdelinger på tværs af hele hospi-
talet.

Patienterne skal vente i foyeren

Regionshospitalet Gødstrup er indrettet, 
så man fra hovedindgangen træder ind i 
en 375 meter lang foyer, hvorfra der løber 
sidebygninger videre ud til de enkelte, de-
centrale venteområder og funktioner, der 
er bygget vinkelret som separate ben kal-

det fløje. Der er udelukkende én indgang 
for ambulante patienter.

Ninna Dahl Laursen:
– Man har fra start af byggeriet valgt en 

bygningsstruktur, hvor der er lagt vægt på 
en rummelig foyer med gode forhold for 
patienter og pårørende. Samtidig er de de-
centrale venteområder, hvor patienten skal 
møde op, dimensioneret efter at patienter 
venter her i kort tid før deres aftale starter. 
Denne patientlogistik skal wayfindingen 
håndtere.

Foyeren får forskellige opholdsområder 
og et caféområde, hvor patienterne skal 
slappe af over en kop kaffe eller få noget at 
spise. De skal først forlade foyeren 10-15 
minutter før deres aftalte mødetidspunkt 
ude på hospitalet, fastslår Ninna Dahl Laur-
sen.

– Det hjælper os ikke med en god og ef-
fektiv skiltning, hvis vi ikke får patienterne 
frem i rette tid. Vi ved, at mange vil komme 
i god tid, men der er ikke plads til dem ude 
på afdelingerne, hvis de alle kommer derud 
i for god tid. Derfor suppleres skiltningen 
af med et system, der får patienterne til at 
vente i foyeren.

Indenfor hovedindgangen står en række 
ankomststandere, hvor patienterne regi-
strerer sig som ankommet til hospitalet 
med deres sundhedskort. Kommer den 
enkelte patient mindre end ca. 15 minutter 
før sin aftale, beder systemet automatisk 
patienten om at gå direkte til mødestedet, 
mens patienter, der er i bedre tid, bliver 
henvist til at vente i foyeren.

Der udskrives en seddel med aftalen, 
mødested og et mødetidspunkt, der kan 
være kl. 14.00 hvor der står, at de skal for-
lade foyeren kl. 13.45 og gå mod deres 
mødested.

Ekstra funktion i mine aftaler-app

Region Midt har en app, ”Mine aftaler”, der 
er integreret i ankomstregistreringen og 

sikrer de mere digitale patienter overblik 
over deres aftaler. Patienter med appen 
modtager en push-besked, når de skal gå 
videre til den aftalte behandling.

– Appen er et supplement og ikke en 
forudsætning for at bruge systemet. Den 
har en ekstra funktion til at finde vej, som 
vi har fået intrgreret i appen, så man kan 
finde vej på hospitalet fra ankomstområdet 
og se, hvor man står og få anvist en rute. 
Finde-vej-funktionen findes også i an-
komststanderne.

Skiltning kan ikke stå alene, da mange 
ville gå videre direkte ud til deres mødeste-
der for tidligt i forhold til hvad de decen-
trale venteområder kapacitetsmæssigt kan 
rumme. Vi blev derfor nødt til at designe et 
ankomstregulerende system, der gør dem 
opmærksom på, at de skal vente i foyeren, 
siger Ninna Dahl Laursen.

– Kaldetavler har indgået i vores over-
vejelser for de ventende patienter, men da 
vi har den store foyer med spiseområde, 
café og mange separate opholdsområder 

Projektleder Ninna Dahl Laursen stiller 
store forventninger til Regionshospitalet 
Gødstrups wayfinding, der ikke alene skal 
guide patienter sikker frem, men også sikre 
de når deres aftale i rette tid. 
Foto: Søren Braad Andersen, Hospitals
enheden Vest
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med kunst, risikerede vi, at det vil blive en 
uoverskuelig mur af tavler.

Hurtig og fleksibel ændring

Afdelinger flyttes løbende på et stort ho-
spital og de får nye navne. Et af kravene 
til systemet er, at skiltningen hurtigt kan 
ændres. Der er derfor information i to ni-
veauer: Et trinvis opbygget skiltekoncept 
suppleret af afsnitsnavne, ved indgange til 
afsnittene og ved elevatorer og trapper.

Rådgiverne har testet skiltningen på en 
brugergruppe med 11 personer, der fik vist 
skiltningen trin for trin for at se, om det gav 
logisk mening, så alle umiddelbart forstod 
indholdet, hvilket gav input til den ende-
lige udformning.

Skiltningen er trinvis opbygget, så pa-
tienterne ledes fra foyeren ud til klinik-
områderne via fløjbogstaver. Hver fløj har 
et bogstav, og hver fløj består af et antal 
etager. Et område er således opkaldt efter 
fløjbogstavet og etagen. Har man en aftale 
på A2 venteområde 12, går man ind i fløj 
A, hvor der er skiltet til de forskellige om-
råder i fløj A. Når man kommer op til A2, 
vil der være skiltet til venteområde 12. Det 
er intuitivt, logisk opbygget og er det, der 
primært skal lede patienterne rundt og be-
kræfte dem i, at de er på rette vej.

Når de ankommer til deres venteom-
råde, skal de registrere sig i en skanner og 
får besked på at tage plads til personalet 
kommer. Samtidig kan personalet kan se, 
at patienten er ankommet og sidder klar til 
at blive undersøgt.

Logistikken og arkitekturen i 
samspil

– Vi har gjort skiltningen så enkelt som 
mulig, så patienterne kun får behov for at 
forstyrre personalet minimalt. Da vi ønsker 
fælles, regionale løsninger, bygger syste-
met på Skejbys wayfinding, men er videre-
udviklet til at dække behovet i Gødstrup, så 
logistikken matcher indretningen.

Gødstrup får også en patientvenlig 
parkering med elektroniske tavler, så pa-
tienterne ved ankomsten hurtigt sikres et 
overblik over de ledige p-pladser i de en-
kelte lommer og ikke behøver køre rundt 
og lede forgæves.

Min opgave som projektleder er at se 
sammenhængen imellem systemerne, så 
man får samme information og bruger de 
samme termer på hjemmesiden, indkal-
delse, parkering, skiltning, ankomstregi-
strering og kortvisning, siger Ninna Dahl 
Laursen.

Vi har lagt meget vægt på at sikre en rød 
tråd i løsningerne fra indkaldelse til færdig-
behandling. Skiltning og digitale løsninger 

skal gerne opleves som en helhed, så vi 
får taget patienterne så godt i hånden som 
muligt i virkeligheden.

Systemet skal for alvor bestå sin prøve, 
når det i praksis tages i brug til september, 
hvor hospitalet vil gøre de første erfarin-
ger, men systemet kan hurtigt tilpasses, 
hvis der viser sig behov og trække data ud 
for at analysere om noget bør ændres.

Vores strategi for wayfinding skal grund-
læggende bidrage til at sikre, at Regionsho-
spitalet Gødstrup opleves som et effektivt, 
patientvenligt hospital. Vi har bortset fra 
Aarhus Universitetshospital ikke set andre 
hospitaler med en wayfinding der guider 
patienterne, så de ikke går ud på afdelin-
gerne for tidligt, siger Ninna Dahl Laursen.

Overskueligt, enkelt og logisk opbygget. Det er intentionen bag Wayfindingen, der skal 
sikre at patienterne på Regionshospitalet Gødstrup let kan finde vej i labyrinten af gange og 
afdelinger. Foto: Søren Braad Andersen, Hospitalsenheden Vest.
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AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE, SCIENCEJOURNALIST.DK FOTO: KIRURGISK AFDELING, REGIONSHOSPITALET VIBORG

Tværfagligt samarbejde sendte 
affaldsbunken på skrump
Mængden af affald er reduceret med over en tredjedel på kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg. 
Nu skal læring om metoden, der bygger på et tæt samarbejde mellem tekniske og kliniske medarbejdere 
tilsat knowhow om bæredygtighed, skaleres op til de øvrige kirurgiske afdelinger i Region Midtjylland. 

Det hele startede egentlig hjemme i hus-
holdningerne hos medarbejderne i kirur-
gisk afdeling på Regionshospitalet Viborg. 
Hjemme var mange medarbejdere vant til 
en nøje sortering af affaldet efter de ret-
ningslinjer, som Viborg og andre kommu-
ner har indført.

– Nogle medarbejdere undrede sig over, 
at vi ikke havde samme stramme sortering 
af affaldet på hospitalet som hjemme. Det 
var således nogle engagerede medarbej-
dere, der satte gang i dét projekt, som nu 
har resulteret i, at vi har kunnet reducere 
affaldsmængden med en tredjedel og sam-
tidigt er blevet meget bedre til at sortere 
dét fra, som kan genanvendes, eller som 
omvendt skal destrueres, fortæller oversy-
geplejerske Helle Skytte, Kirurgi, Regions-
hospitalet Viborg.

Alt blev vejet

Forslaget om at forbedre affaldssorterin-
gen er nu vokset til et regionalt og måske 
på sigt landsdækkende projekt. Det skyl-
des først og fremmest, at både medarbej-

dere og ledere har villet det og holdt fast 
– og at alle har formået at arbejde sammen 
på tværs af fag og arbejdsområde.

– Det er bestemt ikke ukompliceret 
at gå fra en idé om affaldssortering til et 
projekt, som skal kunne dokumenteres 
og evalueres og bruges til læring på ho-
spitaler i andre dele af regionen, forklarer 
bæredygtighedskonsulent Majbrit Brink 
Strøh.

– For at kunne dokumentere effekten af 
vores indsats er alt affald blevet registreret 
og vejet, og det er klart, at et sådant ekstra-
arbejde har været en belastning for et per-
sonale, der i forvejen var presset på grund 
af Corona, tilføjer Majbrit Strøh, der igen 
understreger, at man aldrig var kommet i 
mål med processen uden et stort engage-
ment fra medarbejderne og opbakning fra 
ledelsen i Kirurgisk Afdeling på Regionsho-
spitalet Viborg. 

Komplekst system blev gjort 
lettere

Det primære formål med projektet var at 
reducere i affaldsmængden, både i forhold 
til dagrenovation og klinisk risikoaffald. 
Forbedret affaldssortering var egentlig en 

Affaldet i Region Midtjylland sorteres 
normalt i 11 forskellige typer. På Kirurgisk 
Afdeling, Regionshospitalet Viborg har man 
nu præciseret, hvad der er klinisk risikoaf
fald, og hvad der ikke er. Det har reduceret 
mængden af det dyre affald med 35 %.
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sidegevinst, men også en nødvendighed 
for at komme i mål.

– Det har været altafgørende, at vi fik 
lavet et system, der både er let at gå til, og 
hvor risikoen for fejlsortering er reduceret 
til et absolut minimum, påpeger Majbrit 
Strøh og oplyser, at Region Midtjylland 
sorterer sit affald i 11 forskellige typer.

Sorteringsprocessen er gjort mere for-
ståelig, lettere og mere éntydig på Kirur-
gisk afdeling i Viborg. 

– Vi har fx brugt fotos af de konkrete 
beholdere til de forskellige typer affald 
og udarbejdet præcise lister over, hvilken 
type affald, der skal placeres hvor, så man 
aldrig er tvivl. Vi har også placeret behol-
derne de steder, hvor affaldet genereres, 
så man ikke skal bevæge sig fra den ene 
ende af afdelingen til den anden for at 
komme af med sit affald, uddyber Maibrit 
Strøh.

Helle Skytte tilføjer, at processerne ikke 
bare kan kopieres, men at de forskellige af-
delinger og hospitaler kan bruge projektet 
til inspiration.

– Hver afdeling er forskellig, og mæng-
den af forskelligt affald afhænger af en 
række faktorer – først og fremmest af hvil-
ken type patienter, der er på afdelingen.

Praktisk undervisning i en Corona-
tid

Det er afgørende, at man ved, hvad man 
har med at gøre, når det drejer sig om 
håndtering af affald. Derfor blev de klini-
ske medarbejdere inviteret til ’affaldsun-

dervisning’ på afdelingen i det rum, hvor 
affaldsbeholderne står. På den måde fik 
personalet lavet en kobling mellem de for-
skellige typer affald og den beholder, som 
det skal i. Der var mulighed for at drøfte 
de konkrete typer af affald, så alle fik en 
forståelse for, hvordan og hvorfor de skal 
sortere.

– Det er vigtigt, at man ved, hvordan 
affaldet bliver behandlet på hospitalet, og 
får en viden om de forskellige affaldstyper. 
Sorteringen på afdelingen er afgørende 
for, at de forskellige typer affald havner det 
rigtige sted og derefter bliver behandlet på 
den mest miljørigtige måde. Myten om, at 
”alt affald alligevel bliver blandet og ryger 
det samme sted hen” er helt forkert. Og de 
kliniske medarbejdere kunne ved selvsyn 
blive bevidste om, hvor vigtigt det er med 
en omhyggelig sortering, siger assistent 
Poul-Erik Hebsgaard, der er servicecente-
rets repræsentant i projektet.

At mødes fysisk til praktisk undervisning 
midt i en Corona-tid har naturligvis givet en 
hel del udfordringer.

– Men medarbejderne i de kliniske afde-
linger kan kun blive gode til at sortere, hvis 
de får de forskellige slags emballage og af-
fald mellem hænderne og får en viden om, 
hvordan affaldet behandles efterfølgende. 
Der skal ikke mange fejl til for, at affaldet 
ikke kan genanvendes, og sorteringen 
bliver nyttesløs. Dén slags viden kan man 
ikke få via online-møder, påpeger Poul-Erik 
Hebsgaard.

Han understreger, at både det tekniske 
og kliniske personale er gået til opgaven 
med engagement og godt humør trods de 
hyppige besøg hos affaldshåndteringen, 
der har været nødvendige, fordi man kun 
må mødes få personer ad gangen. 

Læring gav besparelser

Oversygeplejerske Helle Skytte deler ro-
sen og supplerer med, at projektets suc-
ces i høj grad skyldes den bevidsthed om 
emballage, affaldsbehandling og sortering, 
som medarbejderne på afdelingen har fået 
takket være den tætte kontakt og videns-
udveksling, der har været mellem kirurgisk 
afdeling og serviceafdeling.

– Vi er blevet meget mere bevidste om, 
hvordan vores valg påvirker miljøet og 
mængden af affald. Vi har som et eksem-
pel helt afskaffet plastikkrus og anvender i 
stedet glas, siger Helle Skytte.

Hun fortæller, at projektet, der jo oprin-
deligt var tænkt som affaldsreducerende i 
forhold til dagrenovation og klinisk risikoaf-
fald, har fået konsekvenser for det daglige 
kliniske arbejde: 

– Vi har fx fundet ud af, at det ikke er 
nødvendigt at efterskylle slangerne, når vi 

giver penicillin eller anden medicin intrave-
nøst. Medicinalfabrikanterne har beregnet 
doserne, så patienten får en tilstrækkelig 
mængde penicillin, selv om der stadig er 
rester i slangen. Det har sparet massevis af 
plastik, fordi vi ikke behøver at bruge eks-
tra mængde saltvand hver gang.

Lidt mere arbejde – kæmpe 
besparelser

Især reduktionen af klinisk risikoaffald med 
hele 35 procent har stor betydning for 
både miljø og hospitalets økonomi. Klinisk 
risikoaffald skal afbrændes ved meget høj 
temperatur og koster ca. 3½ gange mere at 
komme af med end dagrenovation.

– I mange år har vi fx konsekvent smidt 
opkast ud som klinisk risikoaffald. Men nu 
har vi undersøgt det grundigt og konsta-
teret, at det ikke altid er nødvendigt. Hvis 
patienten ikke lige har fået piller, som kom-
mer med op, tømmer vi nu i stedet bræk-
posen i udslagskummen og smider selve 
posen ud som dagrenovation, fortæller 
Helle Skytte.

Det er generelt, at en miljørigtig af-
faldshåndtering giver en lille smule mere 
arbejde, men miljøgevinsterne er enorme. 
I Viborg har man minimeret indsatsen ved 
en gennemtænkt placering af de forskel-
lige affaldsbeholdere, en letforståelig in-
struktion og en grundig uddannelse, men 
det kræver også, at der er rum og rammer 
til at håndtere de 11 forskellige fraktioner, 
som affaldet sorteres i.

– Og vi kommer ikke uden om, at det 
giver mere kørsel i Serviceafdelingen, når 
vi skal hente flere slags affald flere steder. 
Det er dog et meget lille problem, som vi 
sagtens kan løse, siger Poul-Erik Hebs-
gaard og suppleres af Helle Skytte:

– Og når vi både har et personale, der 
brænder for sagen, og en ledelse, der in-
volverer sig og går forrest, så er den smule 
tid, man skal bruge på at tænke sig om og få 
affaldet sorteret korrekt, uden betydning.

Affaldssorteringen i Viborg er valgt som 
ét af fem læringsprojekter, der nu skal på 
turné i Region Midtjylland, så læringen kan 
spredes til hele regionen. Projektet er ud-
valgt, fordi det har potentiale til værdifuld 
vidensdeling og skalering i resten af regio-
nen og måske også senere til de øvrige re-
gioner, hvis de er interesserede i det.

Heri må der gerne kommes opkast – bare 
der er gået tilstrækkelig tid, så eventuel 
medicin er væk.

www.hospitaldrift.dk

http://www.hospitaldrift.dk
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SAMARBEJDE

OG GODE LØSNINGER
INDENFOR INSPEKTION OG RENSNING 

AF VENTILATIONSKANALER

PRØVEUDTAGNING FOR ANALYSE AF 
BAKTERIER

DESINFEKTION

SERVICEAFTALE

RAPPORT OG FOTODOKUMENTATION 
EFTER UDFØRT JOB

Vi råder over markedets mest effektive udstyr til at udføre rensning af ventilationskanaler uden væsentlige støv- og 
støjgener. Rensningen af kanaler udføres enten med roterende luft tentakler, rensebørster, trykluftdyser eller 
Ventirens balloncleansystem som løsner støvet i kanalerne og ved hjælp af det kraftige undertryk fjerner alt støvet i 
kanalerne som derefter opsamles og tilbageholdes i VCS systemet uden at forurene omgivelserne. Under rensning 
tages der hensyn til og forbehold for ventilationsanlæggets luftbalance. 

mailto:info@ventirens.dk
http://www.ventirens.dk
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Farver viser vej på afdelingerne i 
Hvidovre Hospitals nybyggeri
 Der kommer farver på i Hvidovre Hospitals 43.000 kvm store nybyggeri. Blå, gul, orange og grøn. Se 
hvordan dørpartierne til de nye patientrettede rum kommer til at se ud og bliv klogere på, hvordan farver 
skal hjælpe patienter og pårørende med at finde vej i hospitalets nybyggeri.

 På byggepladsen ved Hvidovre Hospital er 
malerne i fuld gang med at male de indven-
dige vægge i hospitalets 43.000 kvm store 
udvidelse.

Væggene bliver primært hvide, men 
for at gøre det lettere for patienter og på-
rørende at finde vej i den nye hospitalsbyg-
ning males dørpartierne til de nye patient-
værelser og UB-rum (Undersøgelses- og 
Behandlingsrum) i fire forskellige farver; 
blå, gul, orange og grøn.

De fire farver er inspireret af, hvilket 
verdenshjørne vinduerne i de patientret-
tede rum vender mod. F.eks. males dør-
partierne til alle patientværelser og UB-

rum med vinduer mod øst blå, inspireret 
af det klare morgenlys, ligesom dørpar-
tierne til alle patientværelser og UB-rum 
med vinduer mod vest males orange, inspi-
reret af det varme eftermiddags- og aften-
lys. De fire farver er dermed udvalgt med 
øje for solens skiftende nuancerer hen 
over dagen. 

Gå efter de blå døre

De farvede dørpartier skal hjælpe patien-
ter og pårørende med at orientere sig på 
afdelingerne i Hvidovre Hospitals nybyg-
geri.

“Ved at male dørpartierne i forskellige 
farver bliver de mange patientrettede rum 
på hvert afsnit i nybyggeriet inddelt i min-
dre dele, der gør det mere overskueligt og 
lettere at adskille rummene fra hinanden,” 
fortæller senior projektleder og arkitekt 
hos Nyt Hospital Hvidovre, Abelone Dy-
rup, og fortsætter:

“Tanken er, at når f.eks. en pårørende 
skal besøge en patient på hjerteafdelingen, 
kan personalet guide den pårørende til pa-
tienten, ved at fortælle at vedkommende 
skal gå til patientværelse 15, der ligger ved 
de blå dørpartier.”

Alle patientværelser og UBrum, som har vinduer mod vest, får 
orange dørpartier.

Patientrettede rum med vinduer mod nord får grønne dørpartier.

Patientværelser og UBrum med vinduer mod øst får blå dørpartier.Alle patientrettede rum, som har vinduer mod syd, får gule dørpar
tier.

Se de farvede dørpartier
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Fremhæver hvor patienten skal 
hen

Det er kun dørpartierne til de patientret-
tede rum, der males i de fire forskellige 
farver. Alle døre og indgange til personale-
rettede rum såsom kontorer, depotrum og 
medicinrum holdes i hvide og grå nuancer.

“Ved at holde indgangene til kontorer 
og andre personalerum i neutrale farver 
nedtones de personalerettede rum, mens 
de farvede patientrettede rum fremhæves. 
På den måde bliver det meget tydeligt, 
hvor man som patient skal gå hen,” fortæl-
ler projektleder og designingeniør hos Nyt 
Hospital Hvidovre, Pernille Rahbek Simon-
sen og fortsætter:

“Farver markerer, at der sker noget, 
som man skal være opmærksom på. F.eks. 
en indgang til et rum. Desuden er de far-
vede dørpartier også en stor hjælp for 
svagtseende, der langt lettere kan få øje 
på en indgang, når den skiller sig ud fra re-
sten. I dette tilfælde bryder med de hvide 
vægge.” 

De fire farver er markante, klare og let-
genkendelige, og det er ikke en tilfældig-
hed.

“Når farver skal fungere som effektive 
vejvisere, er det altafgørende, at de ikke 
kan misforstås og er lette at viderefor-
midle. Hvis en patient f.eks. får at vide, at 
vedkommende skal dreje til venstre ved 
de grønne døre, skal patienten ikke være 
i tvivl om, hvad der menes med grøn. De 
fire farver; blå, gul, orange og grøn er lette 
at kommunikere og langt de fleste har 
samme opfattelse af, hvordan de ser ud,” 
fortæller Pernille Rahbek Simonsen.

Sammenspil med numre

Men farverne står ikke alene, når det kom-
mer til at hjælpe patienter og pårørende 
med at finde vej i den nye hospitalsbyg-
ning. Numre spiller også en afgørende 
rolle i wayfindingen i nybyggeriet.

“Nogle mennesker er gode til at forstå 
farver, mens andre bedre kan se systemer 
i talrækker. Derfor kombineres de tydelige 
farver ved dørpartierne til de patientrettede 
rum med numre, så wayfindingen både ta-
ler til dem, som er gode til det ene, og dem, 
som er gode til det andet,” fortæller Abe-
lone Dyrup.

Hvert patientværelse og UB-rum får et 
nummer, der både kommer til at hænge 
som et vingeskilt ud for dørpartiet, så det 
er let at se på lang afstand, og sidde som et 
mærkat på selve døren til rummet.

OM NYT HOSPITAL HVIDOVRE

Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengeafsnit i det eksisterende hospital samt et nyt 
hospitalsbyggeri på 43.000 kvm.

Det nye byggeri skal som en integreret del af det eksisterende hospital skabe rammerne for den gode patientoplevelse.

Nybyggeriet skal huse en ny og større akutmodtagelse, en hjerteafdeling, et sengeafsnit for hormon- og stofskiftesygdomme, en 
børne- og ungeafdeling samt et barselsafsnit tæt integreret med et afsnit for spædbørnsbehandling.

Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,8 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond.

Læs mere på  
www.nythospitalhvidovre.dk

Hver gang, der er et knæk på en gang i nybyggeriet, vil dørparti
erne skifte farve.

Her ses en gang i nybyggeriet med personalerettede rum på højre 
side og patientrettede rum på venstre side.

Her ses vingeskiltet til præsentationsværel
set i nybyggeriet.

Præsentationsværelsets dørparti med num
mer på både væg og dør. 

http://www.nythospitalhvidovre.dk
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AF MARKEDSCHEF FOR HEALTHCARE MICHAL NØRKJÆR, STRANDMØLLEN A/S

Hvordan fremtidssikrer vi de livsvigtige 
medicinske centralgassystemer, så de er klar 
til at imødegå nye bølger af COVID-19, andre 
pandemier eller bare løbende udvidelser?

Kend dit anlæg

I dag er det ikke længere nok med en tro 
på, at centralgasanlægget klarer de fremti-
dige og øgede belastninger (flow), som vi 
har set gennem de første to bølger af CO-
VID-19.

Du skal kende dit anlægs ydeevne, og 
du skal vide, hvor du har de kritiske flaske-
halse. En god vej til at komme tættere på 
sit anlæg er de årlige vurderinger, som skal 
gennemføres i forbindelse med brugen 
af CE-mærket medicinsk udstyr. En årlig 
gennemgang af jeres ajourførte log for de 
medicinske centralgassystemer er i dag et 
krav i MDR-regulativet (Medical Device 
Regulativ). Det er krav, at man dokumen-
terer og ajourfører systemerne løbende. 
Dermed får man en samlet dokumentation 
af rør og udtag, for service og udvidelser 
mv., der er udført på anlægget.

Servicerapporten vil være en rigtig god 
indgangsvinkel, såfremt denne bruges 
som et aktiv i det forebyggende arbejde. 
Det vil sige, at den gennemgås med den 
udførende leverandør af service og ikke 
blot arkiveres nederst med anden doku-
mentation. På årlige gennemgange vil ser-
vicerapporterne sammen med risikovurde-
ringerne udgøre et særdeles godt værktøj 
til at bevare overblikket over det medicin-
ske centralgasanlægs tilstand og kapacite-
ter samt dermed være en stor hjælp til at 
kende og arbejde på sit anlæg.

Servicerapporten skal vise, hvad der 
er gennemgået, og hvad der forventes at 
skulle foretages inden for det næste år. 
Den skal dokumentere, at alarmer – både 
for tryk og stabilisatorer – er funktionsdyg-
tige og er testet ved et større forbrug end 
det nuværende, og vigtigst af alt om der er 
nogle opmærksomhedspunkter. Et eksem-
pel på det kan være en reserveforsyning, 
der løbende ”bidrager” med 1 bar om da-
gen til ringledningen – et tydeligt tegn på 
en-til-en utæthed eller trykfald i anlægget.

Der har i de seneste årtier i Danmark 
desværre ikke været kutyme for at gen-
nemføre service i henhold til producenten 

af det medicinske udstyrs krav, da det ofte 
blot er blevet udført af en tekniker med 
kendskab til at arbejde med gasser (som 
vi kender fra kravene fra den nu heden-
gangne DS/INF 111). En anden årsag er, 
at service på udstyret igennem de sidste 
årtier har været forbundet med kontrakt-
indgåelse for medicinske gasser, som er 
ved offentligt udbud hvert 4. år, og som 
hidtil hverken har været beskrevet tilstræk-
keligt eller harmoneret med udstyrets CE-
mærkning.

Det samme har vi set i Irland, hvor man 
år efter år blot har kørt med den samme 
leverandør, som også leverer gassen. Det 
har medført, at anlæggene har stået stille 
og ikke er blevet tilpasset de stigende krav, 
der er kommet i forbindelse med indfø-
relse af både ISO 7396 og MDR-regulati-
vet, hvilket i dette tilfælde har udgjort en 

sikkerhedsbrist (se artikel i HDA 1/2021 s. 
32f).

Service på disse kritiske anlæg bør ud-
føres af tredjepart og ikke af gasleveran-
døren, som det desværre efterhånden er 
blevet kutyme, på samme måde som også 
risikovurderinger på hospitalets anlæg bør 
udføres af tredjepart. Risikovurderingerne 
bør også udføres jævnligt og som mini-
mum i forbindelse med om- eller tilbygning 
på det medicinske gasanlæg.

Stigende brug af flaskeilt ved 
COVID-19… og en forestående 
genåbning af danmark

I de to indledende bølger af COVID-19 har 
vi set et stærkt stigende brug af iltflasker på 
hospitalsafdelingerne, hvilket ikke er uden 
risici– hverken for behandlingen, patienter 
eller personale. I forbindelse med behand-
lingen er det en overvejende bekymring 
for, om der er nok ilt, og om man dermed 
kan få etableret fx forsyning i væggene i 
takt med indlæggelserne.

Der virker ikke til at være større risici 
herved i Danmark. Dog er der flere steder 
et øget behov for flaskeilt, da flere patien-
ter allerede påbegynder genoptræning på 
hospitalet, og derfor er det vigtigt, at regio-
nerne individuelt sikrer sig på de scenarier, 
som Sundhedsstyrelsen skitserer i ”Skale-
ring af sygehuskapacitet under COVID-19, 
(Sagsno 05-0601-1072)”

De primære risici er derudover:
1.  Vi har set meget høje flow samtidig 

med fravænning af patienter fra respi-
ratorer med meget højt iltforbrug. I den 
forbindelse har vi på mange hospitaler 
rundt om i Europa set en stigning i ilten 
i de rum, hvor der foregår iltbehandling. 
Desværre har man i flere tilfælde opnået 
en beriget atmosfære på over 23,5%, 
hvilket udgør en stigende brandfare, 
idet brandhastigheden med dette blot 
lidt højere iltindhold øges til det dob-
belte. Husk, at ilten både er frit tilgæn-
geligt, men også bindes i linned (EIGA 

Figur 1: Eksempel på udfyldt service
rapport.

https://sum.dk/Media/C/9/bilag 5 Skalering af sygehuskapacitet COVID-19_SST_210221.PDF
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–European Industrial Gases Association 
publikation fra februar 2021).

2.  Der er samtidig rapporteret om flere 
brande på hospitaler – særligt på inten-
sivafdelinger og afdelinger med mange 
COVID-19-patienter (EIGA jan 2021). 
Dette er ej heller ukendt i Danmark, idet 
vi har haft flere UTH’er (utilsigtede hæn-
delser) i denne periode med brug af ilt.

3.  Der er ligeledes rapporteret om flere 
væltede store flasker, idet ikke alle har 
været fastspændt, men blot været pla-
ceret stående op af en seng. Årsagen 
til dette skyldes, at et større antal også 
store flasker er håndteret af ikke-uddan-
net personale under COVID-19-krisen.

Flasker på afdelinger

Her i landet har vi med udgangspunkt i ret-
ningslinjerne fra beredskabet et maksimum 
oplag pr. brandafsnit på 10 gasoplagsenhe-
der (GOE), hvilket allerede opnås ved to 
stk. 50-liters flasker på en afdeling. Des-
værre har vi set, at alt for mange afdelinger 
har alt for mange flasker stående ”for en 
sikkerheds skyld”, hvorved antallet af GOE 
overskrides væsentligt.

Så ekstra flasker bør ikke være en løs-
ning i patientbehandling i forbindelse med 
COVID-19 eller andre pandemier. Disse 
patienter bør i stedet behandles og venti-
leres med ilt via centralgassystemet. Hvad 
angår de ekstra flasker på afdelingen, så 
bør disse flasker i stedet opbevares på 
hospitalets §39-lager (internt gasdistribu-
tionslager).

Snarere end at øge alle hospitalers lagre 
burde man have en regional løsning med 
et forud aftalt beredskabslager hos hospi-
talets nuværende gasleverandør til indsæt-
telse i krisesituationer som COVID-19. Fra 
et sådan lager vil man kunne få leveret en 
hasteordre inden for tre-fire timer, hvilket 
jo er mere end nok ved en stigning i ind-
læggelser.

Et trekløver for det bedste anlæg…

I lighed med andre kritiske forsyninger bør 
man fjerne alt held og andre ubekendte 
faktorer omkring sit medicinske anlæg og 
sin distribution af lægemidler. Man burde 
derfor have en langsigtet plan for kontinu-
erligt at sikre sin forsyning.

En sådan plan kunne for eksempel være:
• År 1: Måling af internt flow og trykfalds-

målinger på specifikke afdelinger.
• År 2: Tilpasning af oplag inde på hospi-

talet (har vi ilt nok, og har vi taget højde 
for en øget brandrisiko?).

• År 3: Test af alarmer, pressostater og 
contra-ventiler (lukker de, som de skal 
for tilbageløb?) på distributionssyste-
met.

• År 4: Øvelser på kritiske afdelinger (af-
delingspersonalets tilslutning af flasker 
på NFE på egen afdeling, eventuelt sam-
tidigt med at man afprøvede reserveka-
paciteten.

• År 5: Planlægning, tilpasninger og fo-
kus for næste 5 år.

Der bør årligt afsættes tid til at gennemgå 
log og servicerapporter fra de forskelige 
medicinske anlæg sammen med de tre sy-
stemejere, der skal bidrage og teste en gi-
ven situation. Fx leverandør af flydende ilt, 
maskinmester som drifts-ejer og tredjepart, 
der forestår risikovurdering og dokumen-
tation. Fra år til år kan det vurderes, at det 
så ikke er ilt-leverandørerne, men CTS-/
BAM-leverandørerne, når der er fokus på 
alarmer.

Hvornår har i sidst fået lavet en 
risikovurdering? Og hvor er jeres 
svageste led?

Det svageste led, som er yderligere be-
skrevet i anden del af vores artikelserie i 
HDA2, er tydeligvis de to forsyninger, som 
kommer fra batterier, men igen er det ikke 
gassens beholder eller distributionssyste-
met, der er den kritiske komponent. Det er 
derimod forsyningssystemet, hvor centra-
len udgør sekundær- og reserveforsyning. 
De to sandsynlige scenarier er, at centralen 
tømmes på begge sider, og at der vil ople-
ves trykfald i distributionsanlægget – sim-

pelthen, fordi centralen er underdimensio-
neret. Du kan læse mere om dette i seneste 
udgave af HDA.

Har I en reservedelspulje? Netop i kri-
sesituationer som denne ser vi, at det kan 
være endog meget svært at fremskaffe re-
servedele. Et godt eksempel på det er me-
dicinske CE-mærkede regulatorer eller en 
ekstra stabilisator til gascentralen, så den 
eventuelt kan opgraderes til et større flow.

Vi – både som gasleverandør og som 
hospitalernes rådgiver – står gerne til rå-
dighed og hjælper med både gennemgang 
af nuværende stabilisatorer og efterføl-
gende beregninger.

Artiklen er den sidste af denne artikelse-
rie omkring medicinske gassystemer under 
Corona, som der har været bragt her i bla-
det, i dette og de to foregående udgivelser.
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o Never allow open flames and hot equipment in the vicinity;

o Do not use hydrocarbon-based creams and gels;

o Assuming air changes are as required, the increase in oxygen concentrations within the Intensive 
Care Unit should be risk assessed and dealt with accordingly;

o Where the ventilation system is not designed to provide sufficient air changes, to additional 
ventilation is recommended to assist the process of dispersing the oxygen within the ward area
or in a 'side ward' (for instance, open windows). It may be appropriate for clinical staff to wear 
personal oxygen monitors under these circumstances; and

o Where a patient is being treated even with low oxygen volumes, if they are moved to an area 
where there is a potential for open flames to be present, their clothing and bedding should be 
allowed to 'ventilate' for at least 15 minutes to assure that any excess oxygen is dispersed.

References

EIGA Doc 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu

EIGA Safety Leaflet O2 Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu

Safety information on oxygen enrichment is given in the EIGA eLearning on oxygen safety
https://eiga.eu/publications/elearning/

DISCLAIMER

All technical publications of EIGA or under EIGA’s name, including Codes of practice, Safety procedures and any other technical 
information contained in such publications were obtained from sources believed to be reliable and are based on technical information
and experience currently available from members of EIGA and others at the date of their issuance.
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Hazard of Oxygen-Enriched Atmospheres in 
Healthcare Facilities

Recent incidents in healthcare facilities have highlighted the need to raise 
awareness of the hazards of oxygen-enriched atmospheres, particularly during the 

COVID-19 pandemic.

The potential hazards associated with oxygen-enriched atmospheres are well known and several EIGA 
publications provide personnel working with oxygen with details of the fire and explosion hazards associated with 
these conditions.

Moreover, during the COVID-19 pandemic patients receive High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) as an effective 
means of treatment, capable of delivering an oxygen flow rate of up to 60 litres per minute. As more wards are 
equipped for oxygen treatment and HFNO treatment, it is possible the ventilation systems will not be able to 
maintain atmospheres that are not oxygen enriched.

All these factors contribute to the higher risk of oxygen-enriched atmospheres (i.e. more than 23.5% O2 in air) in 
healthcare facilities.

Besides the increase in oxygen concentration in the ward, there is the potential for clothing and bedding material 
to become enriched with oxygen, making them extremely flammable and should these ignite, they will burn 
fiercely. Additionally, care should be taken with the use of hydrocarbon-based creams and gels, which can support 
a fire and makes the situation worse. When an environment or material becomes oxygen enriched and therefore
very flammable, a low energy source can easily ignite these materials. Therefore, care shall be taken to assure
that any electrical equipment in the vicinity of the patient has been suitably tested to ensure that it will not cause 
any sparks that could ignite clothing and bedding. 

In operating theatres care is also required where oxygen is administered whilst using hot/heated surgical 
equipment.

Open flames and smoking (including electric cigarettes) shall not be allowed in the vicinity where oxygen is 
applied.

Conclusions

During the COVID-19 pandemic the risk of oxygen-enriched atmospheres in healthcare facilities is higher than 
usual. Although well known, EIGA wants to make all healthcare facilities aware of oxygen hazards and propose
precaution measures:

Factors contributing to the increase in risk of oxygen enrichment:

o High-Flow Nasal Oxygen therapy with flow rates of up to 60 litres per minute;

o More patients treated than usual;

o New additional 'side wards' not appropriately equipped with a suitable ventilation system; and

o electrical equipment in the vicinity of the patient not tested to prevent creation of sparks.

Some precautionary measures include:

o Train all users on safe handling of oxygen;

o Make staff familiar with the position and procedure of emergency oxygen shut-off valves at every 
ward (in case of fire alarm);

Figur 2: EIGA Safety Alert  Oxygen
Enriched Atmospheres in Healthcare Faci
lities [...] particularly during the COVID19 
pandemic.
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FAKTA OM DET NYE UDDANNELSESCENTER

•  Uddannelsescenteret vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en ”dagligstue” med 
plads til 100 personer samt et stort fællesareal.

•  Bygningen bliver fleksibelt indrettet, så den kan justeres i takt med, at nye behov for samarbejde og studieformer opstår.
•  Den samlede entreprisesum er 58.500.000 kr.
•  Region Hovedstadens Center for Ejendomme står for opførelsen af det nye uddannelsescenter.
•  Region Hovedstaden investerer i disse år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. 

Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

Det nye center bliver opført i røde gen
brugstegl og harmonerer med de fredede 
omgivelser. 
Visualisering: BBP Arkitekter A/S

AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT LOUISE VOSS BENDIXEN, NYT HOSPITAL BISPEBJERG

HOSPITALSBYGGERI

Totalentreprenør fundet: 

De skal bygge bæredygtigt uddannelses-
center på Bispebjerg Hospital 
Efter en udbudsrunde har Skou Gruppen A/S med underrådgivere vundet totalentreprisen på Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospitals nye uddannelsescenter. Et byggeri til 58.5 mio. kroner, der sikrer moderne 
rammer for uddannelse og forskning.

Der er stor byggeaktivitet på Bispebjerg 
Hospital, og snart kommer der endnu 
mere. På den historiske matrikel, i hjørnet 
mod Lersøparken, skyder der fra septem-
ber et nyt uddannelsescenter op. Det bli-
ver 2450 kvadratmeter stort og forventes 
færdigt i november 2022.

Skou Gruppen A/S har sammen med 
BBP Arkitekter A/S og Dominia Ingeniører 
vundet totalentreprisen på det store byg-
geri, som udover undervisningsfaciliteter 
også vil rumme en parkeringskælder på 
1250 kvadratmeter og 89 parkeringsplad-
ser i terræn.

I harmoni med det historiske 
Bispebjerg

Det nye center bliver opført i røde gen-
brugstegl, og harmonerer med de nærlig-
gende fredede pavillonbygninger i både 
skala og materialevalg.

– Bispebjerg Hospital er en arkitekto-
nisk perle med en unik kulturarv. Det er 
vigtigt, at vi passer på det, samtidig med, 
at vi skaber moderne rammer for, at med-
arbejderne kan uddanne sig og forske på 
højeste niveau. Det vil styrke kvaliteten i 
behandlingen, siger Lars Gaardhøj (A), der 
er formand for den politiske følgegruppe 
for Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri 
Bispebjerg.

Det kommende uddannelsescenter bli-
ver rammen om den vigtige synergi, der er 
mellem klinik, forskning og uddannelse, 
fortæller Kirsten Wisborg, vicedirektør på 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

– Bispebjerg Hospital har en stor opgave 
i at uddanne fremtidens medarbejdere og 
sikre, at alle nuværende medarbejdere er 
opdaterede på nyeste viden. Den opgave 
får vi fremover mulighed for at løse i et mo-
derne uddannelsescenter med fantastiske 
rammer for læring og dygtiggørelse.

Bæredygtighed, der forpligter

Som bygherre stiller Region Hovedstaden 
krav til totalentreprenøren, der er for-
pligtet til at leve op til et højt bæredygtig-
hedsniveau. Bæredygtigheden handler 
om at sikre gode arbejdsforhold for hånd-
værkerne samt minimere CO2-udledning, 
materialespild og vandforbrug under byg-
geriet.

– I Region Hovedstaden har vi meget 
ambitiøse mål om at være førende i den 
bæredygtige omstilling. Dette udbud har 
vist os, at byggebranchen er klar til at spille 
med og komme med gode løsninger, og det 
er en rigtig positiv tendens. Den slags kom-
mer vi til at se meget mere af i fremtiden, 
siger Mogens Kornbo, direktør i Region 
Hovedstadens Center for Ejendomme.

Uddannelsescenterets hovedindgang set 
fra Nielsine Nielsens Vej. 
Visualisering: BBP Arkitekter A/S
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Det gamle uddannelsescenter på Bispe-
bjerg Hospital, der ligger i den anden ende 
af matriklen ud mod Tuborgvej, rives ned 
i 2021. På området bliver der plads til Ny 
Psykiatri Bispebjerg.

Cafeområdet har direkte forbindelse til en sydvendt terrasse, hvor 
medarbejdere kan tage en velfortjent pause i undervisningen. 
Visualisering: BBP Arkitekter A/S

Den nye bygning er centreret omkring et lyst atrium med plads til 
både samarbejde og fordybelse. Visualisering: BBP Arkitekter A/S

Projektets parter samlet på Bi
spebjerg  Hospital: Fra venstre: 

Bo Steen Thuesen, projektleder, 
Center for Ejendomme,  Martin 

Skou Heidemann, Administrerende 
direktør, SKOU Gruppen A/S, 

Kirsten Wisborg, vicedirektør på Bi
spebjerg og Frederiksberg Hospital, 
Lars Gaardhøj (A), regionsrådsmed

lem og formand for den  politiske 
følgegruppe for Nyt Hospital Bi

spebjerg og Jacob Ulrik Sachse, En
hedschef, Center for Ejendomme.

Foto: SKOU Gruppen A/S

Styrk dit netværk 
– bliv medlem  

af FSTA

www.fsta.dk
24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

http://www.fsta.dk
mailto:info@electroservice.dk
http://www.electroservice.dk
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S ITE PLANNING GUIDE

AF DRIFTSKONSULENT JESPER TANGGAARD, SWECO DANMARK A/S

Installation af MR skanner, er 
det kun for specialister?
Der er som regel ikke noget som er vanske-
ligt, hvis man har prøvet det før. Og det er 
nok lige det der gør installation af specielt 
de meget dyre maskiner besværligt. Som 
lokal byggeleder, eller projektleder i en 
byggeafdeling, har man svært ved at skaffe 
sig et overblik. Og man kommer nok kun 
til at prøve dette 1 gang. Leverandørens 
projektledere prøver det mange gange, og 
har derfor svært ved at se det vanskelige 
i opgaven. Så der ligger en kommunikati-
onsopgave, som jeg gerne vil være med til 
at lette med denne artikel. Hensigten er at 
man trin for trin kan følge med i processen, 
og derved se hvordan man kan tilpasse de 
nødvendige grænseflader til sine egne for-
hold, det er ikke en manual til at installere 
skannere. Der laves forskellige kontrakter 
omkring leveringen, så man kan ikke regne 
med at der er samme forhold hver gang.

Kort fortalt er skanneren en stor elektro-
magnet, hvor den elektriske del er en su-
perleder, som køles i flydende helium, for 
at være superledende. Det vil sige at man 
sætter strøm på, når magneten skal gøres 
magnetisk, og så kan man fjerne kablet. 
Der er brug for at køle den flydende he-
lium ned, så den forbliver flydende. Det 
gør man ved at lade lidt af det dampe af, 
og komprimere det igen i en kompressor, 

som skal køles af med en jævn vandstrøm. 
Undersøgelserne foregår ved at patienten 
inde i magnetfeltet har et stabilt elektron-
spin i alle atomer, spinnet forstyrres af et 
tværgående magnetfelt, og forskellen når 
de vender tilbage til stabil tilstand, giver et 
lille ”radiosignal”, som kan opfanges i en 
spole. Det er en meget forsimplet forkla-
ring. Men det er grunden til at hele instal-
lationen er omgivet af et ubrudt kobberbur, 
så intet udefra kommende signal kan for-
styrre billeddannelsen.

For at starte installationen, skal man 
bruge leverandørens ”site planning guide”, 
det er normalt et sted mellem 120 og 200 
sider tekniske specifikationer over krav til 
bygningen. Min indledende joke til leve-
randøren er altid at det er mit job at finde 
de 5 sider der er brug for til entreprenø-
rerne. Men det er faktisk rigtigt. Man må 
aldrig sende siteplanning guides til entre-
prenører, de har ikke en jordisk chance for 
at skille de væsentlige oplysninger fra de 
uvæsentlige. Og der er forskel fra projekt 
til projekt, hvilke oplysninger de har brug 
for, og hvilke der er ”støj på linjen”.

Det er vigtigt at definere grænseflader, 
så der er klarhed over hvem der gør hvad 
i projektet. En af de sværeste grænseflader 
at forstå omkring MR skannere, er at leve-
randøren har selve skannerummet med i 
sin leverance. Og med rummet menes vir-
kelig alt i rummet. Nedenstående illustra-
tion er lånt hos Imedco, som er leverandør 
af MR kabiner. Byggeprojektet skal levere 
et råt rum, med aftalt forsænkning af gul-
vet. Kabineleverandøren bliver bestilt og 
betalt af maskinleverandøren. 

Så aftaler man hvor på kabinen der til-
kobles ventilation, el, luftarter mm. Skan-
nerleverandøren indsætter et antal units 
i teknikrummet, nogle af dem har en låst 
plads i forhold til kabinen, andre kan pla-
ceres mere fleksibelt. Og så skal der være 
plads til at man fra bygningsinstallationer 
indsætter en afbryder foran hovedkablet, 
der normalt skal føre 150-200 A frem til 
maskinen, hvor skannerleverandøren selv 
fordeler internt i et antal units, som skal 
bruge strømmen. Der skal føres køling til 
maskinen, her skal man læse sig til hvor 
meget vand, tryk og temperatur, der er 
brug for. Det er bygningsinstallationer som 

dimensionerer evt. blandesløjfe, pumpe, 
filter og alarmer. Køling fordeles også in-
ternt mellem flere units. Endelig skal der 
leveres ventilation som skal opretholde 
patientkomforten i kabinen, og ikke mindst 
en luftkøling i teknikrummet, som kan 
kræve op mod 15 kW. Hvis indtransporten 
sker gennem teknikrummet, kan man ikke 
bygge installationerne op før maskinen er 
inde på plads.

En af de vigtige ting at få på plads før 
installation er det såkaldte Quenchrør, som 
er en nødafblæsning af helium, hvis man 
skal have skanneren gjort umagnetisk i en 
fart. Det er et rør som skannerleverandø-
ren skal dimensionere, og i nogle tilfælde 
også levere, men som regel er det byg-
ningsinstallationers opgave, da man skal 
finde den korteste føringsvej til det fri. 
Dette punkt skal man afklare med skan-
nerleverandøren som noget af det første. 
Røret kan have dimensioner fra 150 til 350 
mm, afhængigt af hvor lang føringsvejen 
bliver. Fastlæg føringsvej og dimensioner 
røret sammen med skannerleverandøren, 
så der ikke kommer rettelser bagefter.

Figur 2. Indbaksning gennem døråbning, 
som ikke var større end nødvendigt.

Figur 1. MR kabine principsnit Imedco AG
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Indbaksning er en sag for specialister, 
men tag allerede i byggefasen højde for 
at der i udgangspunktet skal være plads 
til 2500x2500 mm gennem gangarealer 
og døre frem til skannerrummet. På nogle 
skannere kan man afmontere forskel-
lige skjold og plader, så man kan få målet 
nedbragt med 100-150 mm, og dermed 
lige redde sig i mål. Men det er ikke rart 
at stå med 7,5 tons maskine, som ikke kan 
komme igennem døren, så hele transport-
vejen skal tjekkes et par gange, gerne med 
forskellige afstandsmålere. Og transport-
vejen skal kunne bære skannerens vægt i 
hele længden, for man ved aldrig hvornår 
det bliver nødvendigt at gøre holdt, enten 
fordi der er meget lidt plads, eller fordi 
transportskøjterne skal positioneres ander-
ledes.

Når maskinen og kabinen er på plads, 
kommer man til de små huller der var i 
grænsefladerne. Der er overgange fra 
kabinens dør til væggene, som skal ind-
dækkes af en tømrer. Der er overgange 
i gulvbelægning, og ved vinduer, og luk-
ning omkring ventilation. Hvis man har 

adgang til rummet over loftet til kabinen, 
skal dette brandovervåges. Hvis ikke kan 
man nøjes med at brandovervåge selve 
skannerrummet. De fleste myndigheder 
godtager et aspirationsanlæg, og man skal 
for alt i verden undgå sprinkling i rummet. 
Sprinklerrørene kan fungere som anten-
ner, og trække signal ind i kabinen udefra. 
Samtidig kan en fejludløsning ud over at 
skade selve maskinen, som koster 11-12 
mio., også ødelægge kabinen fuldstændigt 
ved at der trænger vand ind i trækonstruk-
tionen. Det vil sige at man ikke bare kan 
starte maskinen op efter udtørring. Man 
skal sikre sig at rummet stadig er radiotæt, 
og at der ikke er fugt noget sted, som kan 
medføre svampevækst.

Det sidste man skal sikre sig er, at alt 
er lavet færdigt i kabinen, før der sættes 
strøm til magneten. Når først der står en 
kæmpemagnet i rummet, er det slut med 
at bruge almindeligt værktøj derinde. Man 
kan få adgang, men læg alle kreditkort, te-
lefoner, nøgler mm. udenfor. Hukommel-
seskort, Simkort og kreditkort bliver slettet 
fuldstændigt, og lidt større håndværktøj 

kan hænge fast i magneten. Så der er en 
absolut færdiggørelsesdato, hvor det ikke 
går at man lige ”mangler det sidste”.

Figur 3. Maskinen næsten på plads i rum
met, i baggrunden væggen til teknikrum
met, som sættes på plads efter maskinen.
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Region Syddanmark tager de første 
skridt i modernisering af de fysiske 
rammer på Svendborg Sygehus
På regionsrådsmødet 22. marts 2021 tog Region Syddanmarks regionsråd første skridt i arbejdet med 
modernisering af Svendborg Sygehus. Det første skridt er at få beskrevet en række overordnede 
scenarier for modernisering af rammerne forud for udarbejdelse af en egentlig samlet generalplan ll for 
modernisering af de fysiske rammer på Svendborg Sygehus.

Siden regionsrådet i 2010 besluttede, at 
Svendborg Sygehus skal omdannes til spe-
cialsygehus, når Nyt OUH tages i brug, er 
der løbende blevet arbejdet hen mod det 
mål. Der er allerede gennemført en første 
generalplan for modernisering af de fysiske 
rammer med flere bygningsmæssige reno-
veringer samt om- og nybyggeri af bl.a. 
ambulantfaciliteter, logistik, adgangsfor-
hold og forhal.

Med Budgetaftale 2021 besluttede afta-
lepartierne, at der er behov for yderligere 
at modernisere og fremtidssikre de fysiske 
rammer på Svendborg Sygehus i form af en 
generalplan II. I aftalen nævnes fokusområ-
der som bl.a. omlægning til ensengsstuer 
og placering af fællesambulatorier. Heri 
indgår også den fremadrettede fødselsbe-
tjening på Fyn.

Det arbejde bliver nu skudt i gang med 
vedtagelsen af procesplanen, der skal ud-
munde i en generalplan II for Svendborg 
Sygehus. Første skridt er en foranalyse, 
som skal skabe et overblik over mulige løs-
ninger på de strategiske fokuspunkter, der 
er defineret som flest mulige ensengsstuer, 
herunder moderniserede faciliteter til fø-
deområdet, samling af ambulante funktio-

ner og modernisering af støttefunktioner, 
teknik og installationer. Regionsrådet har i 
den forbindelse bevilget 1,3 mio. kr. til ar-
bejdet med foranalysen.

Behov for modernisering

Karsten Uno Petersen (S), formand for An-
lægs- og innovationsudvalget, siger:

– Jeg er glad for, at regionsrådet har 
taget de første skridt hen imod moder-
nisering af rammerne i Svendborg – dels 
enighed om pejlemærkerne for den kom-
mende generalplan og dels bevilling af de 
nødvendige midler til afklaring af mulige 
overordnede løsningscenarier. Svendborg 
Sygehus er i dag det eneste syddanske sy-
gehus uden ensengsstuer i nævneværdigt 
omfang og ambulante faciliteter, der ikke 
helt understøtter alle vores ambitioner for 
den ambulante behandling, og blandt an-
det derfor er der behov for modernisering 
af faciliteterne – især når det nu er beslut-
tet, at Svendborg Sygehus også i fremtiden 
skal håndtere fødsler.

Foranalysen skal også afsøge mulighe-
derne for anvendelse af UCL-bygningen 
– den gamle sygeplejeskole, som ligger på 

sygehusmatriklen. Foranalysen skal belyse 
mulighederne for, hvilke funktioner der vil 
kunne placeres i UCL-bygningen, herun-
der muligheder for genhusning i ombyg-
ningsperioden, og efterfølgende afsøge 
mulighederne for en evt. aftale om erhver-
velse af UCL-bygningen.

Foranalysen forventes at kunne blive 
forelagt regionsrådet i slutningen af 2021 
eller starten af 2022.

Formand for Anlægs og innovationsudval
get Karsten Uno Petersen

Ferieboliger i Provence
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Digitalisering af analoge personale-
skabe på Nordsjællands Hospital  
– Frederikssund
Ambitlocker er en dansk virksomhed, som 
i samarbejde med DTU har udviklet en 
digital hængelås, som kan fjernstyres via 
internettet (IoT). Ambitlocker kan dermed 
digitalisere ”analog” skabe og fjerne bøvl 
med nøgler og administration, samt live 
overvåge belægningsgraden på alle skabe, 
hvor deres hængelås hænger.

Ved Frederikssund Sygehus har Ambit-
locker i samarbejde med Projektleder ved 
Nordsjællands Hospital Jakob Bonne Weis-
bjerg, ophængt Ambitlocker hængelåse 
på personaleskabe i Facility Management 
afdelingen.

Jakob Bonne Weisbjerg arbejder mod 
en større grad af digitalisering for Nord-
sjællands Hospital, som han mener, skal 
bæres af at gøre arbejdet smartere, bl.a. 
ved  implementering af ny teknologi og 
øget automatisering.

”Ambitlocker leverer en rentabel løsning 
til komplet digitalisering af vores persona
leskabe. Vi har længe haft problemer med 
at overvåge belægningsgraden på vores 
skabe, hvilket har gjort administrationen 
og udnyttelsen af skabe til en udfordring. 
Med Ambitlocker’s system har vi et live 
overblik over, hvilke skabe som er optaget, 
vi kan fjernstyre låsene, vi kan sende nye 
koder ud til eksisterende og nye brugere af 
skabene, og vi skal aldrig mere klippe en 
lås op.” Siger Jakob Bonne Weisbjerg, Pro-
jektleder ved Nordsjællands Hospital.

Ambitlocker kommunikerer med låsene 
via LoRa, som er en trådløs teknologi. Tek-
nologien kræver ikke særlig meget strøm, 
og den kan række over meget lange af-
stande. Lora netværket er et netværk som 

allerede er fuldt implementeret i Danmark, 
ligesom et helt normalt mobilt netværk, 
men når Ambitlocker opsætter låse på en 
lokation, opsætter de samtidig en gateway 
med et 4G SIM kort i. På den måde undgår 
de at skulle koble sig op på hospitalets eksi-
sterende netværk, samtidig med at de sik-
rer en optimal dækning. Det er via denne 
gateway låsene kommunikerer med Ambit-
locker’s cloud system.

Ved opsætning af Ambitlocker hænge-
låse medfølger et cloud baseret software 
program, hvorigennem den digitale system 
styring foregår. Via dette program kan ad-
ministratorer overvåge låsene, tjekke hvem 
der har booket hvilke skabe, administrere 
koder, samt åbne og låse skabe.

På Frederikssund sygehus har man ud-
valgt administratorer, som har adgang til 
programmet. På den måde får hospitalet 
det fulde overblik og muligheden for at 
tilgå alle låse og skabe, døgnet rundt.

”Ambitlocker systemet giver os en unik 
mulighed for at tilbyde vores medarbej
dere en langt bedre service, da de selv 
online direkte via telefonen kan booke et 
nyt personaleskab. Samtidig kan vi, som 
administrator, omkode låsene digitalt, når 
medarbejdere stopper, eller når en medar
bejder skifter fysisk arbejdssted. Det hele 
foregår via computeren, og vi slipper for 
nøgler og låsesmede”. Siger Jakob Bonne 
Weisbjerg, Projektleder ved Nordsjællands 
Hospital.

Ambitlocker kan kontaktes på telefon 71 74 14 00 eller  
e-mail contact@ambitlocker.com

mailto:contact@ambitlocker.com
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