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Rensning af hospitals-
spildevand for lægemidler
Hospitalerne kan, inden for en overskuelig fremtid, være nødsaget til at rense deres spildevand for 
lægemidler. Dog findes der endnu ingen effektiv teknologi til rensningen.

De danske sygehuse står i øjeblikket 
over for en stor udfordring. De bliver 
mødt med krav om at reducere deres 
udledning af lægemidler i spildevand, 
og der arbejdes på en liste indeholdende 
grænseværdier for udledning af visse 
lægemidler (Nielsen et al. 2013a,b). In-
den for en overskuelig tidsramme kan 
hospitalerne derfor få påbudt at rense 
deres spildevand for lægemidler inden 
det ledes til det lokale renseanlæg, men 
teknologien til rensning af hospitals-
spildevand er endnu ikke udviklet og 
afprøvet. Ved etableringen af den nye 
sygehusstruktur i Danmark, hvor nye 
store sygehuse projekteres, er det der-
for nødvendigt at finde løsningen på 
rensningen af det problematiske spil-
devand der udeledes fra hospitalerne. 
Derfor er et nyt projekt igangsat der skal 
adressere dette: ”Miljøeffektiv rensning 
af højpotente lægemiddelstoffer i hospi-
talsspildevand”, populært kaldet MER-
MISS, i samarbejde mellem Det Nye 
Universitetshospital ved Skejby, Tekno-
logisk Institut, Krüger, Air Liquide, DTU, 

Aarhus Universitet, samt Herning Vand 
og Aarhus Vand. Projektet skal udvikle 
en teknologi til rensning af lægemidler i 
spildevand og vurdere, hvor og hvordan 
rensningen kan gøres bedst i forhold til 
både miljø og økonomi.

Forskellige scenarier for rensning 
af hospitalsspildevand

En udfordring vedrørende rensning for 
lægemidler er, at hovedparten af me-
dicinforbruget i Danmark (>95%) sker i 
hjemmet (Mose Pedersen et al. 2007). 
Derfor vil projektet tage stilling til, hvilke 
spildevandsstrømme der skal renses ud 
fra et energi- og miljømæssigt synspunkt: 
(1) kun de mest problematiske spilde-
vandstrømme fra enkelte afdelinger af 
hospitalet (delstrøm), (2) alt spildevand 
fra hospitalet (hovedstrøm) således at 
det kan udledes direkte til recipient, og/
eller (3) rensning for lægemidler som et 
ekstra trin på det lokale renseanlæg (fi-
gur 1).

Teknologien

Den teknologi der benyttes til rensning 
af lægemidler i projektet inkluderer både 
et biologisk rensetrin efterfulgt af et ke-
misk poleringstrin der skal fjerne evt. 
ikke omsatte lægemiddelrester. Det bio-
logiske rensetrin er baseret på ’moving 
bed biofilm reactor’ (MBBR)-teknolo-
gien. Her placeres flere reaktorer i serie, 
hvor bærelegemer tilbageholdes (Figur 
2). På bærelegemerne dannes en bio-
film som blandt andet består af langsomt 
voksende bakterier der kan omdanne 
de svært-nedbrydelige lægemidler, i 
modsætning til hurtigt voksende bakte-
rier som favoriseres i de konventionelle 
aktivt slam-renseanlæg som findes på 
forsyningerne i dag. Ved at placere flere 
tanke i serie vil forskellige forhold opstå i 
de forskellige beholdere, hvilket bevirker 
forskellig bakterievækst. Af denne grund 
fjernes derfor både let-omsættelige stof-
fer, men også mere svært-nedbrydelige 
stoffer nedbrydes i dette system. Nogle 
lægemidler er dog meget svært-omsæt-
telige for bakterierne, og man er derfor 
nødt til at fjerne disse stoffer kemisk. 
Dette gøres ved hjælp af ozon. Hvor rent 
spildevandet kan blive ved denne be-
handling handler om ozon-dosis og der-
for også om økonomi. Det primære mål 
er derfor at finde balancen mellem, hvad 
der miljømæssigt er bedst til den rigtige 
pris. Jo mere effektiv MBBR trinnet er, 
jo mindre skal efterfølgende fjernes ved 
hjælp af kemisk oxidation. 

Lovende resultater

Forsøgsopstillingen med MBBR-tekno-
logien har indtil videre været opstillet 
på Aarhus Universitetshospital – Nør-
rebrogade, og har renset en meget for-
urenet delstrøm fra kræft afdelingen. 
Resultaterne indtil videre viser klart, at 
MBBR teknologien virker. En række for-

Figur 1. Projektet arbejder med tre former for rensning. 1 – problematiske delstrømme fra 
enkelte afdelinger renses inden det blandes med spildevand fra resten af hospitalet, 2 – Al 
spildevandet fra hospitalet renses inden spildevandet ledes til renseanlægget hvor det 
blandes med spildevand fra resten af byen, og 3 – Der renses for lægemidler som en efter-
polering på det lokale renseanlæg inden spildevandet ledes ud i naturen.

VANDBEHANDLING
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søg på MBBR opstillingen blev udført, 
hvor model-lægemidler blev tilsat inden 
spildevandet renses (Figur 3). Målinger 
før og efter rensning viser at teknologien 
er i stand til at fjerne forskellige typer af 
model-lægemidler: (i) let omsættelige 
(ibuprofen og naproxen), (ii) middel-
svært omsættelige (ketoprofen, gemfi-
brozil og mefenamin syre) og (iii) svært 
omsættelige (dichlofenac og clofibrin 
syre). Eventuelle lægemiddelrester fjer-
nes efter den biologiske rensning helt 
med ozon-behandlingen.

Fremtiden

Indtil videre er MBBR teknologien til 
rensning af hospitalsspildevand kun af-
prøvet i laboratorieskala. Men allerede 
nu er konstruktionen af en større pilot-
skala opstilling på tegnebrættet og skal 
opstilles ved hovedspildevandsstrøm-
men fra Aarhus Universitetshospitals 
adresse i Skejby. Resultater herfra skal 
påvise, at teknologien ikke kun virker, 
når et par liter spildevand fra en toksisk 
delstrøm skal renses, men at teknologien 
også kan bruges i større skala til rensning 

af flere m3 spildevand. Et fuldskala-anlæg 
er således inden for rækkevidde. Efter en 
forsøgsperiode på Aarhus Universitets-
hospital skal anlægget flyttes til Herning 
Centralrenseanlæg, hvor anlægget skal 
efterpolere det allerede rensede spilde-
vand. Herefter vil man være i stand til 
at besvare spørgsmålet om, hvor der er 
mest hensigtsmæssigt i forhold til både 
miljø og økonomi at rense spildevand 
for lægemidler: På hospitalerne (hoved-
strøm eller delstrøm) eller på det lokale 
renseanlæg. Samtidig genereres i pro-
jektet nødvendige nøgletal til afklaring 
af økonomi og dimensionering af de for-
skellige løsninger, så hospitalerne er et 
skidt nærmere at kunne implementere 
rensning af deres spildevand hvis det 
kræves.

Se mere på  
www.teknologisk.dk/35391
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Figur 2. MBBR-opstilling i laboratorieskala efterfulgt af et kemisk oxidationstrin samt bærelegemer fra AnoxKaldnes 
med biofilm.
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Undgå fejl og forsinkelser 
i dit byggeprojekt

Der er mange fagligt dygtige og foku-
serede medarbejdere i byggebranchen, 
så der burde sjældent ske fejl, men det 
forekommer. Det betyder at meget går 
for hurtigt og at de fornødne kompe-
tencer ikke altid er til stede. Det koster 
mange penge for alle, det skal løses.

Samtidig skal spildtid/ventetid und-
gås ved at der planlægges på tværs af 
alle deltagere i et projekt. Projektets 
planlægning skal løbende være en fælles 
opgave og et fælles ansvar.

Metoden er ganske enkel – brug kun 
uddannede eller instruerede medarbej-
dere og giv ALLE viden om hvad der 
skal ske, og ansvar for at agere på det, 
der ikke var ventet! Det koster måske lidt 
mere den enkelte dag, men kun 50 % af 
det det koster, ikke at gøre det. Opga-
verne skal udføres rigtigt første gang og 
så effektivt som muligt.

Der er også mange andre årsager til at 
der fejles på byggepladserne rundt om-
kring.

Her er nogle – de største

1.  Kommunikation på tværs af faggræn-
ser

2.  Vi har travlt, så der er ikke ”tid til snak”
3.  Kultur og nye kommunikationsmeto-

der med nye generationer
4.  Holdning til at kommunikere, når en 

forsinkelse truer
5.  Ingen lyst til lange instruktioner

Løsningen er

•  En fælles fysisk plan på væggen, der 
involverer samtlige fagfolk inkl. pro-
jektledelsen til løbende afstemning af 
afleveringsterminer/udfordringer, der 
har indflydelse på flere.

•  En fysisk oversigt over alle involverede 
firmaer med kontaktoplysninger på 
medarbejdere, der skal kontaktes, når 
der er usikkerhed

•  En tavle på byggepladsen med oplys-
ninger om, hvilke delopgaver, der er 
i gang dagligt, med oplysning om de 
udførende medarbejdere og hvornår 
delopgaverne forventes afsluttet.

•  Sikre de rette kompetencer til de rette 
opgaver – enten som basis eller efter 
instruktion

Formålet er, at alle er helt informerede 
om, hvornår noget skal udføres, hvem 
der skal udføre opgaven og hvem, der 
straks skal informeres, når der opstår 
tekniske udfordringer og forsinkelser. 

AF DIREKTØR LENE STEVNSBORG
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

Lad vores dygtige specialister hjælpe med at finde den optimale løsning på, hvordan
I løser rengørings- og dokumentationsprocessen – sikkert og økonomisk fordelagtigt.
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Og mindst at opgaverne udføres rigtigt 
første gang.

Mange penge at tjene

Alle brancher har brug for at løse opga-
verne rigtigt første gang, at brug kom-
petente medarbejdere, at planlægge 
og agere, når planer skal ændres. Men 
i byggebranchen er der stadig rigtig 
mange penge at tjene/spare.

1 Kommunikation på tværs af 
faggrænser

For byggeprojekter med mange forskel-
lige firmaer, fagområder og fagkulturer 
involveret, bliver dette ikke nemmere, 
men samtidigt endnu vigtigere. Bygge-
projekter er belastet af stramme tidster-
miner og stor indbyrdes afhængighed 
mellem de involverede parter fra forskel-
lige håndværkere/rådgivere.

2 Vi har travlt, så der er ikke 
”tid til snak”

Med en klar kommunikation om forløbet 
og afhængighed følger en klar forvent-

ning om, at alle forbereder sig på opga-
verne, der skal løses, således at mate-
rialer og bemanding er meldt positivt på 
plads, før opgaven skal løses. Samtidigt 
tages der aktion – hele vejen rundt – når 
en forsinkelse truer – altså ikke først, når 
medarbejdere er kørt forgæves til en op-
gave, hvor de endnu ikke kan komme til.

3 Høj faglig stolthed om det 
gode udførte arbejde

Ønsket om at levere til tiden afføder 
også tit en travlhed, der ikke levner tid til 
”snak”. Nu starter den onde cirkel. Bryd 
den og tag jer tid til at tale – måske med 
hjælp udefra, men det skal gøres.

Udtrykket ”Rettidig omhu” lider så-
ledes til tider en hård skæbne – hvilket 
sjældent er en fordel på det lidt længere 
sigt.

4  Kultur og nye 
kommunikationsmetoder 
med nye generationer

Men værst står det til med kulturen og 
deraf medarbejdertrivsel. Den faglige 
kultur er ofte præget af, at vi har travlt 
og at vi derved ikke fokuserer på at løse 
opgaverne, og at alle forstår processen 
og udvikles fagligt/personligt. Forudsæt-
ningen for dette er at der altid bevares 
en gruppe af kompetente medarbejdere, 
der genbruges af det enkelte firma igen 
og igen, i stedet for at skulle bruge res-
sourcer på at ansætte/oplære en ny 
medarbejder (bortset fra lærlinge). Der 
skal stilles krav – ingen skal kunne klare 
sig igennem uden at anstrenge sig for 
virkeligt at gøre sit bedste og sige fra, når 
den enkelte medarbejder mangler viden.

5  Holdning til at 
kommunikere, når en 
forsinkelse truer

Umiddelbar kommunikation med høj 
hastighed, giver en meget bedre mu-
lighed for at undgå fejl. Opstår der fejl, 
kan de rettes meget hurtigere og afledte 
effekter af evt. forsinkelser kan regule-
res direkte ind i arbejdsplanerne for 
medarbejdere, der skal løse andre op-
gaver i en periode, før de vender tilbage 
til det forsinkede projekt. En forsinkelse 
der truer, skal forberedes, således at de 
nye planer er på plads, hvis den bliver 
virkelighed.

6  Mindre lyst til at lange 
instruktioner – hellere 
grafiske præsentationer

Når nu jeg fokuserer byggebranchen i 
denne artikel er det fordi, vi har stor suc-
ces med at illustrere processer og struk-
turelle stamdata for et projekt i et stort 
grafisk format – også på store plader til 
montering på den enkelte arbejdsplads i 
stedet for gemt væk i en manual eller en 
hjemmeside.

Disse oversigter kan også leveres i et 
digitalt format til hjemmesiden, til den 
del af byggeledelse, der følger med i 
projekter fra PC/IPADs m.v. Men styr-
ken ligger i at få en større viden om 
byggeprojektets sammenhæng ud til de 
enkelte medarbejdere på stedet på byg-
gepladsen, således at de kan agere, når 
noget ikke følger planen.

Det er kendt, at vi alle tilegner os vi-
den meget nemmere, når den præsen-
teres i en grafisk opsætning i stor format 
– det giver samtidig et klart fælles billede 
at arbejde ud fra – det er guld værd.

Denne præsentationsform foretræk-
kes ofte, fordi den er meget mere intuitiv 
og informationerne er bearbejdet, hvor-
ved mange spørgsmål er fjernet fra ”læs-
ningen” af præsentationen.

Løsningen

Det kræver en indsigt i byggeprojektet, 
kombineret med metodelære om struk-
turering af de bedste præsentationer. Vi 
leverer indsigten i struktureringen af de 
bedste præsentationer i et tæt samar-
bejde med de bedste medarbejdere fra 
den enkelte byggevirksomhed eller på 
tværs fra flere byggevirksomheder i pro-
jektet. Det er en hardcore gennemgang 
af projektet – der tegnes på basis af info, 
spørgsmål og svar, hvor alle er fysisk til-
stede under processen. Processen tager 
ikke livet af en virksomhed og kan forde-
les over flere dage, men mindst 4 timer 
ad gangen, måske er 4 timer endda nok! 
Der skal derefter følges op på, at proces-
sen løber, som aftalt, og der produceres 
og ophænges strukturerede oversigter 
og projektet på de enkelte byggepladser.

Jeg skriver dette med en erfaring fra 
regnskabs- og revisionsbranchen, 15 år 
som konsulent med fokusering på for-
enkling i en lang række forskellige store 
virksomheder og ikke mindst med erfa-
ring sammen med kollegaer fra gennem-
gang af byggeprojekter med et meget 
stort effektiviseringsresultat til følge.

SYGEHUSBYGGERI



SIRIUS
NY VAV LØSNING

■  3 i 1 produkt, armatur, lyddæmper 
og VAV spjæld

■ Kortere montagetid
■ Hurtig og præcis indregulering
■ Enkel opkobling til CTS via TROX Easy-Link

Regionshospital Randers

Enkelt og funktionelt

TROX Danmark A/S
Telefon 4914 6633
e-mail trox@trox.dk
www.trox.dk

Anzeige_VAV_A4_DK.indd   1 14.04.15   11:48



Selvkørende robotter 
bliver snart hverdagskost 
på Herlev Hospital
Næste år indkøber Herlev Hospital selvkørende, små robotter til flere slags logistiske arbejdsopgaver. 
Hospitalet bliver dermed det første danske, der i stor skala indfører fuldautomatisk varelevering. Målet er at 
forbedre arbejdsmiljøet og reducere omkostningerne.

I dag er det en robot, der bringer posten 
rundt på Herlev Hospitals gange. Men 
om et års tid er det ikke kun breve og 
pakker de selvkørende AGV’er leverer 
på regionshospitalet nord for Køben-
havn.

»Vi er det hospital, der er længst 
fremme med at igangsætte en ny vare-
modtagelse. Indkøbet af AGV’er er der-
for meget aktuelt. Næste forår er vi klar 
til at køre med dem. Kravet er, at den skal 
kunne køre 8-10 timer uafbrudt.«, siger 
Arne Preben Rask, chefkonsulent for ho-
spitalets logistik- og forsyningskæde.

Udviklingen indenfor AGV’er – ’auto-
matic guided vehicles’, går stærkt disse 
år. Det seneste årti er de små, hårdtar-
bejdene, rullende platforme på hjul i 
forskellig grad set indført på europæi-
ske og amerikanske hospitaler. Nu ser 
AGV’erne også ud til, at ændre den nor-
male arbejdsgang på et dansk hospital.

På Herlev Hospital satser man fra næ-
ste år på transport af varer fra service-
bygningen. Robotterne skal transportere 
linned, medicin, apotekervarer og andre 
hent-og-aflever-opgaver til afdelingerne.

»Den traditionelle form ligner en 
lille gaffeltruck med to gafler, der løfter 
tingene. Det er dem, vi bruger, da ryg-
versionen, også kaldet skildpadden, der 
løfter med ryggen, ikke passede med 
målene herude«, forklarer Arne Rask. 
Hospitalets affaldsvogne bliver derfor 
ombygget, så de i fremtiden kan løftes 
med gafler.

»Der er mange typer af AGV’er. Man 
kan skelne mellem transportvogne og 
robotter, der kan køre rundt med labo-
ratorie-prøver eller sterile instrumenter. 
Og så er der de dedikerede robotter, der 
måske gør rent eller kører med post. Der 

er mange dimensioner omkring robotter, 
og de findes i hundredvis af forskellige 
udformninger«, siger Arne Rask.

Snart kan hospital-personalet bestille 
de små robotter via tablets. De finder 
selv rundt, tager elevatorer, henter og 
aflevere vogne og finder vej til deres la-
destation, når strømmen er knap. Robot-
terne navigerer med sensorer, og brem-
ser op, hvis en person træder ud foran 
dem. Man forsøger dog at holde dem 
væk fra områder med personale og pa-
tienter. Derfor får de mest deres færden 
i det kældergangsystem, der binder det 
200.000 m² store hospitals-kompleks 
sammen.

Fuldautomatisk varemodtagelse

»En stor del af transporten på hospitalet 
foregår i dag ved brug af eksisterende 
tuneler med el-trucks. Det er det system, 
vi vil gøre anderledes. Vi bliver det før-
ste hospital, der får en automatisk vare-
modtagelse«, siger Jess Krarup, som er 
projektingeniør og arbejder i forbindelse 
med Herlevs store hospitalsudvidelse til 
2,25 milliarder.

I de kommende ’AGV-tuneler’ i kælde-
ren kan robotterne uforstyrret sætte far-
ten op. Én af disse tunneler blev bygget, 
da man opførte Herlev Hospital i 1966. 
har aldrig været i brug, da den ganske 
enkelt ikke førte frem til noget.

»Dengang havde man planer om et 
stort børnehospital. Men på grund af 
økonomien blev man aldrig færdig. Men 
tunnelen var etableret og står nu klar til, 
at vi kan bruge den til AGV-transporten«, 
siger Jess Krarup. Et andet tunnelrør 
under hospitalsgangene fungerer som 
automatisk sengetransport, hvor senge 

ledes over i den travle servicebygning, 
også kaldet ’myreturen’. Her hægtes 
sengene af og transporteres videre til pa-
tientstuerne.

»Det er et system, man opfandt i midt-
tresserne. Der er nogle gode ingeniører, 
der har tænkt sig godt om dengang, og 
det kan vi have glæde af i dag«, siger Jess 
Krarup.

Stor udvidelse af hospital i gang

Herlev Hospital er i øjeblikket i gang 
med byggeriet af en større udvidelse. 
Hospitalet får to nye runde bygninger til 
sengeafdeling, ny servicebygning, nyt 
akuthus, et kvinde-barn-center og et ny 
regional sterilcentral. Sterilcentralen skal 
sammen med Rigshospitalets betjene 
samtlige hospitaler med kirurgiske in-
strumenter i Region Hovedstaden.

Når udbygningen af servicebygningen 
står klar, bliver der en etage til førings-
gang for installationer, affaldshåndtering 
og transportkorridor for AGV.

For at nå en afdeling, kan AGV’erne 
ikke undgå en hospitalsgang eller to på 
sin vej. Her placeres aflastningsplad-
serne dog så tæt som muligt på eleva-
torerne, så robotten kan køre ind i en 
niche, stille varevognen, tage en anden 
vogn tilbage til varemontage og køre til-
bage mod kælderen.

»Det vil sige, at AGV’erene kan køre 
helt op til afdelingerne, så vores ser-
vicemedarbejdere kan tømme den der. 
Vi bruger teknologien til at komme helt 
frem til, hvor tingene skal anvendes. Vi 
kan selvfølgelig ikke undgå, at der er 
medarbejdere på de lange gange. På 
den anden side forhindrer AGVens sik-
kerhedsudstyr jo netop sammenstød«, 

LOGISTIK
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forklarer Jess Krarup om samspillet mel-
lem de menneskelige og mekaniske res-
sourcer.

Ved hjælp af elektronisk simulering 
med korrekte hastigheder på elevatorer 

og AGV-transporter, har man forsøgt 
at få et præcist billede af, hvor mange 
AGV’er hospitalet får brug for, og hvor-
dan de bedst muligt frigøre menneske-
lige ressourcer.

»En af de andre store udfordringer på 
et hospital er, at alle danskere vil have fro-
kost klokken tolv. Fra elleve til tolv syder 
hele systemet af madvogne. Derfor skal 
vi planlægge at sterile vare, forbrugsvare 
og affald håndteres i et omfang, der gør, 
at hospitalet kan hænge sammen den 
time. Når vi kører AGV-vognene helt op 
på afdelingerne kan vi udnytte elevato-
rerne meget bedre«, tilføjer Arne Rask.

Udbudsrunde i maj

Hospitalet er nu i gang med at forberede 
udbudsrunden på de første AGV’er, som 
bliver afholdt til maj. I første omgang hø-
ster hospitalet erfaring ved at indkøbe et 
mindre antal og siden regner man med, 
at have i alt 30-35 AGV’er i funktion. Hil-
lerød, Bispebjerg og Rigshospitalet har 
også vist interesse for AGV-systemet.

»Der sker så mange nye tekniske ting 
på området, så det helt store udbud 
venter vi med til om et par år. Vi ser jo 
allerede, at de automatiske plæneklip-
pere har indbyggede motorer i hjulene. 
Så det bliver snart nogle mindre og 
elegante størrelser, vi snakker om, når 
teknologien, når med«, siger Arne Rask 
om fremtidsudsigterne. Udbudsrunden 
starter til maj. Efter sommerferien skal 
hospitalet tage stilling til hvilken løsning, 
man vælger.

I første omgang fungerer hospita-
lets elektriske postbud som en art test-
dummy for systemets rentabilitet.

»Det var simpelthen for at få noget 
praktiske erfaringer. For at vise, at den 
kan køre, og ikke for eksempel kører 
direktøren ned om morgenen, når han 
kommer på arbejde«, siger Arne Rask

Kilde: Ingeniøren

LOGISTIK



Nyt system ’flyver’ blod-
prøverne til laboratoriet
Et nyt rørpostsystem giver hurtigere svar på prøver, mindre kø og bedre arbejdsmiljø hos bioanalytikerne 
på Hvidovre Hospital.

To timer! Så lang tid kunne en blodprøve 
stå i en bioanalytikers vogn, før den en-
delig kunne sætte kursen mod laborato-
riet. Men nu bliver prøverne ført gennem 
hospitalets nye rørpost-system på under 
ét minut. Det betyder kortere svartider 
og bedre patient-flow.

”Indtil nu er blodprøverne blevet taget 
af enten en bioanalytiker på en ’runde’, 
som kunne vare op i mod to timer; eller 
af personale i de enkelte afdelinger og 
fragtet til analyse af en portør. Ingen af 
de to metoder var specielt effektive. Nu 
kan man løbende og markant hurtigere 
transportere prøverne direkte fra afde-
lingerne til laboratoriet, takket være det 
nye rørsystem,” fortæller dr.med. Jørgen 
Hjelm Poulsen fra Klinisk Biokemisk Af-
deling, som er en af initiativtagerne til det 
nye system. 

En kilometer haveslange

Rørsystemet består af fem strategisk ud-
valgte afsenderstationer rundt om på ho-

spitalet, en lille kilometer rør på tykkelse 
med haveslanger skjult i vægge og lofter, 
og en modtagestation i laboratoriet, som 
automatisk sender de indkomne prøver 
med et transportbælte videre ind i afde-
lingens analyserobotter.

”Systemet er en god ide på mange 
måder. Det betyder væsentligt kortet 
transporttid – og dermed svartid – på 
de enkelte prøver, hvilket selvsagt er en 
fordel for patienterne. Det betyder også, 
at medarbejderressourcer kan udnyttes 
mere effektivt, når man ikke længere 
skal have transporteret hasteprøver til 
laboratoriet i hænderne på en portør el-
ler bioanalytiker. Endelig betyder den 
løbende tilgang af prøver, at man får et 
mere jævnt flow i analysearbejdet. Der er 
simpelthen mindre chance for kø i syste-
merne,” afslutter Jørgen Hjelm Poulsen.

Jørgen Hjelm Poulsen klipper det røde bånd og indvier det nye system: ”Det handler jo ikke 
om at sende en blodprøve til månen – det her er meget mere kompliceret!” Foto: Thomas 
Wittrup

Bioanalytiker Anette Reimann demonstrerer, hvordan blodprøverne ’ loades’ i en afsender-
station på hospitalets nye rørpost-system. Foto: Thomas Wittrup Fortsættes side 14
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Download gratis løsningsguide til 
sundhedssektoren ”Hospitalsdrift der skaber 
merværdi”, og læs mere om integrerede, 
driftsikre og lønsomme løsninger.
Besøg www.schneider-electric.com/kampagnecenter/dk 
og tast kampagnekoden 54948P

Fleksible og integrerbare 
løsninger til det danske 
sundhedsvæsen:
> Energirenovering
> Bygningsautomation
> Driftoptimering
> Driftsikkerhed
> Overvågning
> Energimåling
> Datasikring
> Brandalarmering
> Serviceaftaler.

Integrerede løsninger
til fremtidens hospital

+HOSPITAL
Forbedret 

hospitalssikkerhed

Forbedret 
driftsikkerhed

Forbedret
patientsikkerhed

Forbedret økonomisk
performance

Forbedret  personale
effektivitet

Forbedret 
patienttilfredshed

Færre startudgifter og varig effekt

Integrerede BMS-systemer kan sænke omkostningerne til installationen og 
udløse energi- og driftsmæssige fordele, der aflæses på hospitalets bundlinje 
år for år. 

Omkostningerne ved at integrere strøm, IT, bygningsautomation og sikkerhed 
vil ofte kunne finansieres via det skjulte energispild, der effektivt fjernes 
ved at omsætte driftsdata på tværs af alle anlæg til viden og simplificeret, 
energieffektiv drift. Adgang til vigtige driftsdata om energi, belysning, HVAC, 
overvågning og adgangskontrol sker i realtid og fra én og samme grafiske 
platform, hvor alle fra driftsafdeling og operationsstue til sygehusdirektion 
taler samme sprog.



Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

Fokus & Forenkling

Rørpost-systemet er et af flere igangvæ-
rende projekter på Amager og Hvidovre 
Hospitaler, som er med til at virkeliggøre 
Region Hovedstadens vision om Fokus & 
Forenkling.

”Vi forsøger hele tiden at gøre tingene 
lidt smartere – lidt mere enkelt og effek-
tivt. Rørpost-systemet er et godt eksem-
pel på, hvordan vi, med en forholdsvis 
beskeden investering, kan få mest muligt 
ud af vores medarbejderressourcer, sam-
tidigt med at vi optimerer vores patient-
flow,” siger hospitalsdirektør Torben Ø 
Pedersen.

Robotten som modtager blodprøverne fra rørsystemet og sender dem videre til analyse i laboratoriet. Foto: Thomas Wittrup

FAKTA

•  Rørpost-systemet er en del af en generel opgradering af laboratoriet, som 
hvert år laver mellem fire og fem millioner analyser

•  Det nye system blev officielt indviet den 21. januar 2015

•  Automatisering betyder, at prøverne skal håndteres færre gange. Det har en 
umiddelbar arbejdsmiljømæssig fordel i forhold til manuelt at skulle skrue 
lågene af de mange prøver

•  Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Klinisk Biokemisk Afdeling, Byg-
geafdelingen, CIMT, DTU og div. Leverandører

LOGISTIK
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LED

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

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”
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11.600 m2 psykiatri opføres som OPP
Godt halvdelen af den kommende psykiatri på Nyt OUH i Odense udbydes i Offentligt Privat Partnerskab.

Som led i budgettet for 2015 besluttede 
regionsrådet i Region Syddanmark, at en 
del af psykiatribyggeriet skal bygges som 
et offentligt-privat partnerskab (OPP).

27. april 2015 besluttede det syddan-
ske regionsråd så, at det bliver voksen-
psykiatrien, der kan afgrænses fra resten 
af projektet og dermed udbydes som 
OPP.

– OPP projektet betyder, at byggeriet 
kan realiseres flere år tidligere, end hvis 
Region Syddanmark selv skulle have fun-
det pengene. Dermed kan byggeriet stå 
færdigt samtidigt med det øvrige byg-
geri, og patienter, pårørende og med-
arbejdere får hurtigere glæde af de nye 
rammer, siger formand for psykiatri- og 

socialudvalget Thies Mathiasen (DF). 
Voksenpsykiatrien og døgnfunktionerne 
ligger i forvejen lidt adskilt fra resten af 
Nyt OUH- projektet. Derfor er det ble-
vet vurderet som bedst egnet som OPP 
projekt.

Det betyder konkret, at der nu skal 
etableres en ny projektorganisation og 
styregruppe for projektet, og at aftalen 
med totalrådgiveren om projektering af 
den voksenpsykiatriske del opsiges efter 
aflevering af dispositionsforslaget. Den 
øvrige psykiatridel af Nyt OUH-projektet 
– børne- og ungdomspsykiatrien samt 
fællesarealer – projekteres og bygges 
som planlagt.

Voksenpsykiatrien svarer til ca. 11.600 

kvadratmeter. Budgettet er på 273 mio. 
kr.

Der er endnu ikke taget stilling til, 
hvordan regionen vil udbyde projektet. 
Hvilken OPP model man vil bruge samt 
hvilke drifts- og serviceopgaver, der skal 
udbydes. Det rigtige set-up skal først 
afklares i en dialog med de involverede 
sygehuse og med aktører på OPP-mar-
kedet.

Sidst på året skal regionsrådet tage 
stilling til endelig udbuds- og finansie-
ringsmodel samt omfang af drifts- og 
serviceopgaver.

Sønderborg Sygehus køber et Distribueret Antenne System
Caverion Danmark har vundet licita-
tionen, Region Syddanmark har gen-
nemført i forbindelse med købet af et 
Distribueret Antenne System til Søn-
derborg Sygehus.

DAS-løsningen skal dække de 
nedre etager i sygehusbygningerne, 
herunder også tunneller og kældre. 
Arealet dækker cirka 40.000 m2. 
Løsningen skal gøre det muligt at di-

stribuere mobilsignaler fra minimum 
tre operatører og i frekvensområdet 
1.800 til 2.100 MHz.



DNV-Gødstrup får det mest 
moderne sikkerhedssystem
Det nye super-sygehus i Gødstrup tester et af markedets mest avancerede sikkerhedssystemer, med helt 
nye muligheder – bl.a. åbning af døre via smartphones.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

 CYPRESS KOMMUNIKATION

DNV-Gødstrup tester et avanceret sik-
kerhedssystem – Ruko ARX – som er 
kombineret adgangskontrol og tyve-

rialarm, der lever op til Region Midt-
jyllands visioner om fremtidssikret og 
fleksibel adgangskontrol. Det er ikke 
det første sygehus der vil implementere 
systemet, men nogle af de anvendelses-
muligheder, som bliver taget i brug på 
Gødstrup sygehus er ikke anvendt andre 
steder. Og på den måde bliver det mere 
avanceret og med mere moderne fea-
tures end der er set tidligere.

Ruko A/S – som i dag er en virksom-
hed i ASSA ABLOY koncernen – har 
leveret et testsystem, hvor alle funktio-
naliteterne kunne afprøves og vurderes 
inden et færdigt system skulle instal-
leres. Test-installationen blev lavet på 
byggepladsen, for at give et så realistisk 
billede som muligt, og det gav også en 
god mulighed for at vurdere om alt fun-
gerede hensigtsmæssigt, inden sygehu-
set skal være klar til at modtage de første 
patienter i 2017.

Region Midtjylland har besluttet at 
anvende samme teknologi på tværs af 
sygehusene, så det er samme korttype, 
der kan anvendes på alle regionens sy-
gehuse. ARX systemet byder på en eks-
tra feature, det er nemlig også muligt at 
lægge en nøgle på de ansattes mobilte-
lefon og derved bruge telefonen som 
adgangskort.

”Det er forventningen at det bliver på 
udvalgte døre, at personalet kan bruge 
deres smartphone i stedet. Det vil give 
en helt unik fleksibilitet, og vi afprøver 
det i praksis i øjeblikket”, siger Key Ac-
count Manager Dennis Hansen fra Ruko 
A/S.

ARX er Ruko’s mest avanceret ad-
gangskontrolsystem, der også kan inte-
grere andre funktioner som mødeboo-
king, kantinekøb og kopi-print løsninger.

Billigere og bedre løsninger

”Teknologien vil hjælpe os meget, og 
give mulighed for at skabe intelligente 
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dørløsninger, med konstant overvåg-
ning, så hvis der eksempelvis bliver 
registreret en fejl, så sender systemet 
automatisk en mail til systemets admini-
strator”, siger Dennis Hansen.

Alle tekniske forbedringer bidrager 

til at levere et billigere og bedre sikker-
hedssystem, der i sidste ende medvirker 
til at skabe et bedre sygehus, hvor man 
kan bruge ressourcerne på patienterne. 
Der er besparelser på etablering, drift, 
vedligehold og fremtidig sikring af syste-
met.

Døre med trådløs teknologi er meget 
billigere at etablere end døre forbundet 
med kabler, men teknologien er først nu, 
ved at vinde indpas for alvor. Og netop 
det faktum, at det ikke længere er nød-
vendigt at trække kabler til alle døre gør, 
at man kan udbygge systemet fuld ud 
– uden at det bliver meget dyrt. Det er 
en stor forbedring, at det nu er muligt at 
kombinere strømførte og batteridrevne 
enheder i samme system – og det giver 
god økonomi for sygehusene, udtaler 
Dennis Hansen.

Intelligente skabe

ARX systemet kan også kombineres 
med intelligente skabsløsninger. Det 
kan være personaleskabe, men det kan 
også være skabe til medicin eller udstyr. 
Logistikløsningen bagved holder styr på, 
hvem der har taget hvad og hvornår. Det 

er muligt at lave systemet sådan, at når 
noget fjernes fra skabet, bliver det regi-
streret øjeblikkeligt ligesom teknologien 
også kan registrere, om det er lagt til-
bage i skabet igen.

Dørgreb specielt til sygehuse

Ud over adgangskontrol har Ruko også 
et helt specielt dørgreb i sortimentet. Et 
dørgreb som er overfladebehandlet, så 
det dræber bakterier. Fx kan det antibak-
terielle dørgreb nedbryde bakterier som 
MRSA inden for en time, og derved mi-
nimere smitterisiko og spredning af mul-
tiresistente bakterier.

Fremtidssikring er afgørende

”Vi lever i dag i en verden der kræver 
stor fleksibilitet, og derfor er elektronisk 
adgangskontrol så velegnet. Sikkerhed 
og sporbarhed er fordele og krav, som 
elektronisk adgangskontrol kan give, og 
derfor ser vi også en øget interesse for 
netop avancerede adgangskontrolløs-
ninger, som kan tilpasses, udbygges og 
kombineres til andre funktioner”, siger 
Dennis Hansen.

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

Europæiske stik på vej på 
hospitalerne
De fælleseuropæiske Schuko elstik vil på længere sigt erstatte de danske Fuga og Opus-kontakter, var 
budskabet på FSD/FSTA-konference i Middelfart

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, CYPRESS 

KOMMUNIKATION

De fælleseuropæiske Schuko-elstik er 
på vej ind på hospitalerne hjulpet af pres 
fra EU og danske politikeres ønske om 
større konkurrence mellem udbyderne 
af elmateriel. Det kommende supersy-
gehus i Gødstrup skal således udstyres 
med Schuko-elstik.

De danske elstik er forsynet med 
det velkendte tredje ben til jord, mens 
Schuko-stiksystemet er med sidejord. 
Det er noget de færreste forbrugere ken-
der, men Schuko stiksystemet har været 
lovligt siden 2011.

Når man ikke kan bruge danske stik-
propper med tre ben skyldes det, at 
Schuko-stik ikke har hul til jordbenet, 
da jordkontaktpunkterne er placeret på 
siden af stikket.

Fordelen ved stikkene er en kontant-
besparelse på omkring 30 pct. og de 
passer altid til de stikpropper med side 
jord der følger med de elektriske appa-
rater som kommer til Danmark, fastslog 
rådgivende konsulent Finn Westerga-

ard, ingeniørselskabet Midtconsult, 
Herning.

Det skete på en velbesøgt konference 
under Forum for Sygehusteknik og Arki-
tektur under FSD og FSTA i ”Huset” ved 
Byggecentrum i Middelfart, der havde 
samlet omkring 120 maskinmestre og 
rådgivere, leverandører fra organisatio-
nen.

Det var en temadag med fordele og 
ulemper ved at bruge Schuko stik. Der er 
således stor interesse for større viden om 
emnet, fastslår Finn Westergaard, som 
selv har en baggrund som maskinmester 
og autoriseret elinstallatør.

– Schukos stiksystem er væsentligt 
billigere end de danske stiksystemer. For 
et sygehusbyggeri på ca. 10.000 kva-
dratmeter kan man spare en lille million 
kr. alene på ind køb af dåser, mens stik 
og afbrydermateriel koster en tredjedel 
af danske stik. Installationsudgiften som 
arbejdsløn mm. er ca. den samme, siger 
Finn Westergaard.

Schuko-systemet bliver brugt i Tysk-
land og en del andre europæiske lande og 
vil efterhånden vinde indpas herhjemme. 
En stikprop med dansk jord kan ikke gå 

ind i et Schuko-stik. Stikpropper på elap-
parater som elkedler, brødristere, køle-
skabe mm. mangler det danske jordstik.

Køber man et køleskab eller en va-
skemaskine er der dansk lovkrav om, 
at de skal være forsynet med en dansk 
stikprop, når de tilsluttes. Derfor klipper 
man fabrikkens stikprop af og eftermon-
terer en dansk stikprop, men deri ligger 
der en fejlkilde, fastslår Finn Westerga-
ard.

Vælg de store producenter

Kvaliteten af de europæiske stik varierer 
meget og Finn Westergaard anbefalede 
stik fra de store producenter og adva-
rede mod billige kopiprodukter fra Fjern-
østen som har kortere levetid, misfarves 
og er ikke særlig holdbare.

– Al udstyr kommer med Schuko-stik-
propper, men problemet for sygehusene 
er, når patienter er tilkoblet apparater og 
fremover skal flyttes til en anden afdeling 
med andre stik, der ikke passer med dan-
ske stikpropper.

De eksisterende sygehuse har derfor 
svært ved at skifte over til Schuko-stik. 
Anderledes ser det ud for barmarks-syge-
husprojekterne, hvor det kan være en stor 
fordel at bruge Schuko-stik. Det sikrer, at 
apparater der købes ind altid passer.

Garantien holder også bedre, når man 
ikke har ændret på apparaterne. Nogle 
fabrikanter tager forbehold eller lader di-
rekte garantien bortfalde, hvis man skif-
ter stikprop, påpeger Finn Westergaard.

Både danske og europæiske stik

I de nye hospitalsprojekter rundt om i 
landet kommer der forskellige systemer. 
Nogle bibeholder det danske system, 
det gælder blandt andet Århus Univer-
sitetshospital i Skejby, fordi et skift fra 
Fuga/Opus til Schuko ganske enkelt er 
for bøvlet at håndtere og to sideløbende 
systemer vil blive en for stor udfordring.

EL-TEKNIK
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Finn Westergaard anbefalede, at det 
enkelte hospital kun har et jordingssy-
stem. Problemet med danske stikprop-
per og de europæiske stik kan løses ved 
at indsætte et mellemled sådan som det 
kendes fra udlandsrejser. Det fungerer 
fint, men ser knap så elegant ud.

Finn Westergaard forudser, at der vil 
gå flere årtier før Schuko-stik er alminde-
lige i Danmark, der har stolte traditioner 
for at lave elegante stikkontakter i top-
klasse.

Fuga og Opus systemer af høj 
kvalitet

– LK Fuga og Opus er fuldstændigt ud-
bredt i Danmark. Det er et dansk system 
der startede for et halvt århundrede si-
den og altid har været brugt, men Dan-
mark er et lille marked sammenlignet 
med Europas 200 mill. indbyggere, siger 
Finn Westergaard.

– LK har været dygtige til at beskytte 

det danske stiksystem og arbejdspladser. 
LK laver nok verdens bedste stikkontakt, 
det er virkeligt kram og holder i mange 
år. De er veldesignede, gedigne, har 
mange fordele og udgør et velafprøvet 
system.

Den holdbarhed er Schuko-stikkene 
ikke helt oppe på. Der er producenter i 
Fjernøsten der leverer en dårlig kvalitet, 
mens Schuko-stik fra de store producen-
ter, som f.eks. ABB, Vexøe, Schneider, 
Gira, og Siemens generelt er af god kva-
litet.

Man kan få Schuko-stik fra de helt 
billige til de eksklusive og designede. 
Schuko har den fordel, at de dåser man 
bruger er lidt større, så montagen er let-
tere og mere sikker. Der kan være flere 
ledninger og samlinger i dåsen bagved.

Stikkene er et par cm bredere og hø-
jere end de danske og uden afbrydere, 
så ønsker man det, kan den monteres 
ovenover eller ved siden af.

Schuko bliver fremherskende

Tilbehørsprogrammet til Schuko er 
større end til det danske system, hospi-
talerne kan dermed få rigtigt meget tilbe-
hør såsom LED-lamper i stikket der fun-
gerer som natlys og lysstyringsmoduler.

Finn Westergaards råd er, at hospita-
lerne kraftigt overvejer Schuko-stik.

De repræsenterer fremtiden. En dag 
skal man under alle omstændigheder 
skifte ud til dem, påpeger han. Skal man 
starte forfra med et hospitalsbyggeri på 
bar mark er det oplagt at vælge Schuko-
stik, vurderer han og peger på Gødstrup-
projektet.

– Der er intet forgjort i at fortsætte 
med det danske system, der er nærmest 
uopslideligt, men når produktionen i 
løbet af en årrække reduceres, bliver 
varerne forholdsvis dyrere og på et tids-
punkt vil man blive tvunget til at skifte til 
Schuko.

Nye multigateways integrerer 
intelligente systemer
homeLYnk og spaceLYnk fra Schneider Electric bygger bro mellem KNX, 
IP, Modbus og BACnet og har indbygget webserver til visualisering. 
Det giver nye muligheder for transparente installationer mellem 
enkeltstående systemer og et overordnet BMS-system.

Mens bygninger får stadig mere intel-
ligens i deres installationer, vokser ud-
fordringen med at integrere informa-
tionerne fra enheder og systemer, som i 
nogle tilfælde kommunikerer via forskel-
lige kommunikationsprotokoller. Men nu 
bliver det langt nemmere at integrere de 
mest udbredte kommunikationsproto-
koller i installationen, takket være home-
LYnk og spaceLYnk, to nye multigate-
ways fra Schneider Electric.

Enkel integration

Med homeLYnk og spaceLYnk er det 
nemmere end nogensinde at integrere 
systemer og udveksle data mellem for-
skellige enheder i installationen for op-
timal styring og overvågning i en over-
liggende software-løsing. homeLYnk og 

spaceLYnk håndterer nemlig flere for-
skellige protokoller som KNX, IP, Modus 
og BACnet.

Det betyder, at man nu nemt kan in-
tegrere lysstyring med KNX i et overlig-
gende BMS-system, som taler BACnet. 
Det er samtidig muligt at opsamle data 
fra fx energimålere, som taler Modbus, 
og sende data videre til eksempelvis 
KNX eller BMS-systemet.

Indbygget webserver

Lige så vigtigt er det, at både homeLYnk 
og spaceLYnk har indbygget webserver.

Den er forprogrammeret med en 
række funktioner til visualisering og sty-
ring, og bygningens brugere får webser-
veren kan desuden håndtere input fra IP-
kameraer samt scripting, så installatøren 

kan programmere skræddersyede funk-
tionsblokke til slutkunden.

homeLYnk er ideel til installationer i 
mindre og mellemstore bygninger og 
håndterer op til 100 forskellige signaler 
(tags). I større bygninger og installatio-
ner er spaceLYnk det rette valg, fordi en-
heden håndterer helt op til 500 tags.

Multigatewayen homeLYnk byg-
ger bro mellem produkter og 

systemer, der kører forskellige 
tekniske protokoller. Det giver 

gode muligheder for integrerede 
systemer med energiovervågning 

på flere niveauer.
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JRV vinder eksportordre:

Højfleksible punktsug til 
svensk universitetssygehus
JRV A/S i Greve har udviklet et forskydeligt, højfleksibelt punktsug med ekstra rækkevidde og vundet en 
stor ordre på levering til universitetssygehuset Sahlgrenska i Gøteborg, der skal indrette 28 af de mest 
moderne operationsstuer i verden

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Ventilationsproducenten JRV A/S i Greve 
har udviklet et højfleksibelt punktsug til 
hospitaler og vundet en stor ordre på 
levering af deres produkt til en række 
topmoderne hybrid-operationsstuer på 
Sahlgrenska Universitetsykehus i Gøte-
borg i 2015 og 2016.

De nye hybrid-operationsstuer i Gø-
teborg bliver spækket med skannere 
og andet topmoderne medicoteknisk 
udstyr, så de fleste undersøgelser kan 
foregå på selve OP-stuerne og patien-
terne kan undgå ekstra transport rundt 
på hospitalet.

For at få plads til al udstyret på OP-
stuerne, stiller designet og indretningen 
ekstra store krav om langtrækkende og 
fleksibel punktudsugning. Da der intet 
var på markedet som dækkede Sahl-
grenskas behov, startede JRV med at 
udvikle et ekstra fleksibelt punktsug til 
hospitalet.

JRVs tre meter lange, udtrækkelige 
sugearm, der normalt er fastmonteret i 
loftet, er i den ny model monteret så det 
kører på en skinne i loftet. Dermed kan 
punktsuget og hele armen skubbes eks-
tra to meter frem og tilbage.

Det giver den en samlet rækkevidde 
på 5 meter og personalet mulighed for 
at skubbe suget helt frem eller helt bort, 
når det ikke anvendes. Arkitekter og in-
geniører, der designer af OP-stuerne får 

ekstra stor frihed til at indrette stuerne 
efter hospitalets ønsker.

Salgsdirektør Martin Olsen oplyser, 
at JRV ifølge den foreløbige aftale skal 
levere i alt 20 punktsug til universitets-
sygehuset, heraf vil nogle dog blive fast-
monterede sug.

Større frihed i design af OP-stuer

– Et at problemerne for Sahlgrenska 
Universitetsykehus har været, at de var 
udfordret på pladsen, fordi de skulle 
have så meget udstyr. JRV har været af 
den opfattelse af 3 m var tilstrækkeligt, 
men det er det ikke længere på grund af 
et stigende antal instrumenter og instal-
lationer, siger Martin Olsen.

– Det nyre punktsug er baseret på et 
gammelt princip, der er modificeret og 
forbedret, så det fremstår som et mix af 
gammelkendte principper, der er sam-
mensat på en ny og spændende måde til 
en komplet løsning, der ikke tidligere har 
været i brug på et hospital.

Vi har udviklet skinnen, så den kan 
flyttes sideværts i den ønskede retning. 
Når den ikke er i anvendelse kan armen 
skubbes helt bort, så andet udstyr kan 
komme til at udnytte pladsen. På hybrid-
stuerne vil en rækkevide på 3 m på su-
gearme fastmonteret i loftet været util-
strækkelig.

Indretningen krævede en større og 
mere fleksibel rækkevidde. Det har man 
fået ved at kunne forskyde sugearmen 2 
meter sideværts samtidig med at vi har 
bevaret armens store fleksibilitet blandt 
andet ved at udføre den i letvægtsmate-
rialer.

Skinnen giver teknikere som arkitekter 
og ingeniører, der designer Sahlgrenskas 
OP-rum, en langt større frihed til at ind-Närutugsarm i parkeringslägeNärutsug installationsexempel
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rette hospitalets hybrid-operationsstuer 
langt mere fleksibelt efter personalets 
ønsker end det hidtil har været muligt og 
alligevel sikre plads til alt udstyret.

Stigende krav om høj fleksibilitet

Skinnen i loftet er en hul konstruktion 
og fungerer som en vakuum-kanal, der 
altid sikrer vakuum til hele suget. Selve 
sugearmen der er konstrueret som en U-
formet, svingbar rørkanal, men er i den 
nye model konstrueret i aluminium frem 
for stål, hvilket har reduceret vægten be-
tydeligt.

– Jeg har set mange OP-stuer de se-
neste 12-15 år og må konstatere, at der 
i den periode gradvist er kommet rigtigt 
meget ekstra udstyr ind, der gør pladsen 
trangere og stiller tilsvarende større krav 
om større fleksibilitet af sugene.

Det er en rigtig god løsning, vi har 
fået udviklet. Stabiliteten er bevaret 
fuldstændigt intakt, da det er vigtigt, at 
punktsuget holder samme position præ-
cis, som det er indstillet til. Jeg er stolt af, 
at vi har udvikle en løsning til et stort uni-
versitetssygehus i et andet land. 

Det er fantastisk, at man på tværs 
af grænserne kan lave sådanne OPP-
samarbejder for at løse problematikker 
der forbedrer arbejdsmiljøet på nye OP-
stuer og introducerer en ny konstruktion 
af punktsugearme.

Langvartigt parløb om udvikling

– Dette er den foreløbige kulmination 
på et projekt som startede tilbage i 2012, 
hvor vi fik en henvendelse fra vor sam-
arbejdspartner i Sverige om, at Sahlgren-
ska Universitetssykehus var ved at plan-
lægge en række nye hybrid OP-stuer, 

men efterlyste mere fleksible punktsug 
til disse stuer.

Vi holdt et møde i Greve med vor 
samarbejdspartner og en repræsentant 
fra sygehuset, der fortalte om udfordrin-
gerne ved at indrette de nye OP-stuer, 
der skulle sikres plads til skannere og 
meget ekstra udstyr for at undgå at pa-
tienterne skulle køres unødigt rundt.

Vi kom med løsningsforslag til ekstra 
fleksible sug på mødet og efter et halvt 
år havde vi udviklet løsningen til dem og 
bad dem komme til et møde for at præ-
sentere løsningen. Da der kom udbud i 
november sidste år, var vor løsning be-
skrevet i udbudsmaterialet.

Vi har netop fået bekræftet, at det er 
JRV, som skal levere punktsugene til de 
mange OP-stuer. Der kommer en leve-
rance i år og yderligere en leverance næ-
ste år. I alt skal universitetssygehuset ind-
rette 28 nye, moderne operationsstuer.

Sahlgrenska er universitetshospital 
for befolkningen i Gøteborg-området og 
modtager patienter fra hele regionen til 
specialistbehandling, men inden for 25 
specialer har hospitalet kapacitet til at 
modtage patienter fra hele Sverige.

Hospitalet har 2000 senge og 16.700 
medarbejdere fordel på en række sven-
ske lokationer. Sygehuset er en af de 
største arbejdsgivere i Västra Götland.

Stort perspektiv i fleksibilitet

De 20 punktsug til Sverige har en værdi 
på knap en million kr. og er en ganske 
stor ordre for JRV, men det er markeds-
perspektivet der virkelig tæller, vurderer 
Martin Olsen. Andre udenlandske syge-
huse har samme behov og det gælder 
også mange af de danske sygehuspro-
jekter der er i støbeskeen. 

Et mere fleksibelt og langtrækkende 
punktsug sikrer hurtigere operationer. 
Jo kortere tid vi er på operationsbordet, 
desto bedre. Kan man slå funktioner 
sammen, så OP-stuerne kan løse flere 
opgaver ligesom i Gøteborg, må det 
være et gode for alle.

Jeg mener helt sikkert man med 
sindsro som ingeniør eller arkitekt der 
indretter OP-stuer kan skele til, hvad 
man har gjort hinsidan. Arkitekter og in-
geniører har fået et nyt værktøj, der kan 
løse nogle af deres problemer med pla-
cering af punktsug og forbedre arbejds-
miljøet på OP-stuer.

Ideen er ikke vor alene, men kommet 
i samarbejde med det svenske sygehus 
og vor samarbejdspartner i Sverige. Det 
er en vigtig leverance for os og bekræfter 
vor kvalitet at JRV kan bruges som spar-
ringspartner til udvikling af nye og bedre 
konkurrencedygtige løsninger.

Med alle de nye sygehuse der byg-
ges, tror jeg på, at vi kan sælge vore løs-
ning endnu flere steder i Sverige, i andre 
lande og til de mange nye sygehuspro-
jekter i Danmark, siger Martin Olsen.
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Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Virksomheder udvikler produkter 
med innovationshospitaler
Region Hovedstaden inviterer i et nyt koncept virksomheder 
indenfor på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, hvor de 
kan få sparring til at udvikle produkter rettet mod hospitalsver-
denen.

Det giver mulighed for at få testet produkter og løsninger 
sammen med de mennesker, der skal bruge dem i praksis. Pi-
lotvirksomhed roser tilbuddet.

Når små og mellemstore virksomheder udvikler produkter 
og løsninger til hospitaler, kan det være uhyre værdifuldt at få 
input fra de fremtidige brugere. Det muliggør Bispebjerg og 
Frederiksberg nu i et nyt testhospital-koncept.

– Vi tilbyder virksomheder et udviklings- eller sparringsfor-
løb. Hovedreglen er, at vi ikke tester på mennesker, men med 
mennesker. Virksomhederne kan få svar på spørgsmål om 
brugskonteksten f.eks. for en færdig prototype, en ny tekno-
logi eller nye materialer, fortæller innovationskonsulent Sara 
Striegler fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvik-
ling.

 
Specifik viden om udfordringer

Virksomheden Netti by Alu Rehab, der udvikler kørestole, har i 
et pilotforløb afprøvet det nye tilbud og har i en workshop med 
Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg og Frederiksberg Ho-
spitaler fået sparring på en ny siddepude til kørestole. Netti by 
Alu Rehab fik mange nye perspektiver med sig hjem, både til 
at forstå sammenhængen, som produkterne indgår i, konkrete 
idéer til selve siddepuden og sparring på fremtidens krav og 
kriterier.

– Vi fik både nogle helt elementære tilbagemeldinger om 
ergonomien i vores siddepuder og vældigt specifik viden om 
de udfordringer, som personalet oplever i praksis. For eksem-
pel blev vi gjort opmærksomme på vigtigheden af at indbygge 
en form for alarm, der kan reagere, hvis puden bliver våd, eller 
trykket er for hårdt, fortæller CEO Kjetil Gausel fra Netti by Alu 
Rehab, der er funderet i Norge, men har datterselskaber i Dan-
mark og Kina.

Tester brugervenligheden

Et testforløb foregår ved, at Region Hovedstadens Center for 
Regional Udvikling i samråd med virksomheden identificerer 
relevante afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. 
Hospitalerne udvælger kompetente medarbejdere, som er klar 
til at samarbejde med virksomheden om at teste brugervenlig-
heden af løsningerne. Det anvendte miljø skal være så tæt på 
virkeligheden som muligt.

– Jeg ser testhospitalerne som et meget samfundsnyttigt til-
bud. Det er en helt unik mulighed for både private virksomhe-
der, der kan få læring om den virkelighed, de udvikler løsnin-
ger til, og for det offentlige, der får indblik i nye teknologier 
og indflydelse på dem, siger Kjetil Gausel, der tilføjer, at der i 
Danmark er langt større åbenhed end i Norge om samarbejder 
mellem det offentlige og det private.

Hospitaler får indflydelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler investerer nogle med-
arbejderressourcer i at sparre med virksomheder, men får til 
gengæld et unikt indblik i den sidste nye udvikling og mulighed 
for at få kendskab til optimale løsninger til fremtidens hospital.

– Vi skal de kommende år bygge Nyt Hospital og Ny Psy-
kiatri Bispebjerg og er derfor ekstra interesseret i at spotte nye 
løsninger. Det er desuden en god mulighed, for at vi kan få ind-
flydelse på de løsninger, vi som hospital skal bruge i hverdagen, 
siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frede-
riksberg Hospitaler.

Andre virksomheder, der har deltaget i pilotforløb for at af-
prøve Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler som testhospita-
ler, er Faxe Design med produktet EasyPee og Radiometer, der 
har hentet inspiration til produktudvikling.

UDVIKLING
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Her er noget beroligende uden bivirkninger

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

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

Skærpet produktansvar for 
producenter af medicinsk udstyr?

Det følger af produktansvarsloven, at en 
virksomhed skal erstatte en skade, der 
forårsages af en defekt ved et pro-
dukt, som er produceret eller leveret af 
virksomhed. Det er i den forbindelse ud-
gangspunktet, at et produkt skal anses 
for at være defekt, når produktet ”ikke 
frembyder den sikkerhed, som med rette 
kan forventes.” Det er i den forbindelse 
den skadelidte, der bærer bevisbyrden 
for, at produktet er defekt.

I marts måned 2015 afsagde EU-
Domstolen dom i to sager, som vedrører 
spørgsmålet om, hvornår et medicinsk 
udstyr må betragtes som ”defekt”.

Dommen vil formentlig have som kon-
sekvens, at producenter af (visse typer) 
af medicinsk udstyr skal indstille sig på 
øgede udgifter til håndtering af krav ef-
ter produktansvarsreglerne.

Den første sag – pacemakere

Virksomheden G. Corporation, nu B.S. 
Corporation, (herefter ”BS”), blev i 2005 
opmærksom på, at en komponent, der 
blev benyttet til hermetisk forsegling af 
visse typer af pacemakere, var i risiko for 
at blive løbende forringet. Denne forrin-
gelse havde som mulig konsekvens, at 
pacemakerne – uden forudgående var-
sel – kunne stoppe med at fungere.

BS kontaktede de relevante læger og 
anbefalede, at lægerne overvejede at 
udskifte allerede indopererede pace-
makere. Uanset at garantien var udløbet 
på de berørte pacemakere, tilbød BS at 

stille nye pacemakere til rådighed uden 
beregning.

To tyske patienter fik udskiftet deres 
pacemakere. I forbindelse med udskift-
ningen af disse pacemakere, blev de 
”gamle” pacemakere ikke gemt. Det 
var derfor ikke muligt at fastslå, om de 
”gamle” pacemakere var defekte eller ej.

Patienters sygeforsikringsselskab 
rettede et krav mod BS på dækning af 
omkostningerne til de to oprindelige im-
plantationer.

BS nægtede at efterkomme sygefor-
sikringsselskabets krav, idet BS gjorde 
gældende, at sygeforsikringsselskabet 
ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at de 
to ”gamle” pacemakere, som oprindeligt 
var blevet implanteret, var defekte.

Den anden sag – defibrillatorer

Ligeledes i 2005 blev BS opmærksom på 
risikoen for, at der var blevet indsat de-
fekte komponenter i en særlig type de-
fibrillator. BS var dog af den opfattelse, 
at det – via defibrillatorens indstillinger 
– var muligt at afhjælpe den potentielle 
defekt ved at deaktivere en særlig kon-
takt.

BS kontaktede herefter de behand-
lende læger og orienterede disse om 
den potentielle defekt. BS oplyste i den 
forbindelse lægerne om, hvordan man 
kunne afhjælpe den potentielle defekt, 
men man rådede ikke lægerne til at ud-
skifte defibrillatorerne.

En tysk patient fik dog alligevel im-
planteret en ny defibrillator. Den ”gamle” 
defibrillator blev ikke gemt af den læge, 
som forestod operationen. Det var der-
for ikke muligt at slå fast, om den ”gamle” 
defibrillator var defekt eller ej.

Patientens sygeforsikringsselskab ret-
tede et krav mod BS på dækning af om-
kostningen til udskiftningen.

BS nægtede også at efterkomme dette 
krav.

EU-Domstolen

De to sygeforsikringsselskaber lagde 
herefter sag an mod BS ved de tyske 
domstole.

Under behandlingen af disse sager, 
blev de tyske domstole dog i tvivl om, 
hvorvidt de eksplanterede pacemakere/
defibrillatorer kunne anses for at være 
”defekte”, når disse var blevet bortskaf-
fet, inden det kunne fastslås, om de – 
konkret – var berørt af den produktions-
fejl, som BS havde orienteret lægerne 
om.

EU-Domstolen udtalte følgende:
”Hvad angår medicinsk udstyr som 

de i hovedsagerne omhandlede pace-
makere og implantable kardioverter 
defibrillatorer må det konstateres, at 
under hensyn til disses funktion og den 
særlige sårbarhed hos de patienter, der 
bruger dette udstyr, må kravene til den 
sikkerhed ved udstyret, som patien-
terne med rette kan forvente, være sær-
ligt høje.”

Efter således at have konkluderet, at 
forbrugerne kan forvente en særligt høj 
sikkerhed fra implantable pacemakere 
og implantable kardioverter defibrillato-
rer, udtalte EU-Domstolen følgende:

”Konstateringen af en potentiel de-
fekt ved sådanne produkter, der tilhører 
samme produktgruppe eller produkti-
onsserie, [gør] det muligt at betegne 
alle produkter i denne gruppe eller serie 
som defekte, uden at det er nødvendigt 
at godtgøre defekten i det konkrete pro-
dukt.”

Konsekvenser af dommen

EU-Domstolens afgørelse vil få betyd-
ning for sager om produktansvar, og det 
vil alt andet lige blive nemmere for en pa-
tient at få medhold i en evt. retssag mod 
producenten af et aktivt, implantabelt 
medicinsk udstyr.

Det er dog værd at bemærke, at EU-
Domstolens afgørelse vedrørte en særlig 
type medicinsk udstyr, nemlig aktivt, im-
plantabelt medicinsk udstyr, som – hvis 
dette svigter – vil have ganske alvorlige 
konsekvenser for patienterne. Det er 
derfor også uklart, om EU-Domstolens 
fortolkning ville have været den samme 
for andre typer af medicinsk udstyr.

AF ADVOKAT, PARTNER MARTIN DRÆBYE 

GANTZHORN, SPECIALIST I LIFE SCIENCE 

& HEALTHCARE, HORTEN

MEDICO



● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dkTENTE A/S • Birkemosevej 32 • 8361 Hasselager • Telefon: 70 10 82 10
E-mail: info@tente.dk • Internet: www.tente.dk

Støjreducerende gummihjul
Kunststofhjul for bedre hygiejne
Elektriske hjul for mindre belas-
tende kørsel:
 • e-drive, det 5. hjul
 • e-lock, den elektriske bremse
Død-mands bremsehjul for højere 
patientsikkerhed
Hjul til medicoteknisk udstyr
Overholder REACH, PAH, RoHS, 
TÜV og alle EU standarder

Alt i hjul til hospitaler

Mindre støj, bedre hygiejne, mindre belastning, 
bedre sikkerhed - det er vores fokus

EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk

KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

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

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

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

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

www.contech-automatic.dk – Tlf. 54 88 44 40

El-tavler til hospitaler!
•  Projektering, fremstilling og montage af komplette 

tavleanlæg.

•  Tavlerne fremstilles på eget tavleværksted efter 
gældende standarder og relevante normer. 

•  Programmering af SCADA, SRO og PLC anlæg. 

•	 	Fejlfinding	og	reparation	på	eksisterende	tavleanlæg.

•  Termografering.

•  24 timers service.

•  Aut. El-installatør.

•	 	ISO	9001:2008	Certificeret.

Contech_87,5x83,5.indd   1 12/05/15   08.30



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4   25 

Tænk hvis du kunne være 
alle steder på én gang

HASSELLUNDEN 11A  ·  DK-2765 SMØRUM 
TLF. 45 95 04 10 · WWW.BUHL-BONSOE.DK

Testo forhandler

>

Testo Saveris

Trådløst dataloggersystem til 
fugt og temperatur

>  Fuld fleksibilitet
 -  Måling af differenstryk,  

pH, gasser, lux og andre 
parametre kan integreres

>  Alarmbesked via sms  
og e-mail

>  Automatisk dokumentation

www.buhl-bonsoe.dk/saveris

 NYHED
Tjek også det nye 
cloud-baserede 

dataloggersystem 
Testo Saveris 2

Forandring for en hel branche
”Det eneste konstante er forandringen” sagde den græske filosof Heraklit for mere end 2.500 år siden, og 
det er i dag mere sandt end nogensinde før. Verden er i konstant udvikling, og kun en ting er helt sikkert, 
det kommer aldrig til at gå så langsomt, som det gør i dag.

Tavle branchen i Danmark er ingen und-
tagelse her. Vi har brugt de sidste par år 
til at forberede os til en ny standard at 
lave tavler efter, idet vi på internationalt 

basis har fået indført standarden DS/
EN 61439, som erstatning for den noget 
gamle standard DS/EN 60439, som har 
eksisteret i rigtig mange år, og det må 
siges at være en stor forandring, hvilket 
de danske el-tavle byggere har måttet 
sande.

Den 27. september 2014 var dagen 
hvor det ikke længere var muligt at bruge 
DS/EN 60439, og alle skulle være klar til 
at tage den nye standard DS/EN 61439 
i brug, med alle de udfordringer det gi-
ver, det var ikke mere muligt blot at tage 
et tegningssæt op af skuffen og kopiere 
dette til en ny tavle, man skal igennem 
den nye norm først.

Som branche organisation har Dansk 
El- Tavle Forening bl.a. til formål at gøre 
det muligt for foreningens medlemmer at 
være ajourført til nye standarder, og det 
har vi også arbejdet meget med i de sid-
ste par år. Vi har designet specielle kur-
ser for vore medlemmer, så de kunne se 
hvad det indebar at vi nu skal bruge den 
nye norm, og vi har haft næsten samtlige 
medlemmer igennem dette kursusfor-
løb, hvor de har fået at se hvad den nye 
standard vil betyde for deres arbejde, 
samt hvad de væsentligste forskelle var 

AF SØREN RASMUSSEN, DETF

Fortsættes næste side

EL-TAVLER



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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

 Book tid for en 
 gratis fremvisning   
 hos jer af en Silentia 
 foldeskærm.

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

optimal hygiejne & patient-integritet
D E T  F Ø R E N D E  A LT E R N AT I V  F O R

H o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

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

Meget brugervenlig løsning. Flyttes og betjenes med lethed af såvel 

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

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

Patientterminal

på den nye og den gamle standard, og 
her var der noget at gennemgå.

I DETF har vi også besluttet at vi skal 
have medlemmer i de udvalg der arbej-
der med at udarbejde de nye standarder. 
Det giver vore medlemmer mulighed 
for, på et tidligt tidspunkt, at høre om de 
kommende regler, ja vi er faktisk med til 
også at præge de nye regler for hvordan 
man skal bygge el-tavler, hvilket er med 
til at give vore medlemmer en konkur-
rencemæssig fordel, idet man kan stole 
på at medlemmer af DETF altid ved hvor-
dan man bygger el tavler.

Som kunde er det derfor meget vigtigt 
at man henvender sig til en der kender 
til de gældende normer når man skal 
bestille sin tavle, og det er netop derfor 
DETF er indgået som kursusholder på 
dette felt, idet det er en betingelse for at 
være medlem hos DETF at man kan lave 
en god og lovlig el-tavle. Det skal gerne 
være sådan at man, ved at henvende sig 
til et medlem af DETF, er sikker på at få 
et produkt som er lavet i henhold til gæl-
dende regler og normer, så derfor har 

DETF i 2014 også arbejdet med en kam-
pagne, der skal få kunden til at se efter 
foreningens logo hos sin tavleleveran-
dør.

For at vi som brancheorganisation kan 
opfylde vore forpligtelser, har vi også 
set os forpligtet til at medvirke til at få 
oversat den nye norm DS/EN 61439 til 
Dansk, et arbejde som vi mener det of-
fentlige burde tage sig af da, det jo er et 
arbejdsværktøj for hele vores branche.

Da det åbenbart ikke lod sig gøre, gik 
vi sammen med Dansk Standard i gang 
med at få denne norm oversat, og det 
har gjort at DS/EN 61439 -1, -2 og -4 nu 
er oversat til Dansk og kan købes hos 
Dansk Standard, og i løbet af året forven-
tes også -0 at være klar på Dansk.

Som det fremgår, er det fremover ikke 
lige så enkelt at designe og producere 
eltavler til det Danske og Europæiske 
marked, derfor er det vigtigt at man som 
forbruger eller som indkøber af eltavler, 
altid henvender sig til en tavlebygger der 
ved hvad han har med at gøre, så man er 
sikker på at den tavle man får, altid over-

holder gældende regler, og samtidig er 
opbygget på en sikker måde.

Det ses bl.a. at man i henhold til den 
nye standard stiller væsentlig større krav 
til dokumentationen som skal følge med 
el-tavlen, ligesom komponentvalget er 
afgørende for om tavlen er lavet rigtig 
efter den nye norm.

Som det fremgår af ovenstående kan 
man derfor trygt henvende sig til et af 
Dansk El-Tavle forenings (DETF) med-
lemmer når man skal købe en el-tavle, de 
har nemlig alle været dybt inde i den nye 
norm, og derfor ved hvordan man skal 
bygge tavlen samt udføre dokumentatio-
nen som skal medfølge, man skal blot se 
efter DETFs logo, så finder man en tav-
lebygger der ved noget om dette, eller 
man kan finde tavlebyggere på forenin-
gens hjemmeside www.detf.dk.

EL-TAVLER
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Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

www.contech-automatic.dk – Tlf. 54 88 44 40

El-tavler til hospitaler!
•  Projektering, fremstilling og montage af komplette 

tavleanlæg.

•  Tavlerne fremstilles på eget tavleværksted efter 
gældende standarder og relevante normer. 

•  Programmering af SCADA, SRO og PLC anlæg. 

•	 	Fejlfinding	og	reparation	på	eksisterende	tavleanlæg.

•  Termografering.

•  24 timers service.

•  Aut. El-installatør.

•	 	ISO	9001:2008	Certificeret.
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El med overblik og tryghed
Contech Automatic ApS leverer ingen “gennemsnits-løsninger”. Alle el-tavler er skræddersyet til den 
enkelte kundes behov – med stabilitet og sikkerhed som helt fundamentale kvalifikationer.

Selvfølgelig er det teknologiske niveau, specifikationer og krav 
i dag på et særdeles højt og krævende niveau...

Men Lars Willander, direktør i virksomheden Contech Auto-
matic ApS, vil også gerne gøre budskabet om firmaets leveran-
cer af el-tavler simpelt.

– Vi er da lidt nørdede og optagede af teknologi. Det ind-
rømmer jeg gerne. Men egentlig er vores mål ret enkle og let-
forståelige – og resultaterne forhåbentlig også enkle: Vi produ-
cerer, leverer og servicerer el-tavler, som gør hverdagen lettere 
for kunderne. Og frem for alt sørger vi for sikkerhed, tryghed 
og driftsstabilitet, forklarer han.

Contech Automatic ApS – en virksomhed med cirka 40 med-
arbejdere og base i Nykøbing Falster – har siden starten i 1988 
leveret el-tavler til en række specialiserede formål. Det gælder 

også eksempelvis forsyningsvirksomheder som vandværker, 
renseanlæg, varmeværker med flere. Og i de senere år altså 
også i sundhedssektoren.

– Vi er vant til at arbejde med skarpe krav til sikkerhed og 
funktionalitet. Vi producerer vores el-tavler præcist efter kun-
dernes ønsker og laver altså ikke “standardmodeller.” Vi byg-
ger på grundlag af komponenter fra anerkendte leverandører 
som blandt andre Siemens og Schneider Electric. Sammen med 
den erfaring og ekspertise, vi har blandt medarbejderne i virk-
somheden, sikrer vi et meget højt kvalitetsniveau, understreger 
Lars Willander.

– Skulle der i øvrigt – mod forventning – opstå problemer 
af den ene eller anden art, har vi døgnservice og er altid til at 
komme i forbindelse med for vores kunder. Det giver en ekstra 
tryghed, tilføjer han.

Contech Automatic ApS har i øvrigt på flere måder fået 
stemplet “godkendt” inden for de senere år. Her i april blev Ny-
købing-firmaet såkaldt Siemens Solution Partner. Som certifi-
ceret Siemens Solution Partner kan man dermed levere skræd-
dersyede PLC løsninger og el-tavler i en fremragende kvalitet.

Contech Automatic ApS blev i 2013 også hædret med Nor-
deas Erhvervspris.

Virksomheden er i øvrigt ISO 9001 certificeret.
– Kvalitet er afgørende i det, vi foretager os. Det gælder 

naturligvis produkterne – men vi vil også gerne have kvalitet 
i forhold til kunderne forstået på den måde at vi lægger vægt 
på at følge alle opgaver tæt og helt til dørs, konstaterer Lars 
Willander.

EL-TAVLER



MAKSIMAL PATIENTSIKKERHED OG
OPTIMERING AF RESSOURCER  
Swisslog leverer automatiserede løsninger der øger 
effektiviteten og forbedrer patientoplevelsen på
innovative hospitaler.

For mere information besøg www.swisslog.com
Eller ring til vores lokale kontor på tlf.: 96 90 71 00

Individuelle løsninger
ELOGIC A/S er en danskejet virksomhed 
med over 40 års erfaring i at projektere, 
producere, teste, installere og servicere 
alle former for el-tavler til såvel, hospi-
talssektoren, Nybyggerier, industrien, 
kraftværker samt andre sektorer.

Ud fra den enkelte kundes ønsker og 
behov, leverer vi såvel små som store 

nøglefærdige løsninger der er syste-
matisk testet og kvalitetskontrolleret. 
Samtidig gør vort industrielle mindset 
og produktionsset-up det muligt, at 
minimere vores kunders ressourcefor-
brug og de tilhørende udfordringer i 
forbindelse med den del af deres sup-
ply chain, der handler om el-tavler. Vor 

mangeårige erfaring, vore veluddan-
nede medarbejdere, vores state-of-art 
produktionsfaciliteter og vor effektive 
testafdeling er således kundens samlede 
garanti for fuld tryghed i samarbejde 
med ELOGIC.

ELOGIC har gennem en lang årrække 
været leverandør til hospitals sektoren 
af alt fra byggepladstavler, hovedtavler, 
medicinsk IT tavler, CTS tavler til avance-
rede plug-in løsninger.

Vi tilbyder

•  Hoved- og fordelingstavler
•  Gruppe- og byggetavler
•  Industri- og maskintavler
•  Serieproduktion af el-tavler
•  Landsdækkende service afdeling
•  Reservedele og komponentsalg

EL-TAVLER
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Energiprojekt skal spare Regions-
hospitalet Viborg for 38 mio. kroner
Schneider Electric Danmark står bag stor energirenovering af Regionshospitalet Viborg, som over de 
næste 12 år skal sikre besparelser for ca. 38 millioner kroner i et såkaldt ESCO-projekt, hvor de garanterede 
energibesparelser dækker investeringerne.

Regionshospitalet Viborg går en grøn 
fremtid i møde med det ESCO-samar-
bejde, som netop er indgået med energi-
specialisten Schneider Electric, der skal 
reducere hospitalets energiforbrug med 
25 % og CO2-aftryk med 27 %. Det skal 
ske gennem en omfattende energireno-
vering af hospitalets – og psykiatriens 
bygninger i domkirkebyen. Hospitalets 
tekniske chef glæder sig over projektet.

– Foranalysen viser, at vi har et stort 
potentiale for et energirenovere vores 
bygninger, så det bliver godt at komme i 
gang. Det har været oplagt at udføre det 
som et ESCO-projekt, da vi kan leasing-
finansiere projektet med sikkerhed i de 
garanterede energibesparelser. Vi har 
tidligere gennemført ESCO-projekter 
med succes, så det er langt fra et frem-
med koncept for Region Midt, siger Stig 
Tofteberg, der er teknisk chef for Hospi-
talsenheden Midt, som omfatter hospi-
talerne i Viborg, Skive og Silkeborg og 
Hammel.

Schneider Electric går som ESCO-
partner ind og garanterer de besparelser, 
som betaler for de nødvendige investe-
ringer i energirenoveringen. I Viborg 
omfatter projektet 18 bygninger, der får 
gennemført tiltag, som skal sikre den 
store besparelse på 38 mio. kroner.

– Energirenoveringen er et omfat-
tende og spændende projekt, og vi 

glæder os meget til at komme i gang og 
få gennemført de første af de energibe-
sparende tiltag. Vi kommer blandt andet 
til at udskifte og optimere en stor del af 
de tekniske installationer herunder ven-
tilationen, varmeanlæg og belysning. 
Derudover efterisolerer vi en række af 
bygningerne, og vi etablerer også sol-
celler, fortæller Casper Højgaard, der er 
salgschef for ESCO i Schneider Electric 
Danmark.

De første projekter omfatter blandt an-
det etableringen af solcelle-anlæg, hul-
mursisolering og udskiftning af vinduer. 
Schneider Electric forventer at have gen-
nemført de energirigtige projekter inden 
for to år, hvorefter de vil generere årlige 
besparelser på ca. 3 mio. kr.

Grøn finansiering

ESCO-projekter kan give store bespa-
relser på hospitaler og sygehuse, da det 
er en effektiv metode til at sætte gang i 
de omfattende energirenoveringer, som 
er nødvendige på mange af de eksiste-
rende hospitalsbyggerier i Danmark.

– ESCO giver mulighed for at lea-
singfinansiere projekterne over få år, og 
dermed kan man komme hurtigt i gang 
med omfattende renoveringer. Samtidig 
bliver det muligt at inddrage det vedlige-
holdelsesmæssige efterslæb, som ligger 
i mange ældre bygninger, siger Casper 
Højgaard.

Projektet på Regionshospitalet Viborg 
dækker ca. 60.000 kvm, inkl. Psykiatri-
ens bygninger. En væsentlig del af pro-
jektet går ud på at sikre bedre kontrol 
og overblik over energiforbruget med 
intelligent energiovervågning. Det gi-
ver et nyt, godt redskab til hele tiden af 
følge og justere energiforbruget i byg-
ningerne.

HVAD ER EN ESCO-AFTALE?

ESCO er en forkortelse for Energy Service Company. Det er en samarbejds-
form, hvor en leverandør forpligter sig til at nedbringe ressource- og energifor-
bruget for en partnervirksomhed, kommune eller region. ESCO-leverandøren 
garanterer en besparelser, der dækker omkostningerne til de nødvendige ener-
giprojekter. Hvis besparelsen bliver større end garantien, så deler parterne den 
økonomiske gevinst, mens ESCO-leverandøren dækker forskellen, hvis resultatet 
ligger under den garanterede besparelse.

Casper Højgaard, salgschef i Schneider 
Electric Danmark A/S, er en af landets fø-
rende specialister i projekter vedr. klima-, 
energi- og ressouceeffektivisering. Han 
glæder sig meget til at komme i gang med 
den omfattende energirenovering på Regi-
onshospitalet Viborg.

Regionshospitalet Viborg vil spare 3 mio. 
kr. årligt på energiforbruget gennem et 
ESCO-projekt med Schneider Electric. Pro-
jektet skaber en samlet energibesparelse på 
38 mio. kr

ENERGIOPTIMERING



Et sundt varmesystem i 
en sund bygning…
“En sund sjæl i et sundt legeme”… sådan lyder en gammel parole, når man beskæftiger sig med sundhed 
og hele mennesker. Den samme logik kunne, med en mindre omskrivning, anvendes, når man kigger på 
renovering og nybygning af hospitaler. Her er det på samme måde sund fornuft at anlægge et holistisk 
perspektiv på opgaven.

Det nytter f.eks. ikke meget at skifte til 
vinduer med energiglas, hvis bygnin-
gens systemer til energiproduktion eller 
energitransmission ikke er optimerede 
og renoverede. På samme måde giver 
naturligvis heller ikke de ønskede resul-
tater, hvis man udskifter varmeanlægget 
uden at renovere klimaskærmen. Selvom 
denne helhedsorienterede tilgang virker 
indlysende og som almindelig sund for-
nuft, er det desværre ikke altid sådan, 
man går til opgaven ude på landets byg-
gepladser.

“Vi har meget stor erfaring med at 
rådgive kunder om, hvordan de opnår 
de bedste løsninger” fortæller salgschef 
Karsten Jakobsen fra Belimo. “F.eks. har 
vi igennem mange år haft et tæt samar-
bejde med Køge Sygehus om, hvordan 
udskiftning af reguleringsventiler på 
deres mere end 150 ventilationsanlæg 
og et stort antal blandesløjfer både kan 
forbedre indeklimaet og spare dem for 
mange penge i tabt energi.”

Slut med cirkulationstab

Et af de ofte oversete områder hvor der 
er rigtig store besparelser at hente, er at 
sikre, at ventilerne i anlægget er tætte. Jo 
større og jo ældre et anlæg er, jo oftere 
ser man, at utætte ventiler er skyld i me-
get store energispild. Med Belimo Ener-
giventil får du lavere driftomkostninger, 
fordi den sikrer en 100% tæt lukning. 
Resultatet er store energibesparelser og 

lavere driftomkostninger, da det er slut 
med cirkulationstab i vandkredsløbet. 
Derfor er den et oplagt valg, både når du 
skal bygge nyt og energirenovere eksi-
sterende varmeinstallationer.

Drift, data og dokumentation

Som bygningsejer eller driftansvarlig 
mangler man ofte pålidelig viden og do-
kumentation, som kan påvise om vand-
flowet i varmevekslere er optimalt i for-
hold til at udnytte energien. Derfor ved 
man faktisk, ikke hvor energien forsvin-
der hen, men man kan bare se, at forbru-
get i ens anlæg er større end det burde 
være. Takket være energiventilens ind-
byggede sensorer opsamler den reelle 
og pålidelige driftdata om temperaturen 
på fremløb og returløb. På den måde 
får du indblik i dit aktuelle forbrug og et 
retvisende billede, af hvor energien i dit 
anlæg forsvinder hen.

Belimo Energiventil 
har integreret må-
leudstyr, der log-
ger alle væsentlige 
energidata for de seneste 13 
måneder, hvilket giver dig 
mulighed for at overvåge og 
programmere store veks-
lere til optimal drift. Med 
din bærbare computer får du 
for første gang nogensinde 
et fuldstændigt overblik over 
flow og energiforbrug på en en-

kelt ventil – både lige nu og mere end et 
år tilbage i tiden.

SÅDAN KAN DU SPARE…

Scan koden for yderligere inspiration til hvordan man kan opnå store besparelser i offentlige bygninger som hospitaler, skoler, 
universiteter og sportsanlæg.

http://energyvalve.com/case-studies.html

“Vores nye energiventil er en 
unik ALT-I-ÉN VENTIL til drift og 
overvågning af store vekslere. 
Den måler, lukker, regulerer, 
afbalancerer og afspærrer. Det er 
noget så sjældent som en intelligent 
reguleringsventil med elektronisk 
flowbegrænser, som både kan 
optimere driften på dit anlæg, 
forbedre dit indeklima og reducere 
dit energiforbrug”.

Karsten Jakobsen, salgschef, Belimo

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

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

Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 
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Nyt program skal bekæmpe 
infektionssygdomme på sygehuse
Danske Regioner medfinansierer et helt nyt program, som skal nedbringe antallet af infektioner på landets 
sygehuse. Vi arbejder for at øge patientsikkerheden, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners 
Sundhedsudvalg

På flere af landets store sygehuse min-
der plakater og klistermærker personale 
og patienter om at huske rene hænder. 
Formålet er at undgå infektioner og 
smitte. Nu systematiseres arbejdet med 
infektionssygdomme på sygehusene. 

Databasen HAIBA, Hospital Acquired 
Infection database, der blev lanceret 
den 25. februar, skal indsamle og over-
våge bestemte infektionssygdomme på 
sygehusene. Anslået får op mod 60.000 
patienter årligt en infektion, mens de er 
indlagt.

– Hvert år indlægges mere end en mil-
lion patienter på de offentlige sygehuse, 
så det er en udfordring at nedbringe an-
tallet af infektioner mærkbart, men det er 
vores klare ambition. Første skridt på ve-
jen er et bedre overblik, og det får vi nu 
med HAIBA. Databasen har potentiale til 
at blive et særdeles vigtigt værktøj til at 
fremme patientsikkerheden, siger Ulla 
Astman, formand for Danske Regioners 
Sundhedsudvalg.

Danske Regioner finansierer sammen 
med staten HAIBA, som er udviklet af og 
administreres af Statens Serum Institut. 
Arbejdet med databasen kommer ikke 
til at betyde flere registreringer for sy-
gehuspersonalet, for HAIBA genbruger 
eksisterende informationer om patien-
ternes sygdoms- og indlæggelsesforløb. 
Ud fra disse data beregner databasen, 

hvor og hvordan en patients infektion 
kan være opstået.

– I regionerne har vi i flere år haft en 
række initiativer til at minimere eksem-
pelvis tilfælde med liggesår og blodfor-
giftninger erhvervet på sygehusene. Ini-
tiativerne har været effektive, men med 
HAIBA får vi nu muligheden for at styrke 
indsatsen og på den måde tage endnu 
bedre hånd om patienterne, siger Ulla 
Astman.

Data fra HAIBA gøres tilgængelige på 
eSundhed.dk.

HYGIEJNE



Skab spektakulære mønstre i 
linoleum med unik teknologi
Linoleum er langt fra flade gulve fra forrige årti. Vandskæreteknologien Aquajet giver mulighed for at 
udskære ultrapræcise mønstre og designs uden grænser for kreativiteten. Mulighederne er uendelige, 
hvad enten man ønsker at peppe gulvet op eller beklæde væggen med et unikt kunstværk i udskåret 
linoleum.

Forestil dig en vandstråle så hård, at den 
skærer ubesværet og ultrapræcist gen-
nem et stykke kraftigt linoleum. Det er 
funktionen bag Forbo Floorings Aqua-
jet-teknologi, som giver mulighed for at 
fremstille selv de mest indviklede de-
signs i linoleum.

Designeren leverer et oplæg med an-
givelse af farver og størrelse, som ind-
læses digitalt i maskinen. Herefter ud-
skæres de forskellige linoleumsstykker 
ved hjælp af en kraftig vandstråle. Og til 
sidst samles alle dele manuelt af dygtige 

håndværkere, som sætter motivet sam-
men og limer det op på en plade.

Nye muligheder for linoleum 
som materiale

Den store udskæringspræcision har gjort 
det muligt at designe helt frit og har der-
med udvidet anvendelsesmulighederne 
for linoleum som materiale. En af de de-
signere, som har taget både teknikken 
og materialet til sig, er mønster- og teks-
tildesigneren Margrethe Odgaard.

”Jeg synes, linoleum er et spændende 
materiale at arbejde med, fordi det har 
en varm overflade. Med undtagelse af 
træ, så er alle andre gulvtyper jo kolde. 
Men linolien i linoleum giver en venlig 
overflade, som har en varme og poesi 
i sig. Og så er det jo et enormt praktisk 
materiale,” siger Margrethe Odgaard.

Margrethe Odgaard har blandt andet 
designet mønstre og produkter for Hay, 
Ikea, Kähler og Georg Jensen. Hen-
des seneste designprojekt i linoleum 
er ”Græsgangen” på Holstebro Gym-

FAKTA

•  Linoleum blev opfundet for godt 
150 år siden af englænderen Fre-
derick Walton og består af linolie, 
harpiks, træ- og kalkstensmel blan-
det med naturligt farvepigment.

•  97 procent af råvarerne i linoleum 
er naturligt forekommende, mens 
72 procent af råvarerne er hurtigt 
fornybare. Fremstillingsprocessen 
er miljøvenlig og bæredygtig.

•  Linoleum fra Forbo er Svanemær-
ket og har lang levetid – typisk 
25-30 år.

•  Forbo er en schweizisk koncern 
og verdens førende producent af 
linoleum.

DESIGN & INDRETNING
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Produktivitet!

Vi tager os af udfordringer og 
besværligheder

Uanset om I lider under
▼  manglende resultater
▼  ikke fungerende processer
▼  manglende motivation

Kontakt:
Lene Stevnsborg
Telefon: 70 25 95 35
E-mail: Lene@simplify-it.dk
www.simplify-it.dk
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Design: Nendo – Oki Sato. NJP TABLE er en nyfortolkning 
af den klassiske arkitektlampe. Den er din personlige assi-
stent med det perfekte arbejdslys – på kontoret og hjemme.  
Indbyggede fjedre, fleksibel og blændfri med to lysstyrker,  
timerfunktion til automatisk slukning. Varianter i hvid eller sort, 
med bordfod, pind eller bordklemme.
10W LED, 50 lm/W, 2700/3000K, CRI>90. 

www.louispoulsen.com

NJP Table

nasium, hvor alle farver og nuancer er 
udskåret ved hjælp af Forbos Aquajet-
teknologi.

”Det overraskede mig faktisk, hvor 
mange designmuligheder der er med 
linoleum. Teknologien har gjort, at man 
kan designe, helt som man vil. Og så 
synes jeg, Forbo har en meget smuk far-
veskala. Det er jeg ellers altid ret kræsen 
med,” siger Margrethe Odgaard. 

Fra gulvprodukt til dekorativ 
beklædning

Det slidstærke og vedligeholdelsesfrie 
linoleum har for længst vundet indpas 
som gulvprodukt i mange brancher. Men 
mange designere og arkitekter har også 
fået øje på mulighederne for at anvende 
linoleum som et dekorativt element i ind-
retningen, så linoleum nu også præger 
både møbler og vægge.

På Aabenraa Sygehus er et stort 
kunstprojekt eksempelvis blevet udført 
på sygehusets ankomstarealer. Her har 
kunstneren Ane Mette Ruge beklædt 23 
søjler med smukt udskårne billeder i lino-
leum. De detaljerige motiver er udskåret 

Kunstprojektet på Aabenraa Sygehus består af 23 søjler, hvor forskellige mennesker er af-
billedet i linoleum. Kunstneren Ane Mette Ruge er blevet udvalgt af Statens Kunstfond til 
opgaven.

ved hjælp af Aquajet og forestiller virke-
lige personer afbilledet fra top til tå.

Er man ikke selv den store designer, 

kan man peppe gulvet op ved at vælge 
et design fra Forbos Aquajet-kollektion 
af motiver, farver og ikoner.

DESIGN & INDRETNING



SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

Skridsikkerhed = 
teknologi + know how
170.000 ulykker om året sker som følge af skrid og fald. Altro er pionér, når det gælder teknologier, 
testmetoder og produkter, og med Altro lykkes det faktisk at reducere risikoen for ulykker fra 1:2 til 
1:1.000.000.

Altro, der er verdens førende leverandør 
af sikkerhedsgulve og vægbeklædnin-
ger, har et helt naturligt fokus på skridsik-
kerhed. For at kunne sikre medarbejder-
nes og brugernes sundhed og sikkerhed 
i almindelighed er det ret afgørende at 
undgå ulykker og fysiske skader. Gulv-
teknologier såvel som den rette behand-
ling og vedligeholdelse sørger for, at dit 
sikkerhedsgulv yder, som det skal, igen-
nem hele produktets levetid.

Sundhedsstatistik for hele verden vi-
ser med al tydelighed, hvor stort proble-
mer forårsaget af skrid, glid og faldulyk-
ker er:
•	 	Faldulykker er den 2. hyppigste årsag 

til dødsfald i forbindelse med ulykker 
eller utilsigtede skader på verdensplan

•	 	Faldulykker er hvert år årsag til 424.000 
dødsfald på globalt plan

•	 	Voksne mennesker over 65 år udgør 
det største antal af fatale faldulykker

•	 	37.3 millioner faldulykker på verdens-
plan om året er så alvorlige, at de kræ-
ver medicinsk behandling

Altro reducerer risikoen for 
ulykker fra 1:2 til 1:1.000.000

Skridsikre gulve med en livslang skrid-
sikkerhed beskytter folk mod skrid og 
fald. Testet, holdbar skridsikkerhed vil 

statistisk set medføre, at kun en ud af en 
million mennesker falder. Andre gulvbe-
lægninger såsom glatvinyl, gummigulve 
eller gulve, der kun har en tynd skridsik-
ker overfladebelægning eller prægning 
vil mister deres skridsikkerhed over tid, 
og under våde, snavsede forhold udgør 
de en risiko for skrid for hver anden per-
son, der går på gulvene.

En våd film på kun 1-2 μm er nok til 
at man mister kontakten mellem sko og 
gulv. Dette er ca. ti gange så tyndt som et 
menneskehår. Tør snavs kan have samme 
effekt som millioner af små kuglelejer og 
kan ligeledes føre til fald og ulykker.

Effekten ved et sikkerhedsgulv opnås 
ved hjælp af de partikler, der er inde-
holdt i gulvets slidlag. Hvis antallet og 
kvaliteten af dem er tilstrækkeligt vil de 
rage op over den våde film og dermed 
etablere kontakten med skoen. Når det 
gælder tørt snavs, vil de forebygge kug-
lelejeeffekten. Af samme årsag findes 
partiklerne i hele gulvets slidlag, når det 
gælder Altro gulve, og sikrer dermed 
den vedvarende skridsikkerhed.

Teknologier, testmetoder og 
produkter

Som opfinderen af sikkerhedsgulvet 
mener Altro, at sikkerhed, skridsikker-
hed og brugerrelevans er essentielle 
emner, som man konstant ønsker at vi-
dereudvikle indenfor. Det kommer ty-
deligt til udtryk i virksomhedens unikke 
produktionsmetoder, pionérløsninger, 
brancheførende testmetoder og et bredt 
udvalg af særlige gulvløsninger. ”Altro 
ikke alene imødekommer de højeste sik-
kerhedsstandarder, de er også med til at 
sætte dem”, siger Ulf Göthenqvist, Area 
Manager for Altro i Norden.

•	Teknologier
  Et eksempel er Altro Easyclean Maxis 

PUR teknologien, som er indeholdt i 

gulvbelægningen. Den sørger for at 
opretholde gulvenes skridsikkerhed 
og gør det nemmere bevare gulvenes 
hygiejniske egenskaber. Gennemførte 
tests viser, at uanset hvilket gulv man 
sammenligner med, så opsamler gulve 
med Altro Easyclean Maxis PUR tekno-
logi meget lidt snavs, lige såvel som de 
er særdeles modstandsdygtige over-
for pletter og kemikalier. Det sikrer en 
langsigtet og nem rengøring med vand 
og traditionelt rengøringsmiddel.

•	Testmetoder
  For øjeblikket findes der hverken lov-

mæssige krav til vedvarende skridsik-
kerhed endsige en vedtaget branche-
standard for, hvordan den måles. Altro 
i England bruger TRRL pendultesten, 
som vurderer den vedvarende skrid-
sikkerhed ved et sikkerhedsgulv. ”I 
vores verden kan et gulv kun betegnes 
som et ægte sikkerhedsgulv, hvis det 
igennem hele dets levetid kan opret-
holde en værdi på ≥36 i TRRL pen-
dultesten og dermed fortsat er skrid-
sikkert”, siger Ulf Göthenqvist. ”Alle 
sikkerhedsgulve fra Altro opnår denne 
værdi igennem hele produktets levetid 
og sørger dermed for, at brugerne er 
sikre. ”

• Produkter
Den højeste skridsikkerhedsvurdering 
blandt Altro’s gulve opnås af gulvet Al-
tro Stronghold 30, som har en værdi på 
≥ 55 i TRRL pendultesten. Det svarer til 
en skridsikkerhed på R12. Dette 3mm 
sikkerhedsgulv er designet til at våde og 
fedtede miljøer i køkkener. Det er vedva-
rende skridsikkert selv der, hvor der hyp-
pigt forekommer spild af fx vand og olie.

Vejle Sygehus Centralkøkken er et 
godt eksempel på et køkken, hvor der 
bl.a. er anvendt Altro Stronghold 30 for 
at opnå de fordele, som dette produkt 
netop tilbyder i et køkkenmiljø.

DESIGN & INDRETNING
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KE Fibertec klar med 
EPD miljøvaredeklaration
Tekstilkanal-producenten KE Fibertec kan nu tilbyde en EPD (Environmental Product Declaration) 
på tekstilkanaler. EPD er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer en tekstilkanals miljømæssige 
påvirkninger i hele produktets livscyklus.

Alle materialeproducenter oplever et 
stigende krav om dokumentation af 
produktets miljøpåvirkning og som den 
første i verden indenfor tekstilbaseret 
ventilation er KE Fibertec nu klar med en 
såkaldt EPD eller en miljøvaredeklaration 
på tekstilkanaler.

For at få en uafhængig og objektiv vur-
dering har vi bedt firmaet 2.-0 LCA con-
sultants om at forestå analysen og den 
er blevet udført i henhold til ISO 14044 
og retningslinjerne heri. I beskrivelsen er 
der taget udgangspunkt i en tekstilkanal 
på 10 meter med Ø500 mm diameter og 
en luftmængde på 5000 m3 i timen.

EPD er et resumé af en LCA (Life Cy-
cle Assessment), som er dokumenteret i 
en mere omfattende rapport. Rapporten 

er en tilbundsgående beskrivelse af de 
miljømæssige påvirkninger i en tekstil-
kanals levetid, f.eks. CO2 udledning (glo-
bal opvarmning), nedbrydning af ozon-
laget, udledning af skadelige stoffer mv.

Med en LCA er det muligt at sammen-
ligne tekstilkanaler med andre produk-

ters miljøprofil og samtidig kan den bru-
ges til at prioritere optimeringsindsatsen 
i forhold til hvilke negative miljømæssige 
påvirkninger man ønsker at minimere. 

KE Fibertecs EPD miljøvaredeklaration 
kan hentes på www.ke-fibertec.dk/EPD

OM KE FIBERTEC

KE Fibertec AS udvikler, producerer og markedsfører ”godt indeklima” eller luft-
fordelingssystemer baseret på fiberteknologi. Tekstilkanalerne finder anvendelse i 
skoler, laboratorier, sportshaller, på kontorer og mange andre steder, hvor der er 
behov for et godt indeklima og en effektiv luftfordeling. 

Læs mere på www.ke-fibertec.dk

INDEKLIMA



Masteruddannelse sætter 
fokus på IT-sikkerhed
Nye fag på masteruddannelsen i it vil klæde både udviklere og ledere på til at vurdere og håndtere it-
sikkerhed i systemer og organisationer.

Den gennemgribende digitalisering be-
tyder store ændringer i, hvordan data og 
dokumenter håndteres i organisationer. 
Der giver stort behov for forståelse for it-
sikkerhed hos den enkelte bruger og hos 
ledelsen. Samtidig er strømmen af it-an-
greb mod både offentlige myndigheder 
og private virksomheder overvældende 
og bliver til stadighed mere avanceret.

Derfor har It-vest, Aalborg Universitet 
og Aarhus Universitet fået stor opbak-
ning fra et bredt erhvervspanel til udvik-
ling af en ny specialisering i it-sikkerhed 
på masteruddannelsen i it, der henven-
der sig til it-medarbejdere i både private 
og offentlige virksomheder.

It-sikkerhed fra mange vinkler

Uddannelsen tager fat på både de tekni-
ske discipliner som sikkerhed i software 
og netværk og en lang række andre 
aspekter, der har betydning for it-sikker-
heden. For eksempel at virksomhedens 
medarbejdere ved, hvordan teknologi 
og data skal håndteres, at politikker og 
retningslinjer sikrer de rigtige procedu-
rer, og at lovgivningen på området bliver 
overholdt.

5000 nye trusler om året

”Her de senere år er der opstået sådan 
cirka 5000 nye sårbarheder om året, i 
runde tal”, vurderer Henning Morten-

sen, der er chefkonsulent ved DI ITEK og 
har siddet med ved bordet, da behovet 
for en ny uddannelse i it-sikkerhed blev 
drøftet.

”Der er brug for kompetencer inden 
for it-sikkerhed både hos sikkerhedsle-
verandørerne, der skal hjælpe kunderne 
med at etablere god sikkerhed, og hos 
kunderne selv, hvad enten de er offent-
lige eller private. Ansvaret for sikkerhe-
den ligger hos virksomheden, så derfor 
skal der være sikkerhedskompetencer 
begge steder”, siger Henning Morten-
sen.

Adfærd, ledelse og sikkerhed i 
netværk og software

I den nye specialisering i it-sikkerhed 
indgår fire fag, der kan tages enkeltvis 
eller samles til en hel masteruddannelse 
i it:
”Itsikkerhed i organisationer” tager 
fat på organisering og drift af en sikker 
it-organisation med emner som it-etik, 
it-jura, it-sikkerhedsadfærd og ledelse af 
it-sikkerhedsprocedurer.
”Netværkssikkerhed” giver kompe-
tencer til at overvåge netværksaktivitet 
og -trafik, så fejl og angreb kan detekte-
res, og konsekvenserne af dem minime-
res.
”Sikker softwareudvikling” giver vi-
den og færdigheder til at planlægge og 

udføre en softwareudviklingsproces 
med fokus på sikkerhed fra start til slut.
”Itsikkerhed og kryptologi” har fokus 
på strategier til at beskytte sine it-syste-
mer og mekanismer til implementering af 
sikkerhedspolitikker m.v.

MASTER I  IT OG IT-SIKKERHED

•  Masteruddannelsen i it er en deltidsuddannelse for højtuddannede it-medar-
bejdere.

•  Uddannelsen tilbyder hvert halve år cirka 10 forskellige fag inden for it-orga-
nisation, it-ledelse og it-udvikling.

•  It-sikkerhed er en ny specialisering, der begynder i efteråret 2015.
•  Masteruddannelsen i it udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Uni-

versitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Se mere på www.master-it-vest.dk

AF JOURNALIST BRITTA ANK PEDERSEN,  

IT-VEST – SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

Den gennemsnitlige studerende på ma-
steruddannelsen i it er 40-45 år og har mi-
nimum 10 års erfaring som it-professionel. 
Hver tredje har i forvejen en kandidatud-
dannelse, mens resten har en bachelor- el-
ler diplomuddannelse eller tilsvarende. 
Hver fjerde studerende er kvinde. Foto: 
Jens Hasse, Chili foto & arkiv
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IT-systemer og organisation 
hænger uløseligt sammen
It-sikkerhed i sygehussektoren handler især om brugerstyring og håndtering af patientdata – og om at leve 
op til lovgivningen på området.

”Når man er i en stor virksomhed – som 
f.eks. Region Midtjylland med 35.000 
ansatte – så er det vigtigt at have en for-
ståelse af, at den enkelte medarbejder er 
et led i en lang række af handlinger. Det 
tror jeg, en it-sikkerheds-uddannelse kan 
bidrage til”, siger Henrik Hammer Jordt, 
der er leder af It Arkitektur og design i 
Region Midtjylland og formand for Dan-
ske Regioners It-arkitekturråd, der rådgi-
ver regionerne om fælles standarder på 
it-området.

Han mener, at spørgsmålet om it-sik-
kerhed i det offentlige sundhedsvæsen 
især handler om en forståelse internt i or-
ganisationen for, hvordan it-systemer og 
organisation hænger uløseligt sammen.

”Det er en væsentlig del af vores sik-
kerhed og det at overholde lovgivnin-
gen på området, at vi kan give medar-
bejderne de adgange til it-systemerne, 
som er nødvendige. Vores organisation 
er repræsenteret i it-systemerne, og vi 
skal sikre, at brugerrettighedssystemet 
fungerer i de enkelte it-systemer i en stor 

organisation, der er under konstant ud-
vikling. Det er vigtigt, at der er forståelse 
for det både internt og hos de leverandø-
rer, der udvikler it-systemer til os”, siger 
Henrik Hammer Jordt.

Balancegang mellem ønsker og 
jura

Digitaliseringen af data giver helt nye ar-
bejdsbetingelser i forhold til håndtering 
af for eksempel patientjournaler. Henrik 
Hammer Jordt nævner som eksempler, 
at der er faste grænser for, hvor længe 
digitale data må gemmes, og regler om, 
hvem der må få adgang til dem.

Omvendt giver digitaliseringen også 
nye muligheder. For eksempel er et fæl-
les EPJ-system som det i Region Midt-
jylland en stor gevinst i patientbehand-
lingen, når data er til stede dér, hvor 
patienten kommer hen.

”Jeg tror, at det som er udfordringen 
for personalet på hospitalerne, er, at de 
står med ønsket om at kunne give en 

bedre patientbehandling, som skal ba-
lanceres over mod de krav, som vi juri-
disk set står over for i forhold til, hvordan 
patientoplysninger skal håndteres,” siger 
Henrik Hammer Jordt.

Han vurderer derfor, at behovet for 
et masterfag om it-sikkerhed, som det 
universiteterne i It-vest samarbejdet nu 
tilbyder, ligger på mellemleder- og leder-
niveau på hospitalerne, så forståelsen for 
it-sikkerhed kan brede sig derfra.

Konkrete værktøjer og 
vidensbaseret argumentation

Henrik Hammer Jordt har selv taget tre 
fag på masteruddannelsen i it omkring it-
projektledelse, it-organisation og ledelse 
af virksomhedsarkitektur.

”Masteruddannelsen har givet mig 
konkrete værktøjer til bedre at løse den 
opgave, jeg har i det daglige, og kon-
krete modeller, som jeg kan tage i brug 
direkte i organisationen. Jeg lever i en vi-
densorganisation, og når jeg kan komme 
med dokumentation og belæg for mine 
argumenter, så møder jeg stor forståelse 
for det, jeg siger. Det har rigtig stor værdi 
at have det med i bagagen”, fortæller 
han.

Henrik Hammer Jordt

Masteruddannelsen i it ved It-vest-samarbejdet har løbende ca. 275 studerende, der kom-
mer fra både offentlige og private virksomheder. En fagpakke varer 5-9 måneder med un-
dervisning ca. en gang om måneden og selvstændige studier derimellem. Foto: Jens Hasse, 
Chili foto & arkiv
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Når ledelse på tværs er 
det nye normale

ANNEMETTE DIGMANN, AFDELINGSCHEF I 

REGION MIDTJYLLAND

I slutningen af 2014 var OPI næsten dag-
ligt på dagsordenen hos Den Offentlige.

Artiklerne har hovedsageligt drejet 
sig om metoder og værktøjer – samt de 
barrierer der er af juridisk og kulturel ka-
rakter.

En af de barrierer, vi er stødt på i Re-
gion Midtjylland er, at det ikke er så let 
at lede et partnerskab på tværs af fag og 
sektorer.

I denne artikel sætter jeg fokus på 
hvilke supplerende ledelseskompeten-
cer, der er nødvendige, for at et partner-
skab får succes med opgaveløsningen.

Nødvendigheden er til stede

I Region Midtjylland har de mange ak-
tører på velfærdsområdet erkendt, at 
vi er nødt til at kunne løse opgaverne i 
partnerskaber, hvis vi skal kunne imøde-
komme borgernes behov for og samfun-
dets krav til velfærdsydelser i fremtiden.

Det betyder for det første, at vi skal 
kunne samarbejde på tværs af faglighe-
der, traditioner, kulturer og perspektiver 
– og det er ikke nødvendigvis kun let, da 
der er meget på spil, når man skal være 
i stand til at sætte egen-interessen på 
stand by.

For det andet betyder det, at ledere 
både skal kunne lede deres egen orga-
nisation og lede et partnerskab eller et 
konsortie. Det kræver, at enhver leder 
må kunne se ud over det interne hie-
rarkis grænser og arbejde på tværs af 
afdelinger/virksomheder for det fælles 

mål. Når man ikke kan lede gennem or-
drer, så er det snarere den gode idé, det 
gode argument, påkaldelse af den fælles 
interesse, der kan bringe interessenterne 
sammen. Det bord, lederen sidder ’for 
enden af’, er rundt, så han eller hun skal 
snarere fungere som en facilitator, der in-
tegrerer flere synsvinkler og hensyn end 
en leder med hierarkisk autoritet. Det 
er min erfaring, at det er denne kompe-
tence ledere har sværest ved at mestre. 
Vi er alle oplært til at kunne varetage vo-
res eget fags, vores egen afdelings eller 
vores egen virksomheds perspektiv. Det 
er en helt særlig udfordring at lægge det 
lokale til side og påtage sig ansvar for 
helheden på tværs.

For det tredje er det ikke kun ledere, 
der udfordres. Det er i lige så høj grad 
systemet. Når vi erkender, at vi er nødt til 
ikke bare at gentænke de enkelte ydel-
ser, men også det system, der har skabt 
dem, så kommer magt, ressourcer og 
prestige for alvor på spil. Systeminnova-
tion er både et svar på udfordringerne og 
samtidigt risky business, idet meget kan 
gå galt undervejs.

For at finde ud af hvordan man udøver 
ledelse, når opgaveløsningen går på 
tværs har jeg i en periode på 2 år fulgt 
to cases for at blive klogere på hvordan 
det grænsekrydsende lederskab udfol-
der sig. Hvordan lykkes man med det og 
hvilke barrierer oplever lederne?

Fra ledelse i egen organisation til 
innovationsledelse på tværs

Når de enkelte organisationer erkender 
at de er nødt til at samarbejde for at opnå 
den optimale løsning for borgeren, så 
betyder det, at der skal ledes på tværs 
af selvstændige (og meget forskellige) 
organisationer. Dét at lede på tværs kan 
karakteriseres som at fungere i en be-
styrelse uden formand. Som omtalt tid-
ligere er der usikkerhed om hvem, eller 
om, der er/skal være en formand. Går 
formandskabet på skift? Hvordan træffes 
beslutninger? Hvordan løses eventuelle 

konflikter? Erfaringerne fra de to cases 
udfoldes i det følgende.

Nye værktøjer og kompetencer er 
nødvendige
Når krav og udfordringer ændrer sig, får 
det betydning for lederrollen og –opga-
ven. Flere af de deltagende topchefer 
er klar over, at de primært har behov for 
at udvikle deres relations- og kommuni-
kationskompetencer. Når man går fra at 
være forvaltningsdirektør til at være en 
del af en konsortieledelse er der bl.a be-
hov for at kunne forstå og anerkende de 
andre partneres perspektiv.

Der skal bruges tid på at sætte sig ind 
i de drømme og visioner, der findes hos 
konsortieparterne, med det formål bedre 
at komme overens og forstå hinandens 
vilkår. Der er også en stærk erkendelse 
af, at det kan være svært, hvis man op-
lever at samarbejdspartneren har skjulte 
dagsordener, som man ikke forstår og 
som det er svært at spørge ind til. Ikke 
desto mindre er det nødvendigt at fort-
sætte arbejdet – måske med hjælp ude-
fra:

Der findes jo legitime, lokale interes-
ser og det er af afgørende betydning at 
der bliver talt om dem i konsortieledel-
sen, så de ikke er skjulte, men tages op 
på møderne, så det er muligt at forholde 
sig til dem. Det er helt klart nødvendigt 
at kunne tale om det svære – men der 
er også i konsortierne en erkendelse af, 
at det ikke er helt let at få taget hul på 
denne form for samtale.

Som direktør i en kommune skal man 
kunne skifte fra at forhandle konfliktstof 
det ene øjeblik til i det næste at være 
partnere i et konsortium med en fælles 
interesse i at gøre det bedste for bor-
gerne.

Når private virksomheder er en del af 
konsortieledelsen har det afgørende be-
tydning at de offentlige parter anerken-
der, at det er en helt legitim interesse at 
skulle tjene penge.

LEDELSE & UDDANNELSE
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Konfliktløsning som ledelsesdisciplin
Når man ikke kan udstikke ordrer, er der 
behov for at få opstillet nogle andre spil-
leregler, f.eks om hvordan man løser de 
konflikter, der kan opstå og hvis man har 
forstået at konflikter ikke kan løses andre 
steder end i partnerskabet, så er lederne 
nødt til at fortsætte dialogen, indtil de 
er enige. På nogle af konsortieledelses-
møderne sker det, at deltagerne vender 
tilbage til emner, de tidligere har drøftet. 
Her bliver det vigtigt at tage dialogen 
igen og igen – og ikke som én af delta-
gerne komme til at sige: ’Vi var jo enige 
om’. For det var de jo ikke! I hvert fald var 
der åbenbart flere måder at forstå ’enig-
heden’ på. Giver man først plads til hin-
andens tvivl og tillader at én i gruppen 
har behov for at få genoptaget en diskus-
sion, så går det hurtigt lettere og lettere, 
idet der etableres en tryghed i og med at 
man altid kan vende tilbage til eventuelt 
konfliktstof.

Alle deltagerne i partnerskaberne har 
en lang ledelseserfaring, men de fleste er 
mest kendt med ’pyramideledelse’ eller 
ledelse i et hierarkisk system. Derfor er 
der behov for at tilegne sig nye værktø-
jer, for at få ledelsesarbejdet på tværs af 
organisationer og sektorer til at fungere 
optimalt.

Der er således mange emner, der skal 
drøftes inden en tværsektoriel ledelse 
kan komme til at fungere og det har be-
tydning for den effektivitet, som ledelsen 
udøves med, at spillereglerne er tydelige 
fra start. Konflikter af alle typer vil nød-
vendigvis opstå i innovationsprojekter. 
Derfor er det væsentligt at afsætte tid til 
læring undervejs, så parterne løbende 
kan blive klogere på hvordan konflikter 
kan håndteres og ikke mindst hvem, der 
har ansvaret for at det sker.

Procesforståelse
Der er behov for en særlig opmærk-
somhed på det relationelle og det kom-
munikative, når man bevæger sig ud i et 
samarbejde uden for egen organisation. 
Der skal udvikles et nyt regelsæt og man 
skal øve sig i at lede på tværs. Selv om 
man har øvet sig i sin egen organisation, 
er det en ny situation, når man er sam-
men med parter, der har andre perspek-
tiver og interesser. Hvordan får man talt 
om, at man har forskellig erfaring og vi-
den om at lede på tværs – og tør de, der 
ikke har så meget erfaring at åbenbare 
det, når man dagen efter kan møde de 
samme parter i en forhandlingssituation? 
Og hvordan går man fra at være modpart 
i et forhandlingsforløb til at lede den fæl-

les opgave? En direktør udtrykker det 
således:

”Vi skal både kunne være modsætnin-
ger og sidde på kontor sammen og løse 
en fælles opgave. Det er svært og det er 
et indsatsområde jeg skal være super-
dygtig til at kunne håndtere.”

Man skal kunne skifte perspektiv og 
aflægge rollen som magtfuld direktør 
i egen organisation og i stedet kunne 
indgå i et partnerskab uden samme 
magt, som man er vant til. Nogle af de 
kommunale direktører har erfaringen 
med sig fra deres direktioner, hvor de 
med mellemrum har behov for at kom-
munaldirektøren skærer igennem, når 
der opstår uenighed mellem forvalt-
ningsdirektørerne. Men kommunaldi-
rektøren findes ikke i partnerskabet, så 
her er der behov for at kunne rumme 
uenigheder og på trods af disse kunne få 
ting til at ske. Der skal etableres et ’rum’, 
hvor der er mulighed for denne form for 
meta-overvejelser. Nogle af deltagerne i 
en konsortieledelse er bedre til proces-
ledelse og meningsdannelse end andre. 
Det oplever jeg dog ikke, at der bliver talt 
om. Kompetencerne kommer i stedet til 
syne i situationerne hen ad vejen. Igen 
kunne det være en overvejelse værd om 
de forskellige lederes kompetencer kan 
italesættes inden start, så kompeten-
cerne kan bruges bevidst – eller om en 
sådan samtale vil blive oplevet som for 
akavet?

Det er selvfølgelig sværere at tale sig 
frem til enighed, når der er mange parter 
med, men man kan lære det.

Det har stor betydning, at der er le-
dere med konkrete partnerskabserfa-
ringer til stede i en konsortieledelse. De 
har en erfaring der siger, at det nok skal 
ende godt også selv om de er på usik-
ker grund. Derfor kan de tage det roligt 
det meste af tiden. Der er meget natur-
ligt forskelle i kulturen og logikken i de 
forskellige typer virksomheder og det er 
en ledelsesopgave at overvinde de for-
skelle, der er i mellemrummet mellem 
sektorerne.

Man skal således både kunne vare-
tage egeninteressen og samtidigt sætte 
denne på spil for at indgå i et større fæl-
lesskab med en større målsætning. Det 
er vanskeligt og tager tid – og der kan 
være behov for en neutral hjælper ude-
fra. Skal man lykkes kræver det bl.a. at 
man har – eller får oparbejdet – tillid til 
hinanden. Når man først er kommet i 
gang med den tværorganisatoriske op-
gaveløsning, og har fået de første suc-
cesoplevelser, får de fleste lyst til mere 

– simpelthen fordi det skaber en bedre 
opgaveløsning for borgerne.

Ude af komfortzonen og sikkert 
tilbage
Det er naturligvis risikabelt for en topchef 
at involvere sig personligt i opgaver med 
en høj risikoprofil; ikke desto mindre er 
det nødvendigt at have mod til at eks-
perimentere med egen rolle og kaste sig 
ud i at være direktør på en måde, der un-
derstøtter innovation – også selv om det 
kan opleves ubekvemt. Det er vigtigt, at 
ledere på alle niveauer erkender, at de 
er rollemodeller for medarbejderne, og 
at deres handlinger har større betydning 
end deres ord. Hvis man som medarbej-
der kan se, at ens chef begynder at agere 
anderledes, så understreger det, at no-
get for alvor er under forandring.

Der er behov for at udvikle topleder-
rollen, når den tværgående innovation 
skal fremmes, idet der er behov for at 
skabe et større mulighedsrum end dét, 
der traditionelt eksisterer for topledere. 
Det bringer mange ledere ud af komfort-
zonen og dér skal man også kunne lide 
at befinde sig, hvis man vil fremme in-
novation. Hovedparten af direktørerne 
fortæller, at de er meget tilpasse med at 
innovationsarbejdet bringer dem på gyn-
gende grund.

Der kan være meget på spil i tværor-
ganisatoriske innovationer, derfor har 
ledelsens vedholdende opmærksomhed 
på innovationsprojekterne afgørende 
betydning, idet der er mere der kan gå 
galt og risiciene er større, når man eks-
perimenterer på mange niveauer på én 
gang.

Sammenfatning
Når man som leder går fra at udøve le-
delse i et hierarki til at udøve ledelse i et 
partnerskab, så skal de fleste udvikle nye 
kompetencer, eller anvende velkendte 
lederkompetencer på nye måder. Jo 
mere man har øvet sig på partnerskabs-
ledelse, jo lettere glider arbejdet. De 
direktører, der har konkrete erfaringer 
med innovationsprojekter på tværs, kan 
samtidig støtte deres lederkolleger i at 
kunne se de andres perspektiv og der-
med bidrage til forståelsen af hvorfor de 
handler, som de gør.

De ledere, der ikke har erfaringer med 
partnerskabsledelse, er mere famlende 
overfor opgaven; men konsortieledel-
serne taler ikke sammen om denne for-
skel og hvordan man kan tage højde for 
forskellighederne i erfaringsniveau. De 
ledere, der har gode erfaringer, lykkes 
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Hverdagsrevolutionær praksis

DISPUK’s lederuddannelser henvender sig til ledere, som 
ønsker at komme tættere på deres egne værdier og leve et liv og et arbejdsliv 
i større overensstemmelse med disse værdier. På uddannelsen arbejdes der 
med de konkrete problemstilinger, opgaver og udfordringer, som ledere 

står med. Lederne udvikler færdigheder til at lede samtaler med 
mening og retning. Uddannelsen foregår på et avanceret teoretisk niveau, 

som hele tiden kobles til deltagernes egen praksis.

Hvorfor tage en narrativ lederuddannelse?

Personlig ledelse, coaching 
& organisatorisk kompleksitet
2-årig narrativ lederuddannelse
Kursusnr. 500-16 i Snekkersten
Intro til uddannelsen den 16/6-2015 og 
20/10-2015
Kursusnr. 501-16 i Aarhus
Intro til uddannelsen den 10/11-2015

Skandinavisk leder- og 
konsulentuddannelse 
Kursusnr. 782-16 på Kreta
(4 uger fordelt over 2 år)

Narrativ pædagogisk ledelse
Ny intensiv 1-årig narrativ leder-
uddannelse
Kursusnr. 550-15 i Snekkersten
Intro til uddannelsen den 17/8-2015
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Hvorfor tage en narrativ lederuddannelse?

Allan Holmgren
underviser

Eva Kragh
underviser

Læs mere om uddannelserne, datoer og priser på www.dispuk.dk
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med at sende signaler til kollegerne, om 
at det nok skal ende godt – også selv om 
der opstår fejl og usikkerhed undervejs.

Dialog er vigtig. Man skal blive ved og 
ved med at tale om de emner, der er tvivl 
eller uenighed om – indtil usikkerheden 
er lagt ned. Man kan også forsøge sig 
med ’hvad nu hvis’ tilgangen. Hvad nu 
hvis vi så hinanden som partnere i stedet 
for konkurrenter – hvad ville der så ske?

Man kan ligeledes spørge ’hvad er 
det værste, der kan ske?’ Viser det sig at 
en af konsortielederne holde sig tilbage 
fordi vedkommende oplever, at organi-
sationens eksistens er på spil, så har det 
stor betydning at man for det første siger 
det, for det andet at konsortiet i fælles-
skab tager ansvar for den udfordring, der 
er lagt frem.

Der kan være behov for at skabe sær-
lige (uformelle) rum, hvor denne form 
for dialog kan foregå. Samtidig er det 
nødvendigt at få konflikterne tydeligt 
frem i lyset, så de kan blive kigget på i 
fællesskab.

Hos en af direktørerne er der en erken-
delse af, at ledelsesopgaven er, at ændre 
mindset i egen organisation og at man 

ændrer på de andres forestillinger ved at 
ændre sig selv. Nogle er mere øvede end 
andre og derfor bliver det vigtigt, at få de 
knap så øvede med og erkende, at selv 
om man har fået træning i at se hinanden 
som partnere, kan det stadig være svært 
at komme fra visionen til de handlinger, 
der i praksis skal understøtte det over-
ordnede mål.

Som deltager i en konsortieledelse vil de 
fleste opleve at de skal supplere deres 
ledelseskompetencer og skal kunne føl-
gende:
•	 	Netværke, skabe relationer og op-

bygge tillid
•	 	Skabe samarbejde mellem konkurre-

rende virksomheder
•	 	Balancere mellem det tværgående 

projekt på den ene side og egen orga-
nisations interesser på den anden.

•	 	Udvikle sine evner til at lede processer 
og løse konflikter

•	 	Tøjle sin utålmodighed
•	 	Erkende at der med mellemrum vil 

være behov for hjælp og sikre sig den.
•	 	Forlade tanken om at projektet er per-

fekt fra start – tillade fejl og sikre læring

•	 	Kunne aflægge egeninteressen for en 
stund

Når man som leder skal facilitere en pro-
ces på tværs af virksomheder er det nød-
vendigt at kunne:
•	 	Styre og planlægge processer, samti-

dig med at man kan rumme uforudsi-
geligheden i selve processen

•	 	Mobilisere ejerskab hos alle interes-
senter og opretholde deltagernes kon-
tinuerlige commitment

•	 	Indgå i dialog og forhandling – og 
være konfliktløser

•	 	Lede overgange mellem projektfaser 
og projektaktører.

Det er de færreste, der kan det hele, men 
de fleste er gode til en del af opgaverne. 
Derfor er det vigtigt at konsortieledel-
serne også får talt om hvem, der spiller 
hvilke roller; hvad der skal aflæres og 
hvilke kompetencer, der skal tillæres. 
Det er svært, men det vil hjælpe det 
tværsektorielle arbejde godt på vej, hvis 
det vi tænker om hinanden – kan blive 
offentligt.

LEDELSE & UDDANNELSE
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Konklusion

Skal man i gang med at løse opgaver på 
tværs af forvaltninger, sektorer og orga-
nisationer kan følgende otte trins plan 
være værd at følge:
•	 	For det første skal der være en fælles 

erkendelse af, at I har en problemstil-
ling eller udfordringer, der kun kan lø-
ses af parterne i fællesskab.

•	 	For det andet skal I opstille en vision 
for, hvad det er, I drømmer om at 
kunne i fællesskab. Visionen omsættes 
efterfølgende til delmål (hvor langt er 
vi ved udgangen af xx) og de konkrete 
opgaver oplistes. Vær klar til at ændre, 
efterhånden som projektet skrider 
frem og det viser sig, at der opstår be-
hov for nye handlinger.

•	 	For det tredje skal I overveje, om det 
giver mening at ansætte en fælles pro-
jektleder, der kan sikre fremdrift. Det 
er ikke en enkel sag at lede et tvær-
sektorielt innovationsprojekt, og I skal 
være spidse på, hvilke særlige kompe-
tencer, I efterspørger.

•	 	For det fjerde skal I etablere en adræt 
organisation, der kan bringe projektet 
fremad og sikre, at ledelsesopbak-
ningen til projektlederen er til stede. 
Tænk implementering fra start. Hvor-
når i forløbet skal der eksempelvis 
nedsættes et skaleringsudvalg?

•	 	For det femte skal I sikre, at innovati-
onsprojektet har ledelsesopmærksom-
hed på øverste niveau – i det mindste 
i begyndelsen. Indtil projektet er på 
skinner, skal der afsættes den nødven-
dige ledelsestid – og det er ofte mere 

tid end du plejer at anvende på et en-
kelt projekt.

•	 	For det sjette skal I lave risikoanaly-
ser og lave alternative planer for de 
risici, der har størst mulighed for at 
indtræffe, og hvor konsekvenserne er 
mest omfattende.

•	 	For det syvende kan det være en god 
idé at sikre forstyrrelser udefra – og 
benytte jer af de støttesystemer, der 
findes; da tværsektorielle innovations-
projekter ofte er komplekse og fyldt 
med paradokser.

•	 	For det ottende er det nødvendigt, at I 
afsætter tid til læring og refleksion un-
dervejs. Hvordan vil I blive i stand til at 
blive klogere undervejs og skrotte det, 
der ikke virker.

Der kan være tvivl om tværsektoriel le-
delse kalder på nye ledelseskompeten-

cer eller om de velkendte kompetencer 
blot skal i spil på nye måder. De fleste op-
lever dog, at der er behov for en ny form 
for ledelse, når innovation af de kom-
plekse opgaver og systemer skal under-
støttes. Dette gælder uafhængigt af, om 
innovationen sker på tværs af forvaltnin-
ger i egen organisation eller på tværs af 
sektorer. Men når hovedparten af infor-
manterne angiver, at ledelsesudøvelsen 
opleves forskelligt alt efter om det sker 
indenfor eget område eller på tværs og 
det til tider er utrygt, så er spørgsmålet, 
om dét at være ude af komfortzonen er 
det nye grundvilkår for ledelse? Hvis det 
er tilfældet, hvordan kan vi så arbejde 
med at opnå tryghed på nye måder? Det 
håber jeg at blive klogere på i det fort-
satte aktionsforskningsprojekt.

NYANSAT

Ny administrerende direktør hos TROX Danmark
Peter Sønderskov er pr. 1. maj 2015 tiltrådt som administrerende direktør for TROX 
 Danmark A/S og Auranor Norway AS.

Peter Sønderskov er 42 år, og kommer fra en stilling som eksport- og marketingsdirektør 
for Nilan A/S, der producerer ventilations- og varmepumpeløsninger. Peter Sønderskov har 
endvidere været administrerende direktør for Nilan Germany GmbH, samt formand for 
Nilan Norway AS.

Peter Sønderskov vil være ansvarlig for TROX aktiviteter på det nordiske marked og i de 
baltiske lande.

TROX er førende indenfor udvikling, fremstilling og salg af komponenter og systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 30 datterselskaber i 30 lande og 
14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa indenfor klima- og ventilationskomponenter samt yderst aktiv på det globale marked.
Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2014 med 3.700 medarbejdere en omsætning på over 500 mio. Euro. Repræsentanter og importører i mere end 70 
lande har gjort TROX-produkter og TROX-koncepter kendt i hele verden.
Yderligere oplysninger fås hos TROX Danmark A/S på telefon: 4914 6633 eller e-mail: trox@trox.dk Se også: www.trox.dk

KÆRE MEDLEM AF FSTA

VIGTIGT!
I tilfælde fratrædelser og derved nye 
kontaktpersoner i Jeres virksomhed eller institution, 
skal dette meddeles til næstformand  
Mogens K. Thrane – e-mail: mt@fsta.dk
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• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 
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Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk
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laboratorier og sygehuse
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Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

MODULOPBYGNING

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

Midlertidige lokaler i  
kompromisløs kvalitet  
– til aftalt tid og pris

www.temporent.dk  Tlf. 70 12 44 44Eksperter i midlertidige lokaler
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SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

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

IT-rådgivning

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

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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Det logiske tavlevalg

ELOGIC a/s   •   Lundagervej 45 B   •   8723 Løsning

www.ELOGIC.dk

ELOGIC er leverandør til hospitaler i 
alt fra byggepladstavler, hovedtavler, 

medicinsk IT-tavler, CTS-tavler til 
avancerede plug-in løsninger




