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Midtconsult er samarbejdspartneren med den brede faglige kompetence 
og det indgående kendskab til hospitalssektoren, som netop takket være 
vores erfarne specialister på området kan skabe de bedst tænkelige 
rammer til gavn for patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Høj faglighed inden for byggeri, ekspertviden om hospitalsdrift og 
knowhow om arbejdsprocesser giver overblikket, der resulterer i 
gennemtænkte løsninger og perfekt funktion.

Vi tilbyder at udføre commissioning, som sikrer at vi allerede i 
planlægningsfasen opsætter målbare krav til den kommende byggeproces. 
Krav der bliver brugt til at kvalitetsstyre byggeriet gennem alle faser: 
program, disposition, for- og hovedprojekt, byggeri, idriftsættelse og drift.

Se mere på www.midtconsult.dk

Akutcenter i Viborg
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et godt og korrekt indeklima
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opfylder højeste BR2020 energikrav 
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TRYGHED

Krammebamser til de 
yngste patienter
En blød isbjørnebamse i favnen kan gøre en stor forskel, når et barn skal igennem en svær behandling 
fx på hospitalet. Derfor uddeler TrygFonden gennem hospitaler og specialklinikker krammebamser til de 
små patienter. Krammebamsen beroliger, giver tryghed og bliver en ven, som går igennem behandlingen 
sammen med barnet.

Det er lægerne eller sygeplejerskerne, 
der giver bamserne, Thea og Theo, til de 
yngste patienter, og det er en god måde 
at vinde børnenes tillid og berolige dem 
på. Bamserne fjerner børnenes opmærk-
somhed fra det ubehagelige, der skal 
ske, og betyder, at mødet med sygehus-
væsenet bliver mindre utrygt for både 
børnene og deres forældre.

Siden 2007 har TrygFonden uddelt 
mere end 450.000 bamser til narkoseaf-
delinger og specialklinikker i Danmark, 

og i løbet af efteråret 2016 uddeles yder-
ligere 70.000.

– Bamserne bliver en trøstende ven, 
der følger barnet gennem behandlingen. 
Børnene får at vide, at bamsen passer 
på dem, mens de sover, og ofte bruger 
personalet bamsen til at vise børnene, 
hvad der skal foregå. Når børnene ser, 
at bamsen klarer det, bliver det tit også 
nemmere for dem, fortæller Galina Ple-
sner, projektleder i TrygFonden.

– Og efter behandlingen kan kram-

mebamsen gøre det nemmere at fortælle 
om, hvad der sket, fx til kammerater og 
familie.

Bamsen og barnet går gennem 
behandlingen sammen

Indtil nu er krammebamserne blevet 
uddelt til børn, der skal i narkose. Men 
fremover vil TrygFonden også give bam-

Sygeplejersker og læger bruger bamsen til at gøre børnene trygge og vinde deres tillid, og det letter behandlingsforløbet.

Fortsættes side 6
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TRYGHED

SØG OM KRAMME-
BAMSER TIL JERES 
HOSPITAL

Til efteråret 2016 uddeler Tryg-
Fonden 70.000 krammebamser til 
hospitaler og specialklinikker. Hvis I 
ønsker at søge om krammebamser 
til jeres hospital eller klinik, kan I 
læse om kriterierne for at modtage 
bamserne på trygfonden.dk, det er 
også her, I kan søge om bamserne 
fra medio juni.

– Børnenes opmærksomhed bliver fjernet 
fra det ubehagelige, når de får en kramme-
bamse, siger Galina Plesner.

Karla på næsten syv år fi k sin Thea, da hun var knap tre år. 
Hun sover stadig troligt med hende hver nat under hovedet, 
derfor har vi en ret tynd Thea efterhånden, men en højt elsket 
isbjørn.

Louise Holm, mor til Karla

serne til børn i andre specialiserede ud-
rednings- eller behandlingsforløb, fx 
langvarige scanninger og psykiatriske 
udredningsforløb. For de kan også have 
behov for et trøstende kram fra en blød 
bamse.

Bamserne er ikke kun en trøst for 
børnene. Det er også en hjælp for for-
ældrene, der kan se, at deres barn bliver 
roligere med bamsen i armene. Når bør-
nene udskrives fra hospitalerne, kom-
mer krammebamsen med hjem, og ofte 
følges den og barnet efterfølgende i tykt 
og tyndt.

– Vi ved fra både det sundhedsfaglige 
personale og fra forældrene, at bam-
serne betyder rigtig meget. Læger og 
sygeplejersker er glade for den måde, 

de kan bruge bamserne til at nærme sig 
børnene og få dem til at samarbejde, så 
behandlingen glider nemmere, og foræl-
drene fortæller, hvordan deres børn og 
bamserne er blevet uadskillelige efter 
hospitalsopholdet. Det er en stor glæde 
at se, at en simpel bamse kan gøre så stor 
en forskel, siger Galina Plesner.

Bamserne uddeles til børn, der fx skal 
igennem følgende behandlinger:
• Narkosekrævende indgreb
• Langvarige scanninger
• Respiratoriske specialforløb
•  Langvarige psykiatriske udredninger

Læs mere om krammebamserne på 
trygfonden.dk
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Ultraclean

for operating rooms
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A mobile airfl ow solution providing 
ultraclean air into specifi c area.

Halton Vita OR Space 
A unique innovation which provides 
ultraclean air and optimum conditions 
for the whole OR.

Halton Vita OR Zone 
A high-class low-turbulent-fl ow solution 
providing ultraclean air to a defi ned zone 
based on a traditional laminar fl ow.

Enabling wellbeing Learn more: www.halton.com

IFHE

Beretninger fra IFHE 2016
Fire bestyrelsesmedlemmer og en række 
medlemmer i FSTA deltog i The Interna-
tional Federation of Hospital Engineering 
(IFHE) verdenskongres, der fandt sted i 
Haag i Holland den 17.-20. april.

Der var mere end 900 deltagere fra 
37 lande, flere end 100 udstillere og 35 
foredrag, der alle kredsede om brugen af 
teknologi for at kunne tilbyde en effektiv 
behandling og pleje til patienterne.

Kongressen satte bl.a. fokus på sikker-
heden omkring hospitalernes tekniske 
installationer. Et område, som netop nu 
har stor bevågenhed på verdensplan.

”Redundans har været et nøgleord 
inden for el-forsyninger til hospitalerne 
for at opnå større sikkerhed. Det betyder 
bl.a., at det stadig er muligt at drive de 
vitale dele af hospitalet, hvis strømmen 
forsvinder. Det sikres med lokale el-
producerende anlæg, der starter op, hvis 
hospitalet eller byen oplever strømsvigt,” 
siger Thorkil Vandborg og fortsætter:

”Kongressen gjorde det tydeligt, at 
man nu i hele verden begynder at tænke 
på sikkerhedssystemer, når det gælder 
ventilation, varme- og vandforsyning. 
Det er ikke noget, vi har beskæftiget os 
særlig meget med i Danmark, fordi man 
har ment, at det allerede var sikkert. 
Men hvis ventilationen forsvinder, vil det 
få store konsekvenser for driften, da det 
ikke vil være muligt at operere.”

Ifølge Thorkil Vandborg er vi i Dan-
mark så småt begyndt at hæve sikker-
hedsniveauet, da vi stadig kun ligger på 
TIER I og TIER II. For at opnå en sikker-
hed på 99,9 procent kræver det, at sik-
kerhedsniveauet hæves til TIER IV, der er 
det højeste niveau.

Indretning af sengestuer var også et 
af verdenskongressens temaer. Både i 
udlandet og herhjemme arbejdes der i 
højere grad med standardrum. Noget, 
som for alvor først er kommet på dagsor-
denen i Danmark med kvalitetsfondspro-

jekterne. Ved at indrette ambulatorier, 
sengestuer og operationsstuer ens bliver 
patientsikkerheden højnet, fordi hospi-
talspersonalet ved, hvor de nødvendige 
ting kan findes.

Foruden de faglige indlæg deltog 
FSTA bl.a. i den officielle kongresmid-
dag, der blev holdt i Louwman Museum, 
som er verdens ældste private samling af 
250 antikke og klassiske biler.

Turen bød også på en festaften i 
Madurodam, der er en udendørs park, 
hvor de vigtigste hollandske monumen-
ter og bygninger kan opleves i minature-
format.

FSTA var desuden vært for det nor-
diske træf, hvor Danmark mødtes med 
repræsentanter fra Norge og Island og 
indtog middag på 42. etage i Hollands 
højeste bygning.

Den næste verdenskongres i IFHE 
foregår i Brisbane i Australien den 6.-11. 
oktober 2018.
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Automatisk sortering
Igennem innovativ brug af robotteknologi har Gibotech udviklet løsningen ”Gibosort”, som automatiserer 
sorteringen af blod- og mikrobiologiske prøver på Nordsjællands Hospital – Hillerød.

AF PETER REINHOLDT ANDERSEN

Patientsikkerhed er altid prioriteret hø-
jest på de danske hospitaler og i de kom-
mende år, vil der blive massivt investeret 
i ”supersygehuse”, som vil samle eksper-
tise og teknologi – og dermed skabe det 
optimale forhold for patienten. Ét af de 

tiltag, som siden installationen i ultimo 
2015 har biddraget til patientsikkerhe-
den på Nordsjællands Hospital, er robot-
løsningen Gibosort, som sorterer blod- 
og mikrobiologiske prøver automatisk. 
Tidligere var sorteringen en rutinemæs-
sig arbejdsopgave, som bioanalytikere 
udførte, og de trivielle manuelle arbejds-
gange kunne føre til fejl og arbejdsska-
der.

I dag er sorteringen automatiseret og 
hospitalets personale er dermed frigivet 
til eksempelvis patientnære opgaver.

”Imens robotten klarer det trivielle ar-
bejde, kan vi koncentrere os om vores 
kerneopgaver, løse kvalitetssikrings- og 
valideringsopgaver og indgå som diag-
nostiske samarbejdspartnere på de kli-
niske afdelinger, tæt på patienterne” 
fortæller Camilla Demuth Nielsen, som 
til dagligt arbejder tæt sammen med Gi-
bosort, som bioanalytiker ved Nordsjæl-
lands Hospital i Hillerød.

Innovativ løsning på højeste 
niveau

Automationsløsningen blev i tæt sam-
arbejde med Nordsjællands Hospital og 
Gibotech A/S udviklet og tilpasset til de 
specifikationer som kræves ved håndte-
ring af blod- og mikrobiologiske prøver, 
og teknologien giver hospitalet mulig-
hed for, at følge den scannede prøve 
igennem hele systemet. Dermed er risi-
koen for fejl elimineret, samtidigt med, at 
hastigheden på håndteringen er steget 
markant. Hos Biokemisk Afdeling på 
Nordsjællands Hospital findes der lige-
ledes en stor tilfredshed med Gibosort, 
som biddrager til, at hospitalet i Hillerød 
kan kaldes sig ét af de mest avancerede 
og patientsikre i branchen.

”Vi er i forreste linje, også internatio-
nalt, når det drejer sig om innovative løs-
ninger til håndtering og analyse af blod-
prøver i et moderne laboratorium. Den 
nye robotløsning reducerer muligheden 
for menneskelige fejl ved prøvehåndte-
ringen, og det er med til at øge patient-
sikkerheden for brugerne af Nordsjæl-
lands Hospital, så vi ikke kun er et af 
verdens mest avancerede laboratorier – 
vi bliver også et af verdens mest patient-
sikre.” udtalte Ledende Bioanalytiker på 
Nordsjællands Hospital, Evy Ottesen.

Nordsjællands Hospital har siden 
2012 håndteret blodprøver fra regionens 
praktiserende læger internt, og med Gi-
bosort løsningen er håndteringen af prø-
ver fra regionens 150 praksisser blevet 
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strømlinet og effektiviseret. Op imod 
5000 blodprøver fragtes hver dag fra de 
praktiserende læger i specialdesignede 
transportkasser til Nordsjællands Hospi-
tal i Hillerød, hvor Gibosort sørger for 
udpakning, scanning og korrekt håndte-
ring af samtlige blodprøver, som sorteres 
og sendes til det laboratorium, hvor prø-
ven skal analyseres.

Dansk såvel som international 
interesse

Hos Gibotech A/S, som har udviklet løs-
ningen til Nordsjællands Hospital, findes 
der ligeledes stor tilfredshed med løs-
ningen, og fremtidsudsigterne for yder-
ligere projekter ser spændende ud. Med 
besøgende fra hele verden er Gibosort 
blevet vist frem til mange interesserede 
og Gibotech har allerede nu kontakt til 
flere hospitaler med interesse i automa-
tisering.

”Gibosort er skalerbar i forhold til 
hospitalets behov, og imødeser det sti-
gende behov for prøve-håndtering. Vi 
skal tænke smartness ind i vore løsninger 
og sikre en hurtig og præcis håndtering 
af blodprøver med brug af færrest mu-
lige menneskelige ressourcer.” forkla-
rede Adm. Direktør for Gibotech, Henrik 
Anker

Med opførelsen af 6 yderligere na-
tionale supersygehuse – herunder ”Nyt 
Hospital Nordsjælland” – vil der i de 
kommende år være en øget interesse for 
skræddersyede automationsløsninger 
inden for hospitalsbranchen. Gibotech, 
som tidligere har udviklet en fuldauto-
matisk sterilcentral til Gentofte Hospital, 

mærker allerede nu interessen for auto-
matisering, og helt konkret arbejdes der 
allerede på den nye varemodtagelse på 
Herlev hospital, de nye sterilcentraler til 
Rigshospitalet samt Herlev hospital, som 
også omfatter højlager systemer. 

For at sikre og optimere den viden og 
position som Gibotech allerede har in-
denfor hospitalsbranchen er der opret-
tet brandet ”Gibocare”, hvor allokerede 
medarbejdere kan specialisere sig i de 
udfordringer og regulativer, som findes 
i hospitalsbranchen. Udstyr og løsnin-
ger til hospitalsbranchen vil fremadrettet 
blive markedsført under Gibocare.

GIBOSORT-projektet er kørt som et 
OPI-projekt (Offentlig-privat-innovati-
ons projekt), der er et samarbejde mel-

lem offentlige og private virksomheder 
om at udvikle nye løsninger til forbedring 
og optimering af diagnoseprøvernes vej 
igennem systemet. Samarbejdet mellem 
Nordsjællands Hospital og GIBOSORT, 
har dermed gjort det muligt at under-
søge muligheder der er væsentlige nu, 
men også fremtidige løsninger der er re-
levante for supersygehuset, ”Nyt Hospi-
tal Nordsjælland”. Projektet er ligeledes 
støttet af markedsmodningsfonden, som 
har til formål at fremme vækst, beskæfti-
gelse og eksport, herunder særligt i små 
og mellemstore virksomheder inden for 
områder, hvor Danmark har særlige styr-
ker og potentialer.



COMMISSIONING

Commissioning i praktisk anvendelse

Det siges ofte at i byggeriets startfase 
er viden minimal, og konsekvenser af 
beslutninger store. Til gengæld koster 
ændringsforslag ikke ret meget, fordi der 
endnu ikke er støbt noget i beton. Det 
sidste udsagn er sandt, da det altid vil 
være billigere at ændre i tegninger, end 
at ændre i beton. Det første udsagn er 
kun delvist sandt for hospitalsbyggerier. 
Der findes rigtig meget viden om at ind-
rette og drive sygehuse hvis man kan få 
det samlet op hos det kliniske personale. 
Og den tekniske driftsorganisation har 
en meget dyb viden om f. eks. levetider 
af installationsgenstande, og hvordan 
man sparer tid i den daglige drift ved at 
udføre bygningsinstallationer på en ser-
vicevenlig måde. Ved at arbejde med 
byggeprocesser som man arbejder med 

kvalitetscirkler, kan man føre denne tek-
niske viden ind i de kommende bygge-
projekter.

Som rådgiver er det somme tider 
svært at forstå omfanget af den viden der 
allerede er til rådighed i hospitalets egen 
organisation, da man ofte arbejder med 
bygherrer som ikke selv skal anvende 
bygningen, eller som er involveret i en 
byggesag for første gang. Man er altså 
ikke just vant til at der findes installati-
onsteknisk viden, oven i købet meget 
specifik viden, hos bygherrens organisa-
tion.

For at udnytte den eksisterende viden, 
og komme videre med at anvende me-
toden som kendes fra kvalitetsarbejdet, 
hvor man opsamler viden og korrigerer 
sine handlinger og procedurer, kan man 
med fordel anvende Commissioning 
som beskrevet i DS 3090.

Krav

Processen starter med at opstille bygher-
rens krav til byggeriet, og det skal være 
konkrete krav, som man i det færdige 
byggeri kan måle opfyldelsen af. Så skal 
man præsentere de projekterende råd-
givere for disse krav, og have dem til 
at svare på hvordan kravene opfyldes 
af det byggeri de skal til at projektere. 

Dette lyder som noget der kan klares på 
et enkelt møde, men erfaringen er at der 
er nogle faldgruber her. Den første er at 
man ikke får konkretiseret bygherrens 
krav tilstrækkeligt detaljeret. Når man 
beder om lyse lokaler, er der åbent for 
fortolkninger, men beder man om 500 
Lux, kan det måles helt konkret. Man 
kan heller ikke opstille et krav om ”god 
akustik”, da det er en subjektiv vurde-
ring, som ender med at blive tolket som 
opfyldelse af bygningsreglementets krav 
til trinlyd og efterklangstider. Omvendt 
har jeg oplevet at man stiller krav, som 
rent faktisk står i de normer man projek-
terer efter, og her er det så bygherrens 
oplevelse fra tidligere byggesager der 
spiller ind. Derfor er det ikke et urime-
ligt krav, det kan bare være vanskeligt at 
få indarbejdet i processen. Det vil være 
svært at besvare spørgsmålet, om man 
som projekterende vil sikre sig normerne 
overholdt, med andet end et ja. Dette 
krav kan med fordel indarbejdes i tilsyns-
planerne. Og som den næste faldgrube 
kommer at man lader de projekterende 
besvare bygherrens krav med at man 
overholder bygningsreglementet eller 
den norm som gælder den pågældende 
bygningsinstallation. Det bliver så Com-
missioninglederens opgave at få etab-
leret en dialog, hvor de projekterende 
rådgivere får drejet tankegangen ind på 
drift og service af anlæggene. Det kan 
kræve lidt starthjælp, men kreativiteten 
er der, når først man kommer ind på de 
spor. Som gammel driftsmand er jeg jo 
vant til at blive beskyldt for at ville have 
”guldkanter” på, men historier fra kon-
krete oplevelser hjælper på forståelsen. 
Når man har prøvet at skulle tappe van-
det af et varmesystem med utætte, eller 
for få ventiler, så det ender med at man 
skal vente hele natten, er det en lille pris 
at betale for en ekstra ventil. Og når man 
har stået med en brændt sikringsgruppe, 
uden anden mulighed for udskiftning 
end at lukke for strømmen til en hel rønt-
genafdeling, så kan man godt stille et 
regnestykke op, der viser at der er bedre 
økonomi i at tænke på driften, end på an-
lægsomkostninger.

Og dermed er vi ledt videre til næste 
del af processen, nemlig at få udført en 
granskning af det projekt som er kommet 
ud af anstrengelserne. Denne gransk-

AF DRIFTSRÅDGIVER JESPER TANGGAARD, 
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COMMISSIONING

ning foretages sammen med bygherrens 
driftsorganisation, formålet er at afgøre 
om der er nogle forhold der vil fordyre 
den daglige drift. Vi skal altså have de 
totaløkonomiske briller på, fordi drifts-
organisationer ikke er gratis, og deres 
tid dermed heller ikke. Derfor handler 
det i meget høj grad om at se om der 
er tilstrækkeligt adgang for service og 
udskiftning af større reservedele. Det 
er mildest talt uheldigt at lave små og 
smalle døre ind til et ventilationsrum. 
Den driftsmæssige vinkel skal sige os at 
alt går i stykker på et tidspunkt, og selv 
større anlæg har en teknisk levetid som 
afhænger af reservedelsforsyninger og 
den teknologiske udvikling på området. 
Som eksempel kan man tage den rivende 
udvikling på LED belysning, som nu 
har så lang levetid (for nogles vedkom-
mende), at energibesparelsen er sekun-
dær, fordi omkostningerne til udskiftning 
af lyskilder bliver formindsket betydeligt, 
når de kun skal skiftes hvert tiende år, el-
ler sjældnere.

Test

Når vi sammen med bygherrens driftsor-
ganisation har fremsendt vores ændrin-
ger og krav til indarbejdelse i det færdige 
projekt, skal vi til at kigge på kvalitets-
arbejdet i byggeprocessen. Der er her 
en række tilføjelser til de almindelige 
kvalitetsplaner, som udspringer af hvad 
man har af erfaringer hos Commissio-
ningholdet og hos bygherren. Vi ved at 
det almindeligvis er svært at sørge for at 
komponenter til medicinske luftarter bli-
ver håndteret og monteret rigtigt, og den 
viden skal indarbejdes i både egenkon-
trol og tilsynsplaner. Vi ved at der nogen 
steder er for lidt kontrol af indregulering 
på vandbårne systemer, og det skal na-

turligvis også afspejles i tilsynsplaner. Så-
dan har mange driftsorganisationer egne 
erfaringer at bidrage med, og de bliver i 
samarbejde med de valgte entreprenø-
rer indarbejdet i kvalitetssystemet.

Herefter bygges der uden fejl og 
mangler, og Commissioning er lykkedes. 
For at sikre at det kommer til at ske, ud-
fører vi nogle test af sammenhængen i 
systemerne. Det aftales med entrepre-
nørerne hvordan man tester de konkrete 
punkter. Hvilket vil sige at de testpara-
digmer der anvendes, er skrevet sam-
men med entreprenøren, lige som ud-
faldskravet er opstillet i enighed. Disse 
test er i manges opfattelse essensen af 
Commissioning, nogle går så vidt som 
til at sige at det er det eneste man behø-
ver for sikre sig at byggeriet virker efter 
hensigten. Det er en fejlagtig opfattelse, 
hvis ikke man har lagt testen så tidligt at 
der er meget god tid til fejlretning ved en 
ikke bestået test. Såfremt testen viser at 
en varmefl ade i et ventilationsanlæg er 
forkert, er der leveringstid på den rigtige 
størrelse, som godt kan være 10-12 uger. 
Så står man med et dilemma om hvorvidt 
man går i drift, og får en senere udbed-
ring, eller modtager en økonomisk kom-
pensation. Derfor skal man ideelt set kun 
teste samspil, og så de installationer man 
mener har problemer med at overholde 
specifi kationer og krav.

På dette tidspunkt indleder vi også 
den digitale afl evering af drifts- og vedli-
geholdsmaterialet. Vi vil sikre os at vi har 
det materiale som er relevant for driften, 
ikke det som er relevant for leverandø-
ren. Så ikke nogen store kataloger fra le-
verandøren af maling, men en farvekode 
af de anvendte farver, og et fabrikat og 
typenummer. Det er en fordel for alle at 
få denne funktion i gang så tidligt i byg-
gefasen som muligt, da entreprenørerne 

i mange tilfælde kan få glæde af kun at 
håndtere dokumentationen en gang.

Vi opstiller undervisningsplaner så 
driftsorganisationen i god tid er klar til 
at overtage bygningsdriften, de skal selv 
kunne udføre alle justeringsopgaver, da 
man ikke har tid til at vente på fi rmaets 
montør, hvis man skal ændre gangtider 
på en dør i operationsafdelingen. Det 
samme gør sig gældende for meget an-
det, for et hospital er i drift 24 timer i 
døgnet, og skal kunne klare sig selv.

En del af driftspersonalets uddannelse 
udføres når der testes anlæg og samspil 
mellem disse. For eksempel er det vig-
tigt at varme- køle- og ventilationsanlæg 
fungerer sammen, og at der reguleres 
efter forud aftalt sekvens på de variable 
luftmængder. Sådanne test opdeles i en 
sommertest og en vintertest, hvilket vil 
sige at den sidste Commisioninghand-
ling skal foregå ca. et halvt år efter afl e-
vering. Vi slipper ikke processen før det 
virker. Sidste nye skud fra USA er at man 
laver fortsat Commissioning, hvilket kan 
give mening i en så dynamisk funktion 
som et Hospital, så man har en løbende 
proces for optimering af driftstider, regu-
leringsparametre og så videre.



DIGITALISERING

Enkel, digital opgavestyring 
sikrer overblik og effektivitet
Sats på enkle og intuitive systemer når hospitalernes håndtering af opgave digitaliseres. Skru ned for 
ambitionsniveauet og brug et intuitivt og enkelt system medarbejderne umiddelbart kan bruge. Undgå 
risikoen for at køre fast i forkromede facility management systemer, som kræver tykke manualer og 
eksterne konsulenter, råder Marketingchef David Truelsen Basse fra TOPdesk Danmark

– For os i TOPdesk handler facility ma-
nagement om meget andet end omkost-
ningsreduktion.

Det handler i høj grad også om at 
synliggøre opgaverne og skabe overblik 
over, hvad det tekniske personale på ho-
spitalerne bruger tiden på, så man kan 
skabe optimale rammer for, at realisere 
organisationens forretningsstrategi og 
skabe merværdi.

Et bedre overblik sikrer, at man kan 
effektivisere arbejdsgange og udnytte 
tiden på det, der giver den største værdi, 
siger David Truelsen Basse fra TOPdesk 
Danmark, som er et datterselskab un-
der den store, internationale hollandske 
TOPdesk-koncern med 600 ansatte.

I Danmark beskæftiger selskabet 25 
ansatte, der arbejder på at udbrede 
kendskabet til systemet, og servicere 
kunderne. Et enkelt, intuitivt FM-system 
som TOPdesk kan frigøre tid, optimere 
ressourcer og skabe bedre kommunika-
tion og oplevet service, påpeger han.

– Alle fra de helt store selskaber til 
ganske små virksomheder har behov for 
at effektivisere og systematisere opgave-
håndteringen. De ønsker at være proak-
tive frem for reaktive. TOPdesk som sy-
stem er et farvel til de gule selvklæbende 
Post It sedler.

Vi digitaliserer de gule sedler, arbejds-
sedler og gennemslagspapir med digital 
opgavehåndtering. Det skaber et godt 
overblik over opgaverne og en fælles 
personuafhængig vidensdeling. Gen-
tagne opgaver vil automatisk poppe op, 
så man undgå hovsa-løsninger.

Da al data er digitaliseret kan man 
nemt lave KPI’er og rapporter og analy-
sere, om man bruger ressourcerne på de 
rette opgaver. En direkte afledt sideef-
fekt er en klar og tydelig kommunikation, 
hvor ingen behøver rykke for svar.

Arbejdsdagen kan planlægges så 
ingen behøver løbe forvildet rundt ig 

udføre brandslukning på gangene. Ho-
spitalernes tekniske afdelinger udnytter 
tiden bedst med digital opgavestyring, 
der gør systematisk forebyggende og af-
hjælpende vedligehold mulig.

Det sikrer, at man altid er på forkant 
med arbejdet og udfordringerne.

Et fordelagtigt system

TOPdesk er ifølge marketingchefen unik 
i forhold til mange andre FM-systemet på 
markedet:

– En af vore store kunder sagde en-
gang, at der findes mange store, kom-
plekse systemer, der også kan håndtere 
opgaveløsning. Men de havde mest be-
hov for en brugervenlig løsning, den dag-
lige bruger hurtigt og enkelt kunne lære 
at anvende uden en bachelorgad i IT.

Det fandt de i TOPdesk, da vores løs-
ning er ualmindelig intuitiv og enkel. Når 
brugerne ønsker at få overblik over op-
gaverne, går de selv ind i systemet, en-
ten fra computer eller mobiltelefon. Alt 
er bygget op omkring ikoner, så selv ikke 
IT-kyndige ved hvor de skal klikke.

Helt overordnet tilbyder vi ikke et 
fuldt, hardcore FM-system med f.eks. 
Space Management og Real Estate, men 
vi leverer kunderne hurtige resultater 
ved at tilbyde et let tilgængeligt system 
til digital opgavehåndtering.

Vi lægger stor vægt på at være ærlige 
med det vi kan. Vi takker helt klart nej, 
hvis kunder stiller krav, vi ikke kan ind-
fri. Vi går ind for at fokusere på det vi er 
bedst til. Det er ikke den store, forkro-
mede løsning men digital opstyring.

Modulbaseret med hurtig 
indkørsel

TOPdesk tilbyder en modulbaseret løs-
ning, så kunderne kan vokse i takt med 
den succes, som de oplever med syste-

met. De starter helt enkelt og bygger 
videre med ekstra moduler i takt med at 
behovet opstår og betaler kun for det, 
der blive brugt. Vi arbejder med må-
nedlig betaling uden binding. Det diffe-
rentierer TOPdesk fra markedets andre 
store spillere, der leverer store løsninger 
som kunderne betaler for selv om de kun 
bruger en lille del, mener David Basse.

– Vi har et meget kort implemen-
teringsforløb og i løbet af få dage er 
kunderne helt oppe at køre og kan selv 
ændre løsningen uden at skulle have fat 
i os. Kunderne kan selv konfigurere sy-
stemet uden at det kræver it-kendskab. 
Dette er vigtigt, da Facility Managers 
som teknisk personale typisk ikke har it-
baggrund. Det skal være intuitivt – alle 
skal kunne bruge det, ellers bliver det 
ingen succes.

På hospitalerne er det teknisk afdeling 
som er en kernebruger. Aalborg Univer-
sitetshospital har haft rigtigt stor succes 
med at digitalisere opgavehåndteringen 
med TOPdesk. Tidligere blev teknikerne 
tilkaldt af de personer, der råbte højest. 
Det skal vi bevæge bort fra, fordi de vig-
tigste opgaver skal løses først og opga-
ver skal ikke løses efter, hvem der kan 
råbe højest.

TOPdesk som system kan hjælpe i 
stort set alle serviceafdelinger. Kunderne 
er en bred vifte af private og offentlige 
organisationer, det kan være kommuner, 
FM- eller IT-afdelinger, hvor opgaver 
skal løses på tværs af afdelinger og hvor 
optimering af ressourceforbruget kræver 
overblik. TOPdesk leverer den digitale 
opgavestyring på tværs af afdelinger.

Markedet er præget af en del udby-
dere, men vi er en af de eneste, der har 
denne specielle tilgang. Vi er et soft FM-
system, fordi vi udelukkende fokuserer 
på digital opgaveløsning og kan starte 
med en meget simpel og intuitiv løsning. 
Det giver mange kunder en kæmpe ge-
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

DIGITALISERING

vinst ved at skabe merværdi ud i hele 
organisationen og optimere ressource-
forbruget.

Start med det enkle og få succes

Uanset hvilket system I hælder til, er min 
konkrete anbefaling, at fokusere på de 
reelle behov og i stedet for at gå ud og 
starte store undersøgelser, så lav en en-
kel liste på 2-3 leverandører og fi nd ud 
af, hvilke funktioner I har behov for. Løs-
ningen skal være let at bruge og frem-
tidssikret. Det altoverskyggende krav 
der bør stilles er, at det skal være let for 
brugerne at anvende.

I f.eks. SAP skal man investere i kon-
sulenter i månedsvis og typisk koble su-
perbrugere på for at håndtere løsningen. 
Tiden er løbet fra det. Vi er alle opdraget 
til at arbejde med software, hvor man 
ikke behøver læse manualer. Software 
skal være selvforklarende og brugerven-
ligt, at man umiddelbart kan forstå og 
hoppe ud i det.

Vi er gode til systematisk opgavehånd-
tering, hvis et hospital vil optimere deres 
ressourcer og skabe merværdi. Start 
med et system, hvor man kan komme i 
gang på et par dage, som senere kan op-
graderes til en mere avanceret løsning. 
Start med det der virker og kan give jer 
succes hurtigt.

Jeg besøgte en kommune første gang 
i 2010 om digitaliseret opgavestyring. 

De får opgaver på kryds og tværs både 
in- og eksternt. Dengang sagde at det 
kunne gøre en kæmpe forskel at få det 
lagt ind digitalt så medarbejderne kunne 
se arbejdsopgaverne på telefonen, men 
desværre fi k de sat digitaliseringspro-
cessen i gang med en stor, forkromet 
strategi. Jeg blev i år ringet op, fordi selv 
samme kommune sad præcist samme 
sted som for seks år siden og stadig af-
ventede arbejdsgruppens endelig mål. 
Udfordringen var stadig den samme – 
uløst.

Gør ikke som dem – Lad være med at 
vente, start hellere op i det små, kom ud 
og høst erfaringer. Og lad så strategien 
forme sig. Hvorfor ikke få udbytterne 
allerede nu og dermed sikre succes? Få 
kortlagt de reelle behov, defi neret mål-
sætningen. Og som i alle projekter, ind-
drag engagerede ledere og de daglige 
bruger, så der kan skabes et ejerskab 
omkring ændringsprocessen og syste-
met. Er det på plads viser vore erfaringer, 
at TOPdesk bliver en succes, slutter Da-
vid Truelsen Basse.



ENERGIOPTIMERING

Stort energibesparelsespotentiale 
på Bispebjerg Hospital
Der kan spares energi for 10 mio. kr. hvert år på Bispebjerg Hospital. Det viser en undersøgelse 
Teknologisk Institut sammen med revisionsfirmaet Deloitte har gennemført af mulighederne i og de 
økonomiske konsekvenser ved at energioptimere på hospitalet

AF PRODUKTCHEF SØREN DRABORG, CENTER 

FOR ENERGIEFFEKTIVISERING & VENTILATION, 

TEKNOLOGISK INSTITUT, TAASTRUP,  

SDG@TEKNOLOGISK.DK

For et par år siden gennemførte Teknolo-
gisk Institut en undersøgelse af mulighe-
derne for at energioptimere Bispebjerg 
Hospital i København. Undersøgelsen 
blev udført sammen med revisionsfir-
maet Deloitte på initiativ af Bispebjerg 
Hospitals Facility Management-afdeling. 
Formålet var at kortlægge energioptime-
ringspotentialet for hele hospitalet samt 
udarbejde en opgørelse over investe-
ringsomfanget og rentabiliteten ved at 
energioptimere bygningsdriften.

Bispebjerg Hospital ligger i Køben-
havns Nordvest-kvarter og består af om-
kring 45 bygninger. De fleste af bygnin-

gerne er forbundet via et underjordisk 
tunnelsystem, der benyttes til transport 
af patienter, mad, varer mv. mellem byg-
ningerne. En stor del af bygningerne og 
installationerne er af ældre dato. Flere 
bygninger er opført i 1913 og er fre-
dede, hvilket gav visse restriktioner på 
eksempelvis energioptimering af klima-
skærmen.

Store energibesparelser

Det samlede energibesparelsespoten-
tiale for Bispebjerg Hospital blev esti-
meret ud fra dybdegående energis-
creeninger i ni repræsentativt udvalgte 
pilotbygninger. Bygningerne blev ud-
valgt så de samlet set repræsenterede 
bygningsporteføljen i forhold til alder, 
brugstid, anvendelse og energiforbrug. 

De ni udvalgte bygninger udgjorde 25 % 
af det samlede bygningsareal på Bispe-
bjerg Hospital.

Resultaterne fra de ni pilotbygninger 
blev skaleret i forhold til de tekniske 
installationer, energibesparelsespoten-
tialer, nødvendige investeringer og pro-
jektøkonomi. Ud fra dette blev et samlet 
teknisk og økonomisk potentiale ved 
energioptimering af hospitalet beregnet. 
Der blev i undersøgelsen kun medtaget 
initiativer, der var rentable inden for hver 
enkelt bygnings resterende levetid.

Undersøgelsen viste klart, at det var 
rentabelt at gennemføre en helheds-
orienteret energioptimering. Desuden 
blev det med udgangspunkt i pilotbyg-
ningerne estimeret, at hospitalets CO2-
udledning kunne reduceres med 24 % 
over en 15-årig periode med en årlig for-
rentning af den investerede kapital på 21 
%. Det samlede investeringsbehov blev 
estimeret til 65,5 mio. kr.

Energiteknologisk tilgang

Energibesparelsesmulighederne er 
baseret på en dybdegående energis-
creening af alle væsentlige energifor-
brugende anlæg i hver enkelt bygning. 
Energiscreeningen blev foretaget med 
en fysisk inspektion og gennemgang 
af de ni ejendomme sammen med de 
driftsansvarlige, som desuden blev in-
terviewet om bygningernes funktion og 
brugsmønster. Hele energiscreeningen 
har stor teknisk dybde og bygger på tre 
hovedelementer:
1)  EiSE (Energi og indeklima Strategi og 

Effektivisering), som er et Teknologisk 
Institut-koncept udviklet i samarbejde 
med bl.a. Dansk Energi, Schneider 
Electric og DEAS. Konceptet optime-
rer CTS-anlægs driftsstrategi

2)  Eksperter inden for hvert teknisk om-
råde (klimaskærm, varme, køl, ventila-
tion, belysning) til hver screening for 

Flere bygninger er fredede, hvilket gav visse restriktioner på eksempelvis energioptimering 
af klimaskærmen.
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ENERGIOPTIMERING

at sikre identifikation af størst mulig 
potentiale med høj teknisk kvalitet

3)  Effektiviseringstiltag baseret på faktisk 
udførte målinger, hvilket giver stor sik-
kerhed for de foreslåede tiltag

Beskrivelse for hver bygning

På baggrund af den indsamlede doku-
mentation samt målingerne og drøftel-
serne med de driftsansvarlige blev der 
for hver bygning udarbejdet en beskri-
velse af de energiforbrugende anlæg, 
deres funktion samt driftsforhold og 
energiforbrug. Der blev udført anlægs-, 
drifts- og procestekniske analyser af 
udstyret samt udarbejdet beskrivelser 
af forslag til energieffektivisering med 
tilhørende overslag for investering og 
beregning af tilbagebetalingstid. Alle de 
identificerede effektiviseringstiltag blev 
drøftet indgående med de bygningsan-
svarlige.

Business cases til Region 
Hovedstaden

Revisionsfirmaet Deloitte har på bag-
grund af energiscreeningerne udarbej-
det to selvstændige business cases for 
energioptimering af Bispebjerg Hospital 
– en business case for pilotbygningerne 

(der er energiscreenet) og en business 
case for hele Bispebjerg Hospital.

Begge business cases indeholder, ud 
over de tekniske investeringer angivet i 
energirapporterne, en række tiltag, ek-
sempelvis implementeringsplan og in-

tern undervisning af teknisk personale. 
De to business cases er formidlet til ho-
spitalet og Region Hovedstaden. Der er 
efterfølgende foretaget energimærkning 
af alle bygningerne.

Tabel 1. Estimeret energibesparelse, investeringsbehov etc. ved energioptimering af pilotbygningerne og hele hospitalet.

Årlig energi-
besparelse
[mio. kr.]

Årlig CO2- 
besparelse
[%]

Investerings-
behov
[mio. kr.]

Intern 
rente
[%]

Nutids-
værdi
[mio. kr.]

Positiv likvidetetspåvirkning 
år 1 efter implementering
[mio. kr.]

Pilotbygninger 4,2 8 29,7 18 42,2 2,1

Hele hospitalet 10,0 24 65,5 21 112,1 6,7

Undersøgelsen viste klart, at det var rentabelt at gennemføre en helhedsorienteret ener-
gioptimering med den beregnede årlige energibesparelse på 10 mio. kr.

Hospital, Drift & Arkitektur 
udkommer den 17. juni 2016  

med fokus på:

Design & indretning
Indeklima/Hygiejne
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Højtemperaturkøl og 
lavtemperaturvarme
Ingeniørvirksomheden Midtconsult er en del af totalrådgiverteamet på det nye Akutcenter ved 
Regionshospitalet Viborg og har her projekteret en meget effektiv, kompakt og fleksibel energi installation 
baseret på fjernvarme og varmepumper, der opererer med lavtemperaturvarme og højtemperaturkøl, hvor 
fjernvarmenettet kan udnyttes som buffer, samtidig med at løsningen overholder BR2020 krav

Det nye Akutcenter i Viborg er ved at 
rejse sig på byggepladsen som det stør-
ste delprojekt i det store kvalitetsfonds-
byggeri til 1,15 milliard kr. på regionsho-
spitalet. Akutcentret og den tilhørende 
ombygning på hospitalet skal stå færdigt 
i perioden 2018-2019. Akutcentret får 
som det største delprojekt et samlet eta-
geareal på 22.000 kvadratmeter fordelt 
på 7 etager ud over kælder og tagteknik 
og supplerer således det eksisterende 
byggeri, der omfatter mere end 100.000 
etagekvadratmeter.

En af de store udfordringer for Projekt-
gruppen Viborg, som Midtconsult er en 
del af, har været at forbinde det nye cen-
ter med det eksisterende hospital, der er 
bygget af flere omgange gennem mange 
år. Kravet har været niveaufri adgang i 
alle etager. Det kræver kompakte instal-
lationer over de nedhængte lofter. Alli-
gevel er det lykkes at opfylde Bygnings-
reglementets lavenergikrav til byggeri i 
2020. Det er krav som medfører ekstra 
store dimensioner på ventilationskanaler 
for at mindste trykfald og dermed redu-
cere transportenergi. Derudover er der 
rigtig mange andre specialinstallationer, 
der skal være plads til.

Det har således været nødvendigt at 
udvikle særlige løsninger med lokal re-
cirkulation og filtrering til rum, hvor hygi-
ejnekrav stiller krav til store luftskifter, li-
gesom kølebehovet løses ved kølelofter. 
Derved har det være muligt, at reducere 
dimensionen af ventilationskanalerne til 
kun at tilføre det nødvendige friskluftbe-
hov af hensyn til indeklimaet. 

Køle- og varmebehovet i akutcentret 
er løst med højtemperaturkøl og lavtem-
peratur varme, fortæller akademiinge-
niør Per K. Kristensen, der er fagansvar-
lig for VVS og ventilation på projektet:

”Ud over større energieffektivitet, 
sikrer højtemperaturkøl mod kondens-
dannelse på overflader da vandtempe-
raturen i rørene er højere end konden-
stemperaturen på cirka 16 grader. Ved 
højere temperaturer på kølevandet – 
typisk 17-19 grader C mindsker vi også 
energitabet på grund af den mindre tem-
peraturforskel til omgivelserne.”

Super fleksibel løsning

Køleeffekten produceres med varme-
pumper, der leverer overskudsvarmen, 
så det kan genanvendes hvor der er be-

hov. Varmepumpeløsningen i Viborg er 
etableret i samarbejde byens fjernvar-
meselskab. Varmepumperne kan således 
køle om sommeren og varme om vinte-
ren, mens Viborg Fjernvarmes lednings-
net bruges som ”buffertank” til akkumu-
lering af overskudsvarme i perioder hvor, 
hospitalet ikke selv kan anvende den.

Lavtemperatur gør det særlig aktuelt 
at anvende varmepumper, da virknings-
graden stiger med lavere temperatur på 
varmesiden, og højere temperatur på kø-
lesiden. Kan man nøjes med 60 grader til 
opvarmning, kan der produceres varmt 
brugsvand, rummene kan opvarmes 
og akutcentret kan så også levere over-
skudsvarme til fjernvarmenettet.

Formålet er at spare energi og udnytte 
flest mulige varmekilder og få transpor-
teret energien hen, hvor den skal bruges 
med et minimalt energitab, fremhæver 
Per K. Kristensen:

”-Varme og køl fremføres hver for sig 
til de enkelte rum. Her skifter en ventil 
en mellem forsyningen til strålelofterne 
afhængig af om der er behov for køling 
eller opvarmning. Med strålelofterne 
opnås en meget fleksibel løsning, der 
også tilgodeser den fleksibilitet som der 
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er krævet i de nye hospitalsbyggerier. 
Det er betydelig nemmere at tilpasse 
strålelofter, når der er behov for at fl ytte 
vægge, end hvis opvarmningen var ba-
seret på et alternativ som gulvvarme.”

Af hygiejnehensyn har det været et 
krav at undgå radiatorløsninger i patient-
områder, idet de er vanskelige at rengøre 
og gør indretning mindre fl eksibel. Det 
er en dyrere løsning at installere varme- 
og kølelofter i forhold til traditionelle 
løsninger, men fordelen ved en højere 
hygiejne, fl eksibel indretning og bedre 
komfort har været medvirkende til be-
slutningen.

Fleksible rum og hurtigere 
regulering

Hele installationen er præget af høj fl ek-
sibilitet. Varme, køl og ventilation regu-
leres individuelt i de enkelte rum. Tem-
peratur og CO2 følere i de enkelte rum 
tilpasser køle- og varmebehov såvel som 
ventilationsbehov, så der opnås en øn-
sket temperatur og et luftskifte til sikring 
af optimalt indeklima.

Det hele reguleres og overvåges med 
CTS/BMS styring, der sikrer korrekt in-
deklima med et optimalt luftskifte og 
energiforbrug reguleret ud fra de aktu-
elle behov.

”-Vi har fundet løsninger, der opfylder 
de højeste energikrav.”

”Projektering af Akutcentret startede 
allerede 2011 og skal stå færdigt i perio-
den 2018-19. Vi er en del af det rådgiver-
team – Projektgruppen Viborg – der står 
for projektering af det nye akutcenter 
og de deraf følgende ombygninger på 
hospitalet. Midtconsult har derudover 
bistået hospitalet som konsulent med 
projekteringen af energiforsyningen, et 
arbejde, der har kørt sideløbende. Vi har 
leveret data til brug for de ændringer der 
skal ske i energiforsyningen”, siger Per 
K. Kristensen.

Det nye Akutcentret skal rumme ska-
destue, vagtlæge, OP-stuer, sengeafsnit, 
ambulatorier og hovedindgang og er 
som nævnt projekteret af rådgiverkon-
sortiet – Projektgruppen Viborg –, der 
består af Midtconsult, WSP UK, SWECO 
arkitects og AART.

Midtconsult Rådgivende ingeniører sætter en ære i at få arbejdsprocesserne til at lykkes på den mest rationelle måde, og 
ser udfordringer, hvor andre ser forhindringer. 

Midtconsult har siden 1974 løst mangeartede rådgivningsopgaver indenfor bygge- og anlægssektoren. Rådgivningen sker ofte 
som totalrådgiver i nært samarbejde med andre rådgivere, og som rådgiver i samarbejde med total- og hovedentreprenører.

Midtconsult beskæftiger i dag cirka 170 medarbejdere, der fordeler sig på de tekniske fag som; anlæg, bærende konstruktio-
ner, bygningskomplettering. VVS/ventilation og energiteknik samt el-installationer.

Ikke mindst specialer som commissioning men også miljøforbedringer, energimærkning, brandrådgivning, akustik og lydrådgiv-
ning samt byggeadministration og byggestyring er blandt fi rmaets kompetencer, såvel som bygherrerådgivning med økonomi- 
og risikostyring.

Læs tidligere
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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CO2-neutrale sygehuse 
med ATES

Indledning

Det er i dag muligt at producere helt fos-
sil- og CO2-fri køling og opvarmning til 
de danske sygehuse og vel at mærke til 
konkurrencedygtige priser.

Løsningen er grundvandsbaseret 
køling og opvarmning med intelligent 
kort- og langtidslagring af lavtemperatur 
varme fra rum- og proceskøling i de ter-
rænnære grundvandsmagasiner i som-
mertiden og anvendelsen af den lagrede 
varme til varmeproduktion i vintertiden 
ved hjælp af eldrevne varmepumper.

Systemet anvender kun elektricitet, 
der kan produceres fra vedvarende 
energikilder, men også uden at bruge 
og beslaglægge grundvandsressourcen, 
idet anlæggene kan udføres med både 
vandbalance og termisk balance.

Baggrund

I en nærtstående fremtid skal bygnings-
opvarmning og -køling ske fossilfrit. 
Dette gælder også for de danske hospi-
taler og sygehuse.

Netop i disse år foretages store inve-
steringer i udbygning med nye, store 
hospitaler og moderniseringer og om-
bygninger af mange af de eksisterende 
hospitaler og sygehuse i Danmark.

For dem alle gælder, at der er både et 
opvarmnings- og et kølebehov, men ikke 
nødvendigvis samtidigt. Der er dog altid 
et minimum varmebehov hele året rundt 
til opvarmning af varmt brugsvand og et 
minimum proceskølebehov året rundt til 
køling af fx scannere, men disse behov 
er små set i forhold til de tidspunkter, 
hvor behovene for opvarmning og kø-
ling er størst.

Det største behov for opvarmning er 
naturligvis på den koldeste vinterdag, og 
det største behov for køling er naturligvis 
på den varmeste sommerdag, hvilket lig-
ger med en tidsforskydning på adskillige 
måneder. Det meste af den varme, som 
fjernes ved køling, kan derfor ikke umid-
delbart anvendes til opvarmningsformål.

Ved anvendelse af store termiske 
lagre i de grundvandsførende jordlag i 
undergrunden, er det muligt at gemme 
det mestre af den varme, der er fjernet 
ved køling om sommeren, til opvarmning 
om vinteren. Tabet ved lagringen er ty-
pisk 15-20%.

Ved køling om sommeren med grund-
vand kan der desuden spares over 90% 
på elregningen sammenlignet med tra-
ditionel køling, der sker ved hjælp af 
kølekompressorer og op til 60% på var-
meregningen til traditionel opvarmning, 
der sker ved hjælp af naturgas, olie eller 
fjernvarme.

Mange steder i Danmark findes vel-
egnede, terrænnære grundvandsma-
gasiner, der kan anvendes til kort- og 

Figur 1. Køling i sommertiden. Koldt grundvand pumpes fra 
”kold” brønd via rør i jord igennem en varmeveksler, hvor grund-
vandet opvarmes ved varmeveksling med internt kølevand inden 
det tilbageledes opvarmet gennem ”varm” brønd. Kuldelageret op-
bygget omkring ”kold” brønd i grundvandsmagasinet i vintertiden 
tømmes samtidig med at et varmelager opbygges i grundvandsma-
gasinet omkring ”varm” brønd. Kilde: Enopsol.

Figur 2. Opvarmning i vintertiden. Varmt grundvand pumpes fra 
”varm” brønd via rør i jord igennem en varmeveksler, hvor grund-
vandet afkøles ved varmeveksling med internt kølevand inden det 
tilbageledes afkølet gennem ”kold” brønd. En varmepumpe hæver 
temperaturen af kølevandet til en temperatur, der kan anvendes til 
opvarmningsformål. Varmelageret opbygget omkring ”varm” brønd 
i grundvandsmagasinet i sommertiden tømmes samtidig med at 
et kuldelager opbygges i grundvandsmagasinet omkring ”kold” 
brønd. Kilde: Enopsol.

AF CIVILINGENIØR STIG NIEMI SØRENSEN 

WWW.ENOPSOL.DK
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DNV-GØDSTRUP HOSPITAL 
Kan blive det første megahospital, som etablerer et ATES-anlæg. Enopsol har gennemført en lovende forundersøgelse  og 
prøveboringer. 

GENTOFTE HOSPITAL 
Det første ATES-anlæg i sygehussektoren i Danmark. Etableret og idriftsat i 2016 
Enopsol har gennemført en række forundersøgelser og miljøansøgning om tilladelse til etablering og drift .

GRØN ENERGILØSNING MED 
KORT TILBAGEBETALINGSTID 
Grundvandsanlægget ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) er en energieffektiv løsning til innovative hospitaler, 
der ønsker langsigtede besparelser og miljøvenlighed. 
Hospitalernes overskudsvarme fra fx køling af ventilationsluft, operationsstuer og scannere lagres i de grundvands-
førende lag i undergrunden. Den lagrede varme genbruges om vinteren via varmepumper. 

Der opnås store besparelser i energiforbruget i forhold til traditionelle løsninger - helt op til 60% på opvarmning og 
op til 90% besparelser på køling. ATES giver samtidigt et reduceret CO2-udslip, og har en kort tilbagebetalingstid. 
Tilbagebetalingstiden er typisk på ca. 10 år baseret alene på energibesparelserne, og ned til 1-2 år når der sammen-
lignes med merinvesteringen i forhold til en traditionel løsning. 

Læs om Enopsols mere end 30 projekter i Danmark og se animation på www.enopsol.dk
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langtidslagring af lavtemperatur varme 
og kulde uden at være til gene for ind-
vindingen af grundvand til drikkevand.

Termisk lagring af varme og 
kulde

Lavtemperatur lagring af varme og kulde 
i de terrænnære, grundvandsførende 
jordlag –de såkaldte ATES-systemer er 
en velegnet teknologi til køling og op-
varmning af de danske hospitaler og sy-
gehuse, idet der normalt er både et køle- 
og et opvarmningsbehov. 

ATES, der står for Aquifer Thermal 
Energy Storage er en velafprøvet tek-
nologi både i Danmark og i udlandet. 
Lagringsmediet er de naturlige, vandfø-
rende jordlag som sand, grus og kalk. La-
geret opbygges ved at udføre en række 
boringer typisk til en dybde på under 
100 meter afhængig af beliggenheden af 
de vandførende jordlag.

Boringerne skal udføres, så de både 
kan fungere som indvindingsboringer 
og som returledningsboringer for grund-
vand.

Boringerne udpeges hver især enten 
som ”varm” eller ”kold” boring.

Når der er behov for køling pumpes 
grundvandet fra ”kold” boring i et lukket 
rørsystem gennem en varmeveksler og 
tilbage i grundvandsmagasinet igennem 
”varm” boring.

Princippet er illustreret på figur 1.
Når der er behov for opvarmning 

pumpes grundvandet den modsatte vej 
fra ”varm” boring i det lukkede rørsy-
stem gennem varmeveksleren og tilbage 
i grundvandsmagasinet igennem ”kold” 
boring.

Princippet er illustreret på figur 2.
Da hele den oppumpede grundvands-

mængde tilbageledes i grundvandsma-
gasinet, sker der ikke noget forbrug af 
grundvandsressourcen.

Ved tilbageledning af varmere eller 
koldere grundvand i grundvandsma-
gasinet, afgives varmen eller kulden til 
grundvandsmagasinets sand-, grus- eller 
kalkstruktur, idet grundvandet strømmer 
igennem strukturen og herved afgiver 
varme eller kulde til denne. Vandind-
holdet i et egnet grundvandsmagasin 
er mellem 15 og 35% -resten er struktur 
som illustreret på figur 1.

Når opvarmet eller afkølet grundvand 
ledes ud i grundvandsmagasinet gen-
nem returledningsboringen er der en 
væsentlig forskel på, hvor hurtigt vandet 
udbreder sig væk fra boringen, og hvor 
hurtigt varmen eller kulden udbreder 

sig væk fra boringen, idet varme- eller 
kuldeudbredelsen forsinkes af, at der 
skal bruges energi til enten at opvarme 
eller afkøle strukturen i grundvandsma-
gasinet. Ved et vandindhold på fx 30% 
i et sandmagasin, når varmefronten kun 
ca. 70% så langt væk fra boringen som 
grundvandsfronten i samme tidsperiode 
ved tilbageledning af varme eller kulde. 

Ved genindvinding af den lagrede 
varme eller kulde vendes pumperetnin-
gen og strukturen afgiver sit varme- el-
ler kuldeindhold til det grundvand, som 
gennemstømmer den opvarmede eller 
afkølede struktur.

Da afstanden mellem en ”varm” og en 
”kold” boring skal afpasset efter en lang 
række parametre, skal der udføres en 
grundig forundersøgelse af de grund-
vandsmæssige forhold på den aktuelle 
lokalitet. 

Det vil normalt ikke kunne betale sig 
at udføre så stort et grundvandsanlæg, at 
det kan klare det maksimale køleeffekt-
behov, der optræder på den varmeste 
sommerdag. Ligeledes vil det normalt 
heller ikke kunne betale sig at etablere et 
grundvandsanlæg der kan klare det mak-
simale varmeeffektbehov på den kolde-
ste vinterdag.

For hvert hospital eller sygehus ligger 
der imidlertid et optimum, der er styret 
af de lokale forhold. Hvor hospitalet el-
ler sygehuset er tilsluttet fjernvarmen, 
kan kølebehovet være dimensionerende 
for grundvandanlægget. Hvor hospitalet 
eller sygehuset ikke forsynes med fjern-
varme kan det være varmebehovet, der 
er dimensionerende for grundvandsan-
lægget.

Normalt er der ikke energibalance 
mellem bygningers behov for køling og 
opvarmning, hvilket får betydning for 
design af det samlede energisystem.

Hvor behovet for køling er domine-
rende kan der være behov for supple-
rende køling fra fx kølekompressoran-

læg eller fra kulde lagret om vinteren fra 
fx udeluften.

Hvor behovet for opvarmning er 
dominerende kan der være behov for 
supplerende varme lagret fra fx konden-
satorkøling om sommeren eller varme 
lagret fra fx solvarme. 

Parameterstudier med et af Enopsol 
udviklet program har vist, at det kan be-
tale sig at operere med både et varme- 
og et kuldelager. 

Anlægsopbygning – eksempel

I figur 4 er vist et af Enopsol designet mo-
dulært energisystem til en driftssituation 
med et samtidigt stort kølebehov og et 
lille varmebehov (sommer).

Grundvandet pumpes fra ”kold” 
brønd gennem 2 varmevekslere -en 
primær og en sekundær veksler. I den 
primære veksler varmeveksles grund-
vand med internt kølevand. Tempe-
raturen af grundvand før det passerer 
varmeveksleren er noget koldere end i 
naturtilstanden, idet der i vintertiden er 
lagret afkølet grundvand i ”kold” brønd 
fx ved 3-5oC. Ved varmevekslingen i 
primær veksler opvarmes grundvandet 
til fx 16oC. Opvarmes grundvandet fra 
5 til 16oC vil hvert boringspar kunne le-
vere en køleeffekt på 640 kW, hvis der 
cirkuleres 50 m3 pr. time grundvand mel-
lem de to boringer. På kølevandssiden 
kan der leveres kølevand med en frem-
løbstemperatur ned til 6oC. Hvis der er 
brug for supplerende køling startes de to 
viste seriekoblede varmepumper. Kon-
densatorvarmen fra de to varmepumper 
varmeveksles over i grundvandet i den 
sekundære varmeveksler. Herved op-
varmes grundvandet yderligere til mak-
simalt 25oC og i gennemsnit 20oC efter 
gældende bestemmelser. Herved kan 
et boringspar levere en samlet køleef-
fekt på op til 1160 kW, hvis der cirkule-
res 50 m3 pr. time grundvand mellem de 

Figur 3. Eksempler på 
 porøse strukturer. 
1: sand og grus. 
2 og 3: spalter og sprækker 
i kalk.  
Kilde: GEUS. 
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to boringer. Varmeforsyningen leveres i 
denne driftsform som fjernvarme. 

I figur 5 er vist et af Enopsol designet 
modulært energisystem til en driftssitua-
tion med et samtidigt stort varmebehov 
og et lille kølebehov (vinter).

Grundvandet pumpes fra ”varm” 
brønd gennem den primære varmeveks-

ler. I den primære veksler varmeveksles 
grundvand med internt kølevand. Tem-
peraturen af grundvand før det passerer 
varmeveksleren er noget varmere end i 
naturtilstanden, idet der i sommertiden 
er lagret opvarmet grundvand i ”varm” 
brønd fx ved 16-25oC. Ved varmeveks-
lingen i primær veksler afkøles grund-

vandet til fx 4oC. Afkøles grundvandet 
fra 16 til 4oC vil hvert boringspar kunne 
levere en varmeeffekt på 700 kW, hvis 
der cirkuleres 50 m3 pr. time grundvand 
mellem de to boringer. På kølevandssi-
den produceres kølevand af varmepum-
perne ned til fx 3oC.

Varmepumperne leverer varme ved fx 
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Figur 4. Modulært energisystem for samtidig køling og opvarmning ved hjælp af ATES og varmepumper. Sommersituation. 
Kilde: Enopsol. 
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Enopsol er markedsledende i 
Danmark og turn-key leverandør 
af energisystemer med grund-
vandskøling og ATES. Firmaet 
har indenfor hospitalsbranchen 
assisteret en række hospitaler og 
sygehuse med forundersøgelser, 
herunder tilladelser til prøveborin-
ger, miljøansøgninger og samfunds-
økonomiske analyser.

Gentofte Hospital er det første 
hospital i Danmark, der har etab-
leret et ATES-anlæg. Anlægget 
er leveret af Enopsol og idriftsat i 
2016.

www.enopsol.dk

M

MM

M

Varmepumpe

Varmeveksler

Pumpe

Motorventil on/off

Reguleringsventil

Shunt-ventil

To-vejsventil

M

KB VB

Centralvarme

Kølevand

M M

Fjernvarme

Kondensatorkøling

Varmepumper

Grundvand/ATES

Figur 5. Modulært energisystem for samtidig køling og opvarmning ved hjælp af ATES 
og varmepumper. Vintersituation. Kilde: Enopsol.

55oC. Hvis der er brug for supplerende 
varme, leveres denne som fjernvarme.

Konklusion

Køling og opvarmning ved hjælp af ter-
misk energilagring i grundvandsmaga-
siner (ATES) og varmepumper er veleg-

net til danske sygehuse og hospitaler. 
Teknologien, der integrerer køling og 
opvarmning i et samlet energisystem, 
er velafprøvet og medfører markante 
energibesparelser og reduktioner i CO2-
udledningen.
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Hvordan fås medicotekniske 
systemer ind i en større 
digital sammenhæng?

Når vi stiller spørgsmålet om, hvordan 
vi får de medicotekniske systemer ind i 
en større digital sammenhæng, er det 
nærliggende først at stille spørgsmålet: 
Hvorfor? Hvad er formålet set i forhold til 
klinikerne i forbindelse med udredning, 
behandling og rehabilitering?

Potentialet i at dele kliniske data i form 
af måledata, billeder, lyd, videoer mv. fra 
de medicotekniske systemer i en større 
digital sammenhæng er stort, både set 
fra klinikere og patienters perspektiv.

Undersøgelsesresultater fra måleap-
parater kan blive fuldt tilgængelige i 
patientens journal, som dermed bliver 
klinikerens indgang til at opnå et sam-
menhængende sygdomsbillede også 
set i forhold til historiske data. Det bliver 
muligt at se tendensanalyser på bag-
grund af data, der er opsamlet over tid 
fra forskellige systemer, evt. sammenstil-
let med medicinering. På tværs af aktø-
rerne i den samlede sundhedssektor vil 
fx den praktiserende læge kunne se alle 
de kliniske data, som ligger til grund for 
den endelige diagnose sendt via epikri-
sen eller svar fra laboratorie.

Alt andet lige vil anvendelse af de 
kliniske data på tværs også betyde en 
omkostningseffektiv patientbehandling, 
idet der må kunne forventes at skulle 
indgå færre undersøgelser (færre re-
takes). I sidste ende vil det betyde en 
mere værdig patientbehandling, idet 

patienterne får foretaget færre under-
søgelser og dermed vil det betyde, at 
patienter bliver ulejliget mindre og ikke 
mindst mindre udsat for eksponering af 
kontraststoffer, røntgen etc. i den klini-
ske behandling.

Behov for standardisering og 
konsolidering

Men skal man bruge data på tværs og 
dermed opnå den større digitale sam-
menhæng, så er det nødvendigt at stan-
dardisere og konsolidere de medicotek-
niske systemer i it-mæssig forstand. Der 
er behov for, at data fra systemerne kan 
optræde på genkendelig og korrekt vis, 
så de forskellige overliggende systemer 
kan udveksle data og tolke data korrekt, 
herunder knyttet til korrekt patient og 
forløb.

Endnu en driver for it-konsolidering 
er kravet om høj driftsstabilitet af den 
underliggende it-infrastruktur, som i sy-
gehussektoren skal håndtere store og et 
stærkt stigende antal dataudvekslinger 
og -lagringer, samt tidskritisk, patientføl-
som og behandlingskritisk information.

Læg dertil kravet om at gøre det om-
kostningseffektivt, så det er nemt at til-
knytte nye systemer og drive den eksi-
sterende store mængde af systemer og 
data. Det peger alt sammen på standar-
disering og konsolidering, som er i fokus, 
når det gælder it.

En stor variation

Heroverfor står klinikkens og specialer-
nes dybe faglighed og store variation, 
som er det medicotekniske områdes 
arbejdsfelt. Der er mange specialer og 
endnu flere systemer og leverandører. 
De medicotekniske systemer favner 
bredt, lige fra de store systemer, som er 
at finde inden for det billeddannende 
område og de store laboratoriespecialer, 
til de mindre specialer og de meget spe-

cifikke anvendelser, som findes ude på 
afdelingerne. Der er tillige en boblende 
og rivende udvikling af nye metoder og 
nyt udstyr, som klinikken har behov for 
at prøve af for at udvikle praksis.

Det medicotekniske område har stor 
fokus på det kliniske speciale og dermed 
driftsstabilitet set i relation til specialets 
opgave. Leverandører er fokuseret og 
bliver bundet op på pålideligheden af 
deres system, og de har derfor en stærk 
præference for helst at ville installere 
i isolerede og fuldt kontrollerbare om-
givelser, så de har fuldstændig kontrol 
over hele processen fra data dannes, til 
klinikeren modtager og behandler data. 
Det giver et stort spænd af løsninger 
med en stor afhængighed til eksterne 
leverandører.

Så selvom både it-området og det me-
dicotekniske område har stor fokus på 
driftsstabilitet og sikkerhed, så betyder 
den forskellige fokus også at interes-
serne clasher. Det er at sammenligne be-
hovet for faglig dybde med behovet for 
sammenhængende patientforløb, som 
også kendes fra klinikken – disse behov 
skal eksistere side om side, men kan 
være i modstrid med hinanden.

Evnen at kunne håndtere 
forskellighed og samtidig 
konsolidere området

For at lykkes med at kombinere kravet 
om digital sammenhæng og det medico-
tekniske områdes store variation er der 
behov for en øget opmærksomhed på 
området og for at se totalbilledet i sam-
menhæng. Vi kan illustrere det i Figur 1.

Vi peger på, at der kan opnås et syste-
matisk overblik ved at indplacere de me-
dicotekniske systemer efter den it-mæs-
sige logik, altså vurdere dem i forhold til 
den grad de overholder it-standarderne 
inden for hvert af it-specialerne: net-

AF ADM. DIR. ANNE METTE MØLLER
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værk, server/storage, applikationer og 
arbejdsstation/klient. I skalaens ene 
ende er der ’ingen it-compliance’ hvilket 
dækker systemer, som fungerer fuld-
stændigt stand-alone, fx isolerede forsk-
ningssystemer. I den anden ende ligger 
de systemer, som er i fuld overensstem-
melse med de fastsatte it-principper. 
Mange systemer vil befi nde sig i mellem-
grupper, hvor der er større eller mindre 
afvigelser fra de it-principperne.

Det giver et fælles værktøj til dialog 
mellem de ansvarlige for henholdsvis 
medicoteknik og it. Når overblikket er 
dannet, så kan organisationerne arbejde 
sammen om at håndtere disse afvigelser, 
så nogen afvigelser kan håndteres inden 
for standard aftalesæt, og det kun er sær-
lige behov, der skal håndbæres igennem 
organisationerne.

Håndtering af kritiske 
infrastruktur problemer

Det er Netplan Cares erfaring, at der no-
gen gange sættes spørgsmålstegn ved 
om den basale it-infrastruktur lever op til 
det medicotekniske udstyrs krav. Har ip-
nettet den fornødne driftssikkerhed og 
lever nettet op til krav i forhold til patient-
sikkerheden? Er det regionale trådløse 

net dimensioneret til at klare kritisk tra-
fi k? Når tvivlen på den basale infrastruk-
tur eksisterer, så er der udfordringer. Det 
vil være forskelligt, hvordan netværksar-
kitekturen designes og problemer løses, 
men det er vigtigt at holde fokus på, at 
der skal være en gensidig respekt og be-
hov for accept af at den basale infrastruk-
tur skal kunne betjene mange forskellige 
systemer og data. Hvis der ikke er det, så 
er det et godt sted at begynde.

Udfordringerne er mange, og det kræ-
ver et tæt samarbejde, fælles sprog og 
gensidig forståelse for at opnå resultater 
til gavn for klinik og patienter.

Er alle parter klar til at indløse 
potentialet?

Den digitale udvikling, hvor systemer 
bringes til at kommunikere på tværs for 
at løse nye typer af opgaver eller kendte 
opgaver på ny vis, foregår i et højt 
tempo. Det er derfor vigtigt at arbejde 
med digital modning og samarbejdsrela-
tioner i organisationen. Det er en fejl at 
tro, at man ved nok, og det er de andre, 
der skal lære noget nyt. Det kan man 
nemt komme til, hvis man ikke lader sig 
udfordre.

En meget konkret måde at opnå fælles 

sprog og forståelse mellem forskellige 
faggrupper er at defi nere konkrete opga-
ver, som skal løses, og at man i løsningen 
af dem i fællesskab opnår et højere for-
ståelsesniveau af, hvor udfordringerne 
ligger. Vi har med forslaget om at danne 
et systematisk overblik givet vores bud 
på en konkret metode, som for os at se 
både har en vigtig praktisk mission, og 
samtidig øger indsigten i, hvilke kon-
krete barrierer der er for at understøtte 
den ønskede udvikling.

Figur 1

Lise Marcher, seniorkonsulent ved Netplan 
Care, har stor erfaring i disse problemområ-
der fra tidligere stilling som it-chef i Region 
Nordjylland.
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UDDANNELSESINNOVATION

Kliniske uddannelsesforløb 
– fra ord og tanker til konkrete handlinger

AF KIRSTEN BRUUN HERMANSEN 

FREE AGENT – TIDLIGERE ANSAT SOM FAGLIG 

LEDER AF GRUNDUDDANNELSESOMRÅDET, 

AUH (VIDEN STAMMER FRA DEN TID 

KIRSTEN VAR ANSAT SOM FAGLIG LEDER AF 

GRUNDUDDANNELSESOMRÅDET PÅ AUH).

AF LIL OLESEN 

AFDELINGSSYGEPLEJERSKE, AUH. TIDLIGERE 

UDDANNNELSESKOORDINATOR, HR-

UDDANNELSE OG ARBEJDSMILJØ, AUH (VIDEN 

STAMMER FRA DEN TID LIL VAR ANSAT SOM 

UDDANNELSESKOORDINATOR PÅ AUH).

AF MARIANNE RESBO 

TIDLIGERE OMRÅDECHEF, LOKALCENTER VIBY/

ROSENVANG, AARHUS KOMMUNE (VIDEN 

STAMMER FRA DEN TID MARIANNE VAR ANSAT 

SOM OMRÅDECHEF I AARHUS KOMMUNE).

På grunduddannelsesområdet er det 
nødvendigt at afprøve nye måder at gen-
nemføre kliniske uddannelsesforløb på, 
så de følger patient- og borgerforløb og 
dermed reelt går på tværs af fag og sek-
torer. Uddannelsesreformerne inden for 
sundhedsuddannelserne har fokus på at 
øge det tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejde omkring patient- og borger-
forløb.

Det fordrer derfor, at uddannelse 
skal tænkes og ses som en naturlig og 
integreret del af patient- og borgerforlø-
bene. Der er talt om dette længe, og det 
synes at være rigtigt og vigtigt. Der er 
lavet projekter, erkendt at forandringer 
tager tid, så hvordan får vi noget til at ske 
hurtigere?

At turde tro på at vi har en  
fælles sag

Aarhus universitetshospital (AUH) tog 
initiativ til at samle de ansvarlige ledere og 
faglige nøglepersoner inden for grund-
uddannelsesområdet til en strategidag. 
Der var repræsentation fra uddannelses-
organisationerne, universitet, regionen, 
kommunen og hospitalet.  Formålet var 
primært, at få afklaret om ”vi” havde en 
fælles ambition og hvis ja kunne ”vi” så 
være enige om, at skabe vilkårene for at 
gå fra ord til konkret handling.  Det, at 
mødes og være i dialog, vidste med al ty-
delighed, at der var enighed om, at gøre 
noget. Gøre noget ved de udfordringer 
og barrierer, der opleves på tværs af fag 
og sektorer.

Hvordan kom ”vi” i gang

For at nå i mål erkendte vi, at det er 
nødvendigt at tænke innovativt, og få 
hjælp til at tænke sig til, hvordan udfor-
dringerne ser ud, når vi skal uddanne på 
tværs af fag og sektorer til fremtidens 
sundhedsvæsen. For at blive udfordret 
og provokeret fik ”vi” hjælp af en inno-
vationsekspert under hele vores proces. 
Første step var en prioritering af udfor-
dringerne og dernæst en proces, som 

foregik på et stort arbejdsmøde med del-
tagelse af alle samarbejdspartnere, hvor 
de væsentligste udfordringer blev for-
muleret som fem innovationsspørgsmål. 
Et innovationsspørgsmål er kendetegnet 
ved, at det rummer en vision, at man ikke 
kender svaret på forhånd, og at det er 
formuleret så man får lyst til at beskæf-
tige sig med det. På arbejdsmødet blev 
der nedsat et forretningsudvalg (Fo-U) 
og fire innovationsarbejdsgrupper. Fo-U 
blev ansvarlig for processen og garant 
for, at sikre hurtige beslutninger og kon-
takter på tværs af de forskellige organi-
sationer. Fo-U italesatte de rammer som 
inkluderede muligheden for at frisætte 
innovationsgruppernes fagpersoner til at 
arbejde på tværs af fag og sektorer. Un-
derstøttede og afhjalp innovationsgrup-
perne i de organisatoriske udfordringer 
og barrierer, der opstod undervejs i pro-
cessen.

Er det lykkedes at frisætte 
innovationsgrupperne?

Ja. Der er løbende foretaget erfarings-
opsamling fra Fo-U møder, dialoger, fæl-
lesmøder med alle fire innovationsgrup-
per, et fælles uddannelsesrådsmøde og 
opsamlende fokusgruppeinterview med 
repræsentanter fra to af grupperne.

I det følgende beskrives et eksempel 
på, hvordan der er arbejdet frisættende 
inden for de eksisterende rammer og 
lavet prøvehandlinger for klinisk vejled-
ning på tværs af fag og sektorer. Innova-
tionsspørgsmålet lød ”Hvordan er det at 
være fagløs og hjemløs klinisk vejleder?

Gruppen har afviklet fire prøvehand-
linger. Deres fokus har været på den kli-
niske vejledning og de studerendes ople-
velse af, hvordan det er at modtage klinisk 
vejledning af mere generel sundhedsfag-
lig og pædagogisk karakter og dermed 
mindre fag- faglig karakter. En af grup-
pens prøvehandlinger var, at en klinisk 
vejleder fra Aarhus Kommune kom med 
sin sygeplejestuderende til AUH, hvor en 
fysioterapeut og en diætiststuderende 
deltog.  Afsættet for prøvehandlingen var 
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interprofessionel og tværsektoriel tilgang 
til et konkret patientforløb, efterfulgt af 
fælles vejledning. Vejledningen blev va-
retaget af den kliniske vejleder for den 
sygeplejestuderende ved Aarhus Kom-
mune. Vejlederen var herved ”hjemløs” 
og skulle give vejledning til studerende 
fra tre fagområder.

Der blev foretaget yderligere erfa-
ringsopsamling fra denne gruppe via 
fokusgruppeinterview. Erfaringsopsam-
lingen fra gruppens fire prøvehandlinger 
viser, at det giver nogle andre måder at 
tænke vejledning på, fordi det tvinger 
den kliniske vejleder til at komme ud af 
kendte vejlederrammer.

De studerende bliver udfordret på en 
ny måde og med anderledes spørgsmål. 
Vejledningen bliver mere støttende med 
udvalgte emner og giver de studerende 
god plads til selv at køre refleksionspro-
cessen.

Sidstnævnte understøttes af følgende 
citat ” De studerende er engagerede 
og nysgerrige og gør sig umage med at 
finde frem til noget ekstra oveni hove-
det” – nyt citat: ”Der var skæve vinkler 
i vejledningen som var uventede og åb-
nede øjne”.

Vedrørende det, at være ”hjemløs”, 
viser erfaringen at det ikke er svært, men 
udfordrende. De vejledere, som forbliver 
i egen sektor, men går på tværs af afde-
linger, oplever ikke, at det er problema-
tisk at være ”hjemløs”. At være ”hjemløs” 
skal forstås som at varetage vejledning i 
ukendte rammer, som på tværs af sektorer 
eller i en anden afdeling. Udfordringen er 
”at skabe et rum”, hvor de studerende 
er trygge og samtidig være kritisk reflek-
terende sammen. De kliniske vejledere 
oplever, at de får mere indblik i de andre 
fag og uddannelser og hvad disse står for. 
Citat ”Både den diætiststuderende og sy-
geplejestuderende taler om den motive-
rende samtale, hvilket den fysioterpeut-
studerende ikke havde hørt om”.

En væsentlig bekymring, som kom 
frem hos enkelte kliniske vejledere, var – 
hvem har det faglige ansvar for patienten?

Bekymringen opstår på den ene side, 
fordi vejlederen kun ser sig selv som fag-
lig inden for eget fagområde, og på den 
anden side ser vejlederen en åbning for 
en større helhed, når to eller flere fag-
grupper får mulighed for at reflektere 
sammen og byde ind med hvert sit fag-
område. Herved opstår dilemmaet for 
den kliniske vejleder med at skulle tage 
ansvar for hele patientforløbet og ikke 
kun inden for eget fagområde. De stu-
derendes oplevelser er, at det er spæn-

dende at få eftervejledning af en vejleder 
med en anden faglig baggrund.

Med kravet om øget fokus på det 
interprofessionelle og tværsektorielle 
perspektiv i læringssituationer er det 
nødvendigt at fagprofessionelle ledere 
med ansvar for uddannelse tager be-
kymringen alvorlig og får en drøftelse i 
ledergruppen.

For at få en dybere indsigt og som af-
runding på den etårige proces valgte Fo-
U, at afholde et fælles uddannelsesråds-
møde med deltagelse af de respektive 
organisationers uddannelsesrådsmed-
lemmer og alle medlemmerne af de fire 
innovationsgrupper.

Som forberedelse til fællesmødet for-
beredte Fo-U en række spørgsmål, som 
blev fremsendt til de 4 innovationsgrup-
per forud for mødet. Spørgsmålene var 
koncentrerede om selve formålet med at 
mødes på tværs af fag og sektorer om-
kring uddannelse og uddannelsesforløb. 
Det interessante her var om vi var lykke-
des med at efterleve intentionen om at få 
genereret og afprøvet ideer til at tænke, 
planlægge og aktivt integrere uddan-
nelse i patient- og borgerforløb?

Samlet set viser erfaringsopsamlin-
gen, at der var tydelighed om omkring 
organiseringen, planlægningen og pro-
cessen med innovationsarbejdet. De fire 
innovationsgrupper var klar på opgaven 
og følte frihed til selv at vurdere, hvor-
dan de ville arbejde med hver deres kon-
krete innovationsspørgsmål. Grupperne 
har holdt meget fast i de stillede innova-
tionsspørgsmål. Først sent i processen er 
de blevet udfordrede på og bevidste om 
at det, at arbejde med innovation, også 
indebærer at innovationsspørgsmålet 
kan forandres undervejs, hvis det giver 
mere mening.

Innovationsgrupperne har oplevet 
at det har været godt, at Fo-U har ar-
rangeret møder, og der har været tildelt 
kontantperson fra Fo-U. Denne opmærk-
somhed har været med til at grupperne 
har fastholdt deres fokus på arbejdet.

Hvorfor er innovationsgruppernes 
arbejde med uddannelse på tværs – 
i det store hele lykkedes gennem de 
sidste år – selv om udgangspunktet 
umiddelbart har været, at det da ikke 
kan lade sig gøre?

Vi tror det er lykkedes fordi prøvehand-
lingerne har været mulighedsbåret og 
fordi innovationsgruppernes beskrivel-
ser af prøvehandlinger har været velbe-

skrevet og dermed lette at gå til. Det har 
været betydningsfuldt, at innovations-
grupperne er repræsenteret med fagper-
soner, som ser udfordringerne og forstår 
vigtigheden af at tænke og arbejde in-
novativt, for at tilpasse uddannelse og 
uddannelsesforløbene til fremtiden i et 
sammenhængende sundhedsvæsen. 
Prøvehandlingerne legaliserede ligele-
des, at det er ok., og muligt at lave om 
undervejs. Det større kendskab til hin-
anden har gjort det let at kontakte hinan-
den på tværs af fag og sektorer også i nye 
og ukendte situationer. Der har været en 
ægte interesse fra Fo-U omkring arbejdet 
og processerne i grupperne.

Fra gruppefokusinterviewet kom det 
frem, at det kunne have været hjælp-
somt med et skriftligt dokument fra Fo-
U, som tydeliggjorde, at det er legalt 
at gå på tværs af fag og bryde ind over 
sektorgrænserne. Det mundtlige tilsagn 
fra Fo-U, har ikke kunnet give tilstræk-
kelig legitimitet til at sikre ”tilstrækkelig 
rygdækning for grupperne” i forhold til 
kollegaers udfordrende spørgsmål om-
kring de juridiske rammer. Der opleves 
forsat en del logistiske udfordringer, når 
der skal koordineres vejledningsseancer, 
som går på tværs af både fag og sekto-
rer. Grupperne har oplevet ledelsesop-
bakning fra Fo-U. Især har det været 
givende, at Fo-U i samarbejde med inno-
vationseksperten har planlagt og afholdt 
møder med innovationsgrupperne un-
dervejs. Formålet var at drøfte milepæle, 
udfordringer, barrierer og give konkret 
sparring. Innovationseksperten var rigtig 
god til at komme med ”forstyrrelser” som 
i den grad udfordrede vore vaner og må-
der at tænke på.

For fremtidige forløb anbefales det at 
der foreligger et skriftligt dokument som 
beskriver rammerne for, hvad der er ju-
ridisk i orden i relation til at planlægge 
uddannelsesforløb på tværs af fag og 
sektorer. 

For at lykkes med innovationsproces-
ser i relation til uddannelsesforløb er 
konklusionen, at det kræver en god or-
ganisering, rammesætning, klare mål og 
milepæle, samt oprigtig ledelsesmæssig 
involvering og ansvarstagning gennem 
hele processen. Det har været givende, 
at involvere en innovationsekspert for 
kontinuerligt at blive udfordret og ”for-
styrre vores processer”. Det vigtigste er, 
at processen har bidraget til at der i vores 
organisationer er skabt mod og vilje til at 
lave nye prøvehandlinger for kliniske ud-
dannelsesforløb på tværs af fag og sek-
torer.



VELFÆRDSINNOVATION

Lethedens principper 
i velfærdsinnovation – 
organisationsudfordringen
AF MADS OLE DALL, PERSPEKTIVGRUPPEN & 

ANNEMETTE DIGMANN, REGION MIDTJYLLAND

Indledning

Hvis vi fik chancen for at opfinde sund-
hedsvæsenet forfra, er der formentligt 
ikke mange, der ville mene, at sundheds-
opgaven bedst blev løst af to separate 
sektorer med meget stor gensidig af-
hængighed. Endda af to sektorer, som i 
praksis fungerer som tre søjler: hospita-
ler, kommuner og praktiserende læger. 
Den skarpe specialisering og sektorop-
deling betyder at mange borgere, falder 
ned i mellemrummene mellem fag, afde-
linger og sektorer.

Det ved parterne godt og derfor har 
der gennem et par år været eksperimen-
teret med nye ledelses- og organisati-
onsformer på tværs af sektorerne.

Forfatterne har gennem ni måneder 
fulgt et af de mange eksperimenter og 
beskriver i to artikler arbejdet i Midtklyn-
gen, der består af tre kommuner (Viborg, 
Silkeborg og Skive), Hospitalsenhed 
Midt og de praktiserende læger.

I denne artikel beskriver vi hvilken 
organisatorisk rammesætning, der frem-
mer det tværsektorielle samarbejde og i 
næste artikel sætter vi fokus på ledelses-
udfordringen, når man skal samarbejde 
på tværs.

Formel eller uformel organisering

Parterne i Midtklyngen er i høj grad lyk-
kedes med at skabe en infrastruktur, der 
understøtter samarbejdet på tværs. Vi 
har kun set begyndelsen af, hvad det 
tværsektorielle samarbejde kan udvikle 
sig til. Der vil i fremtiden foregå en yder-
ligere opgave-overdragelse fra hospita-
lerne til kommunerne, hvis de overord-
nede økonomiske incitamenter kan følge 
med. Midtklyngen er således parate til 

fortsat at eksperimentere med at udvikle 
samarbejdet. En topchef udtrykker det 
således:

”Lad os blive en eksperimentalzone. 
Sæt os fri, så vi kan afprøve, hvordan 
det kan lade sig gøre at udvikle nye sty-
ringsformer og samtidig tage patientens 
perspektiv?

Samarbejdet fungerer især hurtigt og 
uproblematisk når det finder sted lokalt 
og foregår mellem medarbejder eller 
mellemledere. Dèt, der fungerer i det 
uformelle samarbejde, bliver vanskeli-
gere, når parterne mødes i de formelle 
sammenhænge.

Den formelle klyngestyregruppe er 
dog nødvendig, når retningen og de 
overordnede rammer skal aftales. Når 
rammerne er på plads skaber det motiva-
tion hos medarbejderne, når de sættes fri 
til selv at finde ud af hvordan opgaverne 
skal løses.

De bedste resultater opstår derfor, når 
klyngeledelsen koncentrerer sig om de 
overordnede rammer og derefter overla-
der til mellemledere og medarbejdere at 
oversætte strategierne til konkrete hand-
linger i hverdagen.

Opgaven i centrum

Når der opstår en ny fælles problem-
stilling har parterne gavn af at tage ud-
gangspunkt i dette spørgsmål:

”Hvis jeg var patient, hvad ville jeg så 
gerne have, der skulle ske, lige nu?”

Det er fremmende for det tværgående 
samarbejde, når parterne sætter borge-
rens perspektiv før systemets – og der-
med får skabt en fælles hovedopgave, 
der er stærkt meningsskabende for det 
fagprofessionele perspektiv. Denne 
sjældne overensstemmelse mellem en 
fag-etisk mening og styringsperspekti-
vet (aktuelt besparelsesdagsordenen) er 
måske den stærkeste driver for et værdi-
skabende, tværsektorielt samarbejde på 

borgerens præmisser. Og måske er det 
også grunden til at vi, på spørgsmålet om 
’hvad der har undret mest i samarbejdet 
på tværs’, får svaret ’at det er så let’.

En fælles vision er vigtig

Når vi skal karakterisere samarbejdet i 
Midtklyngen, så får vi øje på:
•  At parterne i fællesskab har fået skabt 

en retning og ramme for samarbejdet 
– visionen. 

•  At blikket er rettet mod den fælles ho-
vedopgave – i mellemrummet

•  At klyngeledelsen bestræber sig på at 
praktisere tillid – ved at give stort råde-
rum til eksperimenter.

Den fælles overligger er en lokal over-
sættelse af sundhedsaftalen, som er ty-
delig for både ledere og medarbejdere. 
Der er tillid til at alle parterne vil bor-
gerne det bedste og de er indstillet på at 
der er behov for at udvikle nye tiltag som 
medfører overdragelse af opgaver. Alle 
er enige om, at der er tale om et langt sejt 
træk, men at man allerede er godt på vej.

Opstår der fejl eller gnidninger under-
vejs, så er det relationsopbyggende, hvis 
parterne kan tale med hinanden om det. 
Som ledelse må man bære over med hin-
anden og få talt om dét der står i vejen, 
hvor det ikke handler om at få ret, men 
om at løse en fælles opgave ”som lige nu 
driller os”.

Øget gennemsigtighed kan være en 
vej hertil, hvor alle har et ansvar for at 
bringe utilfredshed frem i det åbne. Det 
ser desuden ud til at mod og risikovil-
lighed til at eksperimentere og udfordre 
hinanden og systemerne, er vigtige per-
sonlige kvaliteter i samarbejdet.

Den ’rigtige’ kultur

For at lykkes med samarbejdet på tværs 
er parterne afhængige af, at de rigtige 
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BUILDING NETWORK

The Danish Hospital Construction Projects 
Conference and Expo 2016

24. maj
Comwell  

Conference Center
Copenhagen

Netop nu lyder startskuddet til byggeriet af fremtidens danske hospitaler til en samlet 
værdi af 20 milliarder kroner.

Vær med og find ud af, om din virksomhed har mulighed for at blive en del af hospitalsbyggerierne, når Region Sjælland,
Region Hovedstaden og Region Syddanmark slår dørene op til The Danish Hospital Construction Projects Conference and
Expo 2016 tirsdag d. 24. maj 2016 fra kl. 12.00 til 18.00.

Konferencen har plads til ca. 350 deltagere og 34 udstillere og byder på et spændende program, hvor der vil være rig mulig-
hed for at høre meget mere om byggerierne og møde repræsentanter og beslutningstagere fra de tre regioner, der står bag.

Forudbestil GRATIS adgangsbillet og få løbende sidste nyt om konferencen på www.buildingnetwork.dk

VELFÆRDSINNOVATION

mennesker – på de rigtige niveauer – 
mødes i den rigtige kultur. De rigtige 
mennesker er eksempelvis dem, der 
har arbejdet i flere sektorer, har en le-
delsesbaggrund og som har mod til at 
udfordre systemtænkningen. Selv om 
der er etableret formelle strukturer der 
sikrer at ”de rigtige” mennesker mødes, 
så peger vores undersøgelse på at de 
uformelle strukturer er mindst lige så 
vigtige og måske mere kraftfulde – på 
en konstruktiv måde. Et kulturfænomen 
som formentlig er kraftigt stimuleret af at 
prøvehandlinger og fejltrin er en tilladt 
og legitim praksis. 

Det er tankevækkende hvor ofte vo-
res interviewpersoner henviser til at det 
er de rigtige mennesker, ildsjælene eller 
tilfældene, der hjælper samarbejde på 
vej. Spørgsmålet er om det er for skrø-
belig en organisering? Hvordan gør man 
det tværsektorielle sundhedsarbejde så 
stabilt, at det også virker, hvis man ikke 
møder ildsjælen, men bare den helt al-
mindelige sygeplejerske? Det mangler vi 
at få svar på.

Borgeren i centrum

Rammen for det tværsektorielle sam-
arbejde i Midtklyngen tager udgangs-
punktet i den store vision om at ’sætte 
borgeren i fokus’. Dét at lægge samar-
bejdet og organiseringen til rette efter 
borgernes behov er en grundlæggende 
forudsætning for at kunne krydse de 
mange grænser. Når man konstant har 
borgerens perspektiv for øje, går resten 
– tilsyneladende – af sig selv.

Det at have fokus på borgerperspek-
tivet – frem for systemperspektivet – fal-
der fint i tråd med den fagprofessionelles 
etik. Koblingen mellem den nationale/
regionale dagsorden og dét, der giver 
mening for de fagprofessionelle er en 
stærk drivkraft for de forsøg Midtklyn-
gen foretager.

Samtidig har de deltagende organisa-
tioner erfaringer med at arbejde eksperi-
menterende. Det at igangsætte en prø-
vehandling for at undersøge om ideen 
holder, er ikke længere skræmmende for 
nogen af parterne.

Sloganet om ’patienten i centrum’ er 
et vigtigt omdrejningspunkt for det tvær-
faglige samarbejde. Derfor er det tanke-
vækkende, at vi stort set aldrig er stødt 
på konkrete undersøgelser af hvad den 
enkelte borger eller patient har behov 
for, når parterne skal træffe sundheds-
faglige valg på tværs af sektorerne.

Det er en særlig ledelsesudfordring at 
arbejde på tværs af sektorerne og sam-
tidig frisætte medarbejderne til at kunne 
arbejde på tværs. Det vender vi tilbage til 
i næste artikel.



DESIGN

GROHE A/S leverer 
sanitet til prisvinder
Totalløsningen er udviklet i tæt samarbejde med Karlsson Arkitekter/VLA I/S

GROHE har som totalleverandør leveret 
specialdesignet sanitet til Nyt Psykiatri-
sygehus Slagelse, som netop har vundet 
Bygherreprisen 2016.

Armaturproducenten GROHE har bi-
draget med saniteten på badeværelserne 
på patientstuerne på Danmarks mest 
moderne psykiatrisygehus, Nyt Psykia-
trisygehus Slagelse.

Som totalleverandør har GROHE leve-
ret specialdesignede armaturløsninger, 
som er sikret mod manipulation, van-
dalisering og selvmord. Udviklingen af 
løsningerne er sket i tæt dialog med de 
ansatte på psykiatrisygehuset, for at sikre 
bedst mulig brugervenlighed.

Derudover har sundhed, hygiejne, 
ergonomi og bæredygtighed været et 
vigtigt fokus under planlægningen og 
indretningen af badeværelserne på pa-
tientstuerne, i samarbejde med totalråd-
giver Karlsson Arkitekter/VLA I/S.

Psykiatrisygehuset, som stod færdig 
i august 2015, er bygget med den re-
gionale behandlingsstrategi, ”recovery” 
som fokuspunkt. Den går ud på, at de 
psykiatriske patienter skal behandles, 
og efterfølgende kunne klare sig selv. 
Strategien er indarbejdet i de unikke sa-
nitetsløsninger, hvor livskvalitet kombi-
neres med behandling og sikring.

Armatur og sanitet er specielt udviklet 
af GROHE til Nyt Psykiatrisygehus i Sla-
gelse med fokus på enkel og sikker funk-
tionalitet, men også med hensyntagen til 
de patienter, der er indlagt på sygehuset. 
Således var det et krav, at saniteten inde-
holdt vandal- og selvmordssikring. Og 
det betyder helt konkret, at de sanitære 
installationer ved håndvask og brus har 
dækkappe og et begrænset fremspring 
fra væggen. Det samme gælder længden 
på udløbstuden og hovedbruseren.

Brugerinddragelse

Karlsson Arkitekter/VLA I/S og GROHE 
har med brugen af en mock-up, en 
1:1-model af badeværelset, allerede i 
planlægningsfasen haft mulighed for at 
teste alt fra byggeteknik til overflader og 
rumindretning.

– Mock-ups har haft stor værdi for 
os. De har hjulpet os med at kvalificere 
grundlaget for de beslutninger, der har 
skullet træffes i projektet, siger Hedvig 
Molnár Karlsson, der er arkitekt og med-
ejer af Karlsson Arkitekter/VLA I/S.

Hun fortæller, at arkitektfirmaet også 
tidligere har brugt mock ups til at teste 
ny teknologi og kvalificere arealer. Bru-
gen af mock-up var også med til at skabe 

optimale rammer for brugerinddragelse, 
idet personalet på den måde fik mulig-
hed for at teste, og bagefter komme med 
erfaringer og inputs, så totalrådgiver og 
totalleverandør fik skabt de helt rette for-
hold for både ansatte og patienter.

FAKTA

Nyt Psykiatrisygehus Slagelse er på 44.000 m² og har kostet 1,2 mia. kr. at bygge. Karlsson Arkitekter/VLA I/S og Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter har forestået projekteringen.

Karlsson Arkitekter/VLA I/S vandt i 2009 den åbne idékonkurrence, og i 2010 den efterfølgende totalrådgiverkonkurrence. 
De har stået for ideudvikling og projektering af byggeriet, som blev indviet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 
i august 2015. Kilde: Karlsson Arkitekter/VLA I/S

Psykiatrisygehusets 194 sengepladser er fordelt på 114 almenpsykiatriske pladser, 50 retspsykiatriske pladser samt 30 pladser 
til Sikringsafdelingen. Sygehuset har akutmodtagelse, ambulante behandlingsfunktioner, faciliteter til forskning og er arbejds-
plads for cirka 650 ansatte. 

Kilde: Region Sjælland.
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Design: KiBiSi. Ud fra væg og loft svæver den ny SILVERBACK nu 
frit i rummet. Silverback’s kurvede opale skærm fordeler lyset 
blødt og behageligt i hele rummet. Den semitransparente ring 
giver en dekorativ halo effekt, som i slukket stand spejler omgiv-
elserne. Silverback leveres også som loft- og væglampe. Led 37W, 
3000/4000K, CRI>80, Dali, 1-10V, Ø440, H110,5.

www.louispoulsen.com

S i lverback
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

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

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

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

Display-løsninger

DESIGN

drift kan serviceres, så driften er så bæ-
redygtig som overhovedet mulig. De sa-
nitære installationer er vandbesparende 
og har en høj driftssikkerhed.

Ud over det prisvindende bidrag 
til Nyt Psykiatrisygehus Slagelse har 

GROHE også leveret sanitære løsninger 
til de andre to fi nalister i Bygherreprisen 
2016, nemlig DTU og Carlsbergbyen.

– Følelsen af ejerskab hos personalet 
er enormt vigtig. Den har vi helt sikkert 
forstærket ved hjælp at brugerinddragel-
sen, hvor vi har fået masser af konkrete 
input og erfaringer, siger projektchef 
Henning Lien fra GROHE.

Sundhed og hygiejne sikres blandt an-
det via de selvslukkende håndvaske- og 
brusearmaturer, som ved en enkelt let 
aktivering har et skyl på op til 30 sekun-
der. Det modvirker stillestående vand i 
rørinstallationen og i hovedbrus/termo-
stat, som potentielt kan bevirke vand-
bakterien Legionella.

Derudover er der installeret en vinkel-
ventil lidt over gulvhøjde, som gør det 
muligt at tilkoble en slange, når bruseni-
chen skal rengøres, eller hvis patienten 
sidder i en toiletstol i forbindelse med 
brusebad.

Armaturerne ved håndvask og bru-
ser er placeret brugervenligt i en højde 
som alle kan nå, og de aktiveres ved et 
let tryk. Herved sikres det ergonomiske 
fokus på badeværelsets indretning. 

GROHE har udarbejdet præcise be-
skrivelser af, hvordan den efterfølgende 



INDEKLIMA

Frisk luft fra loftet i 
kompakt paneldesign
KE Fibertec er nu klar til at sende et frisk pust ind over bl.a. skoler, kontorer, komfortmiljøer og ikke mindst 
bygninger med lav loftshøjde: De nye FBS loftspaneler til diffus eller retningsbestemt ventilation sikrer 
luftfordeling uden trækproblemer samt et lavt tryktab og lydtryksniveau. Det kompakte design, der fås i 
en række farver, kan let integreres i bygningen uden at skulle gå på hverken pladsmæssig eller æstetisk 
kompromis. 

Indeklimaet og dets effekt på beboernes 
helbred og trivsel er blevet et støt vok-
sende fokusområde i forbindelse med 
nybyggeri såvel som renovering. Sådan 
lyder budskabet fra en lang række eks-
perter inden for området, herunder pro-
fessor Per Heiselberg fra Aalborg Uni-
versitet, der forsker i bl.a. indeklima samt 
naturlig og mekanisk ventilation.

– Indeklimahensyn og bedre funk-
tionalitet er ofte hovedårsagen til igang-
sættelse af bygningsrenovering og også 
meget væsentlige parametre ved ny-

byggeri. Det opleves dog jævnligt, at 
indeklimamålsætningerne ikke bliver 
opfyldt i praksis, hvilket kan have meget 
større økonomiske konsekvenser end 
en reduceret energibesparelse i forhold 
til forventningerne. Der er behov for at 
fokusere mere på bygningers funktion i 
praksis, udtaler han.

Effektiv luftfordeling uden træk

De nye FBS loftspaneler fra KE Fibertec, 
som er udviklet med bidrag fra Aalborg 

Universitet, modvirker dårligt indeklima 
ved hjælp af diffus eller retningsbestemt 
ventilation. Systemet, som er egnet til 
brug på bl.a. skoler, kontorer samt div. 
komfortmiljøer, er i stand til at operere 
ved et lavere lufttryk sammenlignet med 
standard loftdiffusorer. Dette gør det til 
en mere energieffektiv løsning, der såle-
des bidrager til at holde driftsomkostnin-
gerne såvel som miljøbelastningen nede.

– Systemet sikrer, at den komplette 
tekstiloverflade bliver aktivt udnyttet 
i forbindelse med luftfordelingen. Re-
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Bruger du også alt for meget tid på 
at hente vandkander i køleskabet?
Vi har en løsning på det problem, så du kan bruge 

din dag mere fornuftigt!

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

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

100 også får iskoldt vand.

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

vil bruge på at passe dine patienter.

www.kuvatek.dk  –  Tlf.: +45 65 96 77 96
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Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk |  www.silentia.dk

Skab den rumløsning, du har brug for
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

OM KE FIBERTEC

KE Fibertec udvikler, producerer og markedsfører ”godt indeklima” eller luftfor-
delingssystemer baseret på fi berteknologi. Tekstilkanalerne kan tilpasses, så de i 
form, farve og størrelse passer til rummet, og de kan anvendes i skoler, labora-
torier, sportshaller, på kontorer og mange andre steder, hvor der er behov for et 
godt indeklima og en effektiv udluftning. KE Fibertec lancerede i 2012 verdens 
første Cradle to Cradle-certifi cerede ventilations kanal CradleVent®.

INDEKLIMA

sultatet er meget lave indblæsningsha-
stigheder og dermed en trækfri luftfor-
deling. Samtidig sikrer det patenterede 
laserskårne hulmønster fl eksibilitet til 
at få spredt luften ud over et lidt større 
areal. Systemet opererer ligeledes ved et 
lavt lydtryksniveau – nærmere bestemt 
ned til mindre end 20 dB(A), fortæller 
udviklingschef fra KE Fibertec Anders 
Olsen om FBS loftspanelerne, som med 
deres lave tryktab efterlever kravene i 
BR20.

Godt indeklima trods lav 
loftshøjde

Det fl eksible system, der fås i en række 
forskellige farver, kan let integreres i 
bygningen efter behov. Særligt rum med 
lav loftshøjde kan drage fordel af det 
kompakte design, der passer til de mest 
udbredte nedhængte loftstyper. Således 
er designet velegnet til indeklimaoptime-
ring af f.eks. kontorbygninger. Anders 
Olsen forklarer: 

– Rådgiveren kan hurtigt få sin sag for, 
når der skal skabes et godt og sundt in-
deklima i rum med lav loftshøjde. F.eks. 
konfl ikter indeklimahensynet ofte med 
ønsket om at skabe en æstetisk løsning, 
der ikke hæmmer rummets udseende 
unødigt. FBS loftspanelerne integreres 
i loftet og falder på diskret vis i ét med 
arkitekturen uden at være visuelt hæm-
mende eller fylde unødigt. Der er med 
andre ord plads at spare, hvilket kan 
være en fordel, når hver kvadratmeter 
tæller. 

Systemet har en lav vægt og kan nemt 
monteres uden brug af værktøj. Udover 
at være nemt at rengøre og vedligeholde 
er det udført i brandhæmmende teks-
tilmateriale og efterlever således brand-
normen DS428.

FBS loftspanelerne kan både leveres 
enkeltvist og udbygges til en serie som 
et samlet trykkammer á op til 4 stk. uden 
unødigt tryktab.

Læs mere her: fbspaneler.dk 



INDRETNING

Fleksible vogne skaber plads 
på intensivafdeling, hvor 
hver centimeter tæller
Mobile møbler med hjul og runde hjørner, ingen faste borde og skabe. Personalet på intensivafdelingen på 
Holbæk Sygehus har tænkt nyt og funktionelt, da de skulle indrette deres nyrenoverede patientstuer.

”Vi kunne ikke gøre intensivstuerne 
større, derfor valgte vi at tænke helt nyt 
og indrette med funktionelle møbler på 
hjul. Det vigtigste for os er, at vi hurtigt 
kan skabe plads omkring patienten. Der-
for har vi indrettet stuerne, så alle møbler 
nemt kan flyttes til side eller helt væk, fx 
når vi skal mobilisere en patient,” forkla-
rer Susanne Larsen, afdelingssygeplejer-

ske på Holbæk Sygehus’ Intensivafde-
ling, som sidste år blev totalrenoveret.

Indretningen følger patientens 
situation

Efter et år med den nye indretning viser 
erfaringerne, at den funktionelle ind-
retning med linnedskab, skuffevogn, 

dropvogn og PC-bord på hjul fungerer 
fuldstændig som ønsket. På intensivaf-
delingen er der ingen af de ni intensiv-
stuer, som ser ens ud. Møblerne bliver 
nemlig placeret efter den enkelte pa-
tients behov.

”Vi har de samme ting på stuerne, 
men vi kan som personale hver især 
indrette rummet alt efter behov og pa-

Intensivstue, hvor dropvogn, linnedskab og PC-bord og skuffevogn lynhurtigt kan rulles ud ved en akut situation, som kræver plads om-
kring patienten.
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Nyhedsbrev 
fra Hospital Drift 

& Arkitektur?

•

Tilmeld dig på 
hs@scanpublisher.dk

INDRETNING

tientens situation. Det er nemt at holde 
orden, fordi skabene er lige ved hånden, 
og i akutte situationer kan vi hurtigt fri-
give plads omkring patienten. Og så er vi 
glade for en vigtig detalje: At vogne og 
skabe har runde hjørner. Det er med til at 
spare plads – hver eneste millimeter tæl-
ler hos os – og så gør det ikke ondt, når 
man støder ind i hjørnerne, hvilket sker 
ofte i løbet af en dag,” siger Susanne Lar-
sen.

Før renoveringen havde afdelingen 
faste skabe og hæve-sænke-borde, men 
det fyldte for meget og fungerede ikke 
efter hensigten. Medarbejderne havde 
behov for en mere mobil og fleksibel løs-
ning på hjul – og gerne i et design, som 
ikke er så ’hospitalsagtigt’.

Flytbare møbler skal være 
robuste

En mobil indretning kræver, at møblerne 
kan tåle at blive flyttet hurtigt og ofte. De 
skal være både robuste, ergonomiske og 
rengøringsvenlige, så Susanne Larsen 
tog konsulent Charlotte Brøchner fra 
Standard Systemer med på råd.

”Charlotte er en god rådgiver, når 
man er i beslutningsprocessen. Vi har 
gode erfaringer med vores isolations-
vogne fra Standard Systemer, og kunne 
godt tænke os noget i samme design 
og kvalitet. Charlotte var straks med på 
ideen. Hun satte sig ind i vores behov 
og hvordan vi arbejder. Hun skitserede 
nogle forslag og lod os afprøve dem, så 
vi kunne justere på størrelser og indret-
ning undervejs. På den måde har vi fået 
den helt rigtige løsning,” siger Susanne 
Larsen, og tilføjer, at sygehusets arbejds-
miljømedarbejder, Dorthe Kidmose også 
var involveret i indretningen og bl.a. har 
sikret, at PC-bordene har den korrekte 
størrelse, som en skriveplads skal have.

Ny måde at tænke indretning på

Charlotte Brøchner er konsulent hos 
Standard Systemer, der producerer og 

forhandler et bredt sortiment af vogne, 
klinikmøbler, patientlejer og rustfrit ud-
styr til bl.a. hospitaler, praktiserende 
læger og hele rehab- og plejesektoren. 
Hun synes, det har været en spændende 
opgave at rådgive Intensivafdelingen.

”Jeg ser det som en ny måde at tænke 
indretning på, og vores CareVan-vogne 
er oplagte til denne løsning. De er 
nemme at flytte, og de kan tåle at blive 
skubbet rundt med. Samtidig er vog-
nene designet som møbler, og ser ikke 
ud som hospitalsudstyr. Det er med til 
at skabe et mere hjemligt indtryk, hvilket 
Intensivafdelingen også fokuserer på,” 
siger Charlotte Brøchner.

Giver et hjemligt indtryk

Den renoverede intensivafdeling er flot 
og indbydende. Personalet har lagt vægt 
på at skabe en behagelig indretning for 
patienterne. Stuerne er i lyse pastelfar-
ver og indrettet med døgnrytmebelys-
ning, specialsenge og illusionsvinduer 
med naturbilleder, der følger årstiderne. 
Patienternes velvære ligger personalet 
meget på sinde.

”Intensivafdelingen er for kritisk syge 
og svært tilskadekomne patienter. Der-
for vil vi gerne have en indretning, der 
skaber ro og velvære for både patienter 
og pårørende. De skal kunne slappe af i 
en hjemlig atmosfære. Det må ikke virke 
koldt og hospitalsagtigt, derfor var det 
også vigtigt, at møblerne på stuen ikke 
ligner hospitalsudstyr, men fungerer som 
møbler med et mere hjemligt udtryk,” 
understreger Susanne Larsen.

Hver intensivstue er indrettet med fire 
mobile enheder fra Standard Systemer:
•  Linnedskab, højt og smalt og med en 

bordplade til afsætningsplads.
•  PC-bord, opbygget efter arbejdsmiljø-

reglerne og med justering til individuel 
arbejdshøjde. 

•  Skuffevogn til puder og dyner.
•  Dropvogn med diverse sygeplejeud-

styr.

Alle vogne har fire dobbelthjul, som kø-
rer optimalt på alle underlag. Skufferne 
har lydløs lukkefunktion og lukker stille 
og roligt i af sig selv. CareVan er vogne i 
dansk design og håndværk fra Standard 
Systemer i Brønshøj. Vognene indrettes 
individuelt og kan tilpasses med ekstra 
tilbehør.

Mobil indretning: PC-bord på hjul. I bag-
grunden ses linnedskab på hjul.

Standard Systemer ApS producerer et bredt udvalg af vogne og patientlejer 
til bl.a. hospitaler, praktiserende læger og speciallæger. Øvrige produkter er bl.a. 
klinikmøbler, rustfritudstyr, linned- og affaldsvogne, dokumentationssystemer og 
rehab-udstyr. Standard Systemer er en landskendt leverandør til sundhedssekto-
ren i Danmark og har distributører i Sverige, Norge, Tyskland, England, Østrig og 
Benelux-landene. Hovedkontoret i Brønshøj rummer 2000 m2 produktion, lager, 
udviklingsafdeling og showroom.

www.standardsystem.dk – info@standardsystem.dk – tlf. 38 26 49 00



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 

Forex_57x128,5.indd   1 22/11/13   11.39

 

Kvalitetsinventar, 
der klarer en travl hverdag

Designet og produceret i Danmark 

Akutvogne og dropvogne 
med fl eksibel indretning og 
masser af kombinationsmuligheder

Behandlingslejer i fl ere 
modeller og design i høj kvalitet

Vi har lejer
og vogne til
dit behov

+45 38 26 49 00 · standardsystem.dk

ELTAVLER

Det nye lavspændings-
direktiv og Eltavler
AF DIREKTØR, SØREN RASMUSSEN, DETF

Den 20. april 2016 er endnu en skelsæt-
tende dato for danske El-tavlebyggere. 
Den dag trådte det nye lavspændingsdi-
rektiv nemlig i kraft, og det uden nogen 
form for overgangsordning som det nor-
malt er tilfældet.

Det er nu blevet endnu mere kræ-
vende at være tavlebygger, og derfor 
skal man også som kunde se sig godt for 
når man handler med en tavlebygger.

Selv om der er tale om et helt nyt di-
rektiv, er det dog således at en del af de 
nye regler,- især reglerne omkring spor-
barhed og de udspecificerede regler for 
økonomiske operatører som de står i det 
nye direktiv er nye-, men de har dog al-
tid skulle overholdes i henhold til dansk 
lov. Nu er de blot nøje specificeret ud, 
og skal følges, hvilket gør at arbejdet 
som tavlebygger, skal tage helt seriøst, 
og især hvordan man dokumenterer sin 
produktion af en El-Tavle.

Et par definitioner er man nødsaget til 
at kende, idet de vil blive brugt ved le-
verancer af El-Tavle. Det er for det første 
hvornår er et produkt bragt i omsætning? 
Det er det når det første gang bliver gjort 
tilgængelig indenfor EU.

Næste definition omhandler hvornår 
et produkt gøres tilgængeligt på marke-
det, – det gør det når produktet er leve-
ret, og her skelnes mellem distribution, 
forbrug eller anvendelse på markedet. 

Ansvar

Det betyder at hvert led i kæden har for-
pligtelser, og her tænkes naturligvis på 
når noget går galt, for et produkts sik-
kerhed afhænger af at alle i kæden lever 
op til deres ansvar, og det gælder således 
også tavlebyggeren

Som fabrikant er det tavlebyggerens 
forpligtelse og ansvar, at sikre vurderin-
gen af overensstemmelse på produktet. 
Han skal sørge for den tekniske doku-
mentation og udarbejdelse af overens-
stemmelseserklæring. Han skal også 

sørge for CE mærkning samt anden 
mærkning af tavlen, sørge for brugsan-
visninger og sikkerhedsinformation (han 
skal huske sprogkrav til disse) ligesom 
han skal sørge for en funktionstest af det 
leverede produkt.

Tavleproducenten skal også sætte sit 
navn/varemærke og adresse på produk-
tet, sikre produkttilbagetrækning, samt 
orientering af myndighederne og de 
efterfølgende led i kæden, og på grund-
lag af begrundet anmodning give al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere produktets 
overensstemmelse med lovgivningen, 
på et for denne myndighed forståeligt 
sprog…

Han skal desuden gemme al teknisk 
dokumentation i 10 år efter det sidste 
fysiske produkt er markedsført. Hvis en 
fabrikant finder eller har grund til at tro, 
at produktet ikke er i overensstemmelse 
med direktivet, skal han straks træffe 
de foranstaltninger, der er nødvendige, 
for at bringe det i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage.

Risiko

Endvidere skal fabrikanten, hvis pro-
duktet udgør en risiko, straks orientere 
de kompetente nationale myndigheder 
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For din sikkerhed:
DEHNcare®

Lysbuesikkert udstyr til elteknikere

• Omfattende beskyttelse af hele kroppen
• Hjelm med ubegrænset sigtbarhed 
• Handsker med langt skaft yder ekstra god  

beskyttelse af underarme
• Åndbart læder giver høj brugerkomfort 

DESITEK A/S
Sunekær 8, 5471 Søndersø
Tlf. 63893210, www.desitek.dk

DEHN beskytter.
Overspændingsbeskyttelse,  
Lynbeskyttelse,  
Sikkerhedsudstyr

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt
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ELTAVLER

i de medlemsstater, hvor han har gjort 
det tilgængeligt på markedet, herom, og 
give nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med lov-
givningen og de trufne foranstaltninger.

Som det fremgår er der meget tavle-
producenten skal gøre og holde styr på, 
så det kræves at han har orden i sin do-
kumentation.

Som før sagt er også sporbarheds-
kravene skærpet, således skal tavlepro-
ducenten, efter anmodning, over for 
markedsovervågnings-myndighederne 
identifi cere:
1.  enhver leverandør som har leveret 

ham produktet
2.  enhver kunde, som han har leveret 

produktet til.

Tavleproducenten skal i ti år efter, at han 
har fået leveret eller har leveret et pro-
dukt, kunne forelægge de ønskede op-
lysninger. Igen noget der giver tavlepro-
ducenten ekstra arbejde, især

Arbejdet med at vedligeholde sine 
kartoteker, så det altid bliver muligt at 
spore de tavler han har leveret, samt 

hvilke komponenter han har isat den en-
kelte tavle.

Ud over dette skal tavleproducenten 
også lave en risikoanalyse af sit produkt.

Man kan spørge, om det er nødven-
digt, hvis man bruger harmoniserede 
standarder…

Svaret er JA. Dels er det et formelt 
krav, og dels er det vigtigt at tjekke, om 
den standard, man har fundet, virkelig 
afdækker alle de risici, som ens produkt 
har. Man skal tænke på, at hvis man har 
været innovativ, så er det ikke sikkert, 
at standarden har forudset alle de risici, 
som ens produkt frembyder.

Det er også muligt, at standarden er 
mangelfuld. Det fritager imidlertid ikke 
fabrikanten for ansvar. Fabrikanten kan 
kun formode, han er i overensstemmelse 
med kravene, hvis standarden følges, og 
husk man kan ALDRIG gemme sig bag 
en mangelfuld standard!

Risikoanalysen er et af de vigtigste do-
kumenter i den tekniske dokumentation!

Når man ser hvad der kræves af en 
tavleproducent, kan man godt forstå at 
det er nødvendigt hele tiden at holde 

sig opdateret som producent, og det 
har man som medlem af Dansk El-Tavle 
Forening DETF rig mulighed for, idet 
vore medlemmer altid har mulighed for 
at komme på relevante kurser, og vi har 
netop i disse tider slået et stort slag for, 
at vore medlemmer skal og vil overholde 
det nye lavspændingsdirektiv i daglig 
tale kaldet LVD.

Derfor kan du trygt henvende dig til 
en af de mange tavlefabrikanter der er 
medlem af DETF, så er du sikker på at de 
kan magte at lave el-tavlen og samtidig 
overholde alle de nye direktiver og nor-
mer der er kommet i den senere tid, vore 
medlemmer er på forkant med de nye 
regler idet vi som forening har folk sid-
dende i de Danske udvalg som giver de-
res besyv med på hvad de nye normer og 
regler skal indeholde, så fi nd din næste 
leverandør af al-tavle via DETFs hjem-
meside www.detf.dk eller se efter DETFs 
logo hos din tavleleverandør.
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Indkaldelse til FSTA’s generalforsamling 
onsdag d. 12. oktober kl. 16.30 på  
Hotel Comwell, Kolding.

Forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlingen 
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M E D I C A L
S C A N D I N A V I A
Ved Milepælen 2
8361 Hasselager
+45 7625 3500
www.mscan.dk

NYHED i Danmark
Fremtidens LED operationslamper 
fra Simeon Medical i Tyskland



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

KULTUR

BRANDSIKRING

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk
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Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

KONFERENCE

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

Brandgardiner, Brandjalousier, 
Branddøre, Brandporte, 

Brandslukkere

Nordisk Brandsikring ApS
Tlf. 70 22 30 48

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

Nordisk Brandsikring_57x57.indd   1 21/01/16   09.22

Besøg

www.cotedor.dk

Cote dOr_NY_57x57.indd   1 16/06/15   11.55

FSTA's 
årskonference

på Hotel Comwell 
i Kolding

12.-14. oktober



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

BELYSNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice
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opvask

Autoklaver
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Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Belysningen gør en forskel . . .

Torbenfeldvej 1
2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 43 53 53 35 
Mail: mm@deluxdk.com
www.deluxdk.com

Spejl til badeværelse fra Baulmann 

Mål: 70x70x26cm el. efter ønsket mål.
LED 12V, 2.700 Kelvin.
Ramme i rustfrit stål.
Incl. LED driver. IP44.

VENTILATION



Til børn der har brug for 
et ekstra kram

Igen i år uddeler TrygFonden 70.000 bløde krammebamser på danske 
hospitaler og specialklinikker for at trøste og berolige børn, der har brug for 
et ekstra kram, fx når de skal bedøves, scannes, udredes eller i behandling 
for alvorlig sygdom. Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere trygt, 
og den starter samtaler og spreder glæde midt i det ukendte. En række 
afdelinger oplever, at der er mindre behov for beroligende medicin, når 
børnene får en bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt 500.000 
bamser, der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde. 

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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Vil du også have styr  
på driftsopgaverne?
Få den mest brugervenlige 
software til din Facility-afdeling

TOPdesk hjælper dig med at effektivisere 

og systematisere opgavehåndteringen. 

Med markedets mest brugervenlige 

software kan I skabe overblik over 

opgaverne og sikre at jeres ressourcer 

udnyttes optimalt. Løsningen er 

webbaseret, så alle kan nå systemet via 

både PC, tablet og smartphone. Og da 

løsningen er bygget omkring ikoner, kan 

selv ikke IT-kyndige, bruge løsningen 

uden oplæring. 

TOPdesk er modulbaseret, hvilket betyder 

at I kun betaler for det I bruger. Med en 

standardløsning sikres et kort effektivt 

implementeringsforløb og den faste 

månedlig betaling uden binding giver jer 

frihed og klarhed over økonomien.    

Vil du vide mere?
Besøg www.topdesk.dk eller ring  
på 7015 7500 og hør hvor hurtigt I kan 
komme i gang.

DET ER ET SIMPEL OG INTUITIVT SYSTEM  
OG FUNGERER HAMRENDE GODT, SÅ ER VI  
RIGTIGT GODT TILFREDSE MED SYSTEMET. 

Henrik Lyhne Hargaard 
fra Aalborg Universitetshospital


