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PATIENTINDDRAGELSE

Det Brugerinddragende 
Hospital
ViBIS samarbejder med hospitaler forskellige steder i landet om at udvikle overordnede værktøjer og 
strategier for implementering af metoder til succesfuld inddragelse af patienter

Det Brugerinddragende Hospital er et 
større projekt i ViBIS, som er lanceret 
med støtte fra TrygFonden. Her arbejder 
man med at udvikle værktøjer og strate-
gier, der skal gøre det mere systematisk 
og nemmere for hospitaler og hospitals-
afdelinger at inddrage patienter i egen 
behandling ved brug af metoderne fæl-
les beslutningstagning og brugerstyret 
behandling.

Projektet har strakt sig over fire år og 
afsluttes formelt i oktober i år, med lance-
ring af en samlet ”værktøjskasse”. Værk-
tøjskasserne lanceres i juni, men pro-
jektet har nogle indsatser med fokus på 
udbredelse herefter.

I første del af projektet arbejdede 
ViBIS tæt sammen med Aarhus Univer-
sitetshospital (AUH) og Aarhus Univer-
sitet (AU) om at gøre AUH til Danmarks 
første brugerinddragende hospital. Erfa-
ringerne, resultaterne, den viden og de 
værktøjer, som samarbejdet har kastet af 
sig, er man i projektets anden del i gang 
med at afprøve på Rigshospitalets Klinik 
for Rygmarvsskader i Hornbæk, Syd-
vestjysk Sygehus, hjerteafdelingen på 
Herlev/Gentofte samt OUH – med må-
let om at skabe generiske værktøjer som 
kan bruges på hospitalsafdelinger i hele 
Danmark. 

Fælles beslutningstagning

Fælles beslutningstagning er en metode 
til inddragelse af patienter og eventuelt 

pårørende om beslutningerne i det en-
kelte behandlingsforløb.

Metoden anvendes ved præferen-
cefølsomme valg, dvs. hvor det ikke er 
fagligt givet hvilken beslutning, der er 
bedst.

Det er en systematisk proces for sam-
arbejdet mellem patient og sundheds-
professionel, hvor den sundhedsprofes-
sionelle deler sin sundhedsfaglige viden 
med patienten, og patienten deler sin 
viden om sit liv med sygdommen og sine 
præferencer med den sundhedsprofes-
sionelle. Gennem dialog skal de to parter 
sammen finde frem til, hvilken behand-
ling der er bedst for patienten.

Formålet med fælles beslutningstag-
ning er, at patienter og eventuelt pårø-
rende får mulighed for at reflektere over, 
hvad der er vigtigt for dem, og hvordan 
et behandlingsvalg kan passes sammen 
med deres værdier og ønsker for livet. 
Målet er, at disse præferencer er med til 
at forme beslutningen, når parterne sam-
men vælger behandling. 

Man taler overordnet om fire grundprin-
cipper for fælles beslutningstagning:
1.  Både patient og behandler skal være 

aktivt involveret i beslutningstagnin-
gen.

2.  Begge parter skal dele deres viden.
3.  Begge parter skal dele deres præfe-

rencer.
4.  Parterne skal nå til enighed.

Der findes ikke et endegyldigt svar på, 
hvordan fælles beslutningstagning skal 
foregå i praksis. Der er dog enighed om, 
at fælles beslutningstagning – foruden 
en forståelse af det særlige samarbejde 
mellem patient og behandler – også kræ-
ver, at de sundhedsprofessionelle kan 
kommunikere på en åben, empatisk og 
respektfuld måde samt formidle viden 
om risici præcist og neutralt.

En central pointe med metoden er at 
stille evidensbaseret viden, som ellers 
kun de sundhedsprofessionelle har ad-
gang til, til rådighed for patienterne - det 
handler om risici, mulige outcomes, men 
også anden viden som patienterne øn-
sker og har brug for, for at træffe beslut-
ning. Det kan handle om træningsbehov, 
plejebehov, æstetik mv. som skal vurde-
res ud fra patientens præferencer. Det er 
også dette perspektiv som patienterne 
bringer ind i samtalen.

Modellen neden for illustrerer processen 
for fælles beslutningstagning som består 
af tre elementer (mørkeblå kasser), der 
tilsammen fører til en beslutning:
1.  Snak om, at der skal foretages et valg.
2.  Snak om forskellige behandlingsmu-

ligheder og deres fordele, ulemper og 
risici.

3.  Snak om, at der skal træffes en beslut-
ning.
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PATIENTINDDRAGELSE

Disse tre elementer kan foregå i samme 
eller flere samtaler, alt efter hvad der pas-
ser til det givne forløb.

Brugerstyret behandling

Det er en samlebetegnelse for tilbud, der 
sigter mod at give patienten større ind-
flydelse på tilrettelæggelsen af patient-
forløbet

Ved brugerstyret behandling er pa-
tienten i samråd med den sundhedspro-
fessionelle med til at beslutte, hvornår og 
hvordan kontrolbesøg og indlæggelser 
skal placeres i behandlingsforløbet. Det 
kan også omfatte eventuelle monitore-
rings-, behandlings- og plejeopgaver, 
som patienten selv kan og vil varetage.

Brugerstyret behandling er et indi-
vidualiseret tilbud, som patienten skal 
kunne vælge til eller fra. Formålet er at 
sikre, at forløbet i højere grad tilgodeser 
den enkelte patients præferencer, res-
sourcer og livssituation.

Brugerstyret behandling er en form 
for individuel brugerinddragelse – ind-
dragelse af patient og eventuelt pårø-
rende i individuelle behandlingsforløb.

Inddragelsen sker ved, at man syste-
matisk afdækker og inddrager patientens 
viden, præferencer og behov, så disse får 

konkret betydning for tilrettelæggelsen 
af behandlingsforløbet. På den måde sik-
rer man, at forløbet passer bedst muligt 
til patientens liv.

Tre typer brugerstyret 
behandling

Brugerstyret behandling er inddelt i tre 
kategorier for at tydeliggøre forskellige 
måder, hvorpå brugerstyring kan op-
træde i forskellige patientforløb, og hvad 
patientens rolle er.

•  Brugerudført behandling: Patien-
ten oplæres til selv at udføre større el-
ler mindre dele af sin behandling. Det 
kan for eksempel være patienter med 
nyresvigt, der gennemfører dialyse i 
hjemmet.

•  Brugerinitieret kontakt: Patienten 
overvåger egne symptomer og har 
mulighed for at kontakte sundhedsvæ-
senet efter behov. Det kan for eksem-
pel være kronisk syge patienter, der 
gennem monitorering i hjemmet selv 
er med til at vurdere, hvornår de har 
behov for konsultation eller indlæg-
gelse.

Yderligere  
information ved  
Projektchef  
Helle Max Martin,  
ViBIS

E-mail hem@vibis.dk

•  Brugerstyret planlægning: Patien-
ten har mulighed for at planlægge og 
tilrettelægge, hvornår undersøgelser 
eller kontroller skal finde sted. Det kan 
ske via webbooking, hvor patienten 
bestemmer konsultationstidspunkt 
ved at bestille en mødetid på internet-
tet, som passer med patientens hver-
dag. Typisk er det sundhedsvæsenet, 
der indkalder patienten, som derpå 
har mulighed for at vælge tidspunkt. 

Alle tre metoder kan optræde samtidig 
og derved understøtte hinanden.

Resultater af metoden

Brugerstyret behandling giver et be-
handlingsforløb, der i højere grad er på 
patientens præmisser.

Udvalgte resultater af brugerstyret be-
handling er:
•  Øget autonomi og medbestemmelse
•  Fleksibilitet i behandlingsforløb og 

hurtigere adgang til behandling
•  Øget patient- og medarbejdertilfreds-

hed
•  Bedre udnyttelse af ressourcer
•  Færre konsultationer
•  Forbedret adherence
•  Mere administrativt arbejde 
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HOSPITALSMILJØ

Kan kæmpemargueritter helbrede?
Træer, blomster og grønne områder er et vigtigt grundelement i udvidelsen af Hvidovre Hospital. Små 
haver skal berolige og give patienter og pårørende lidt afveksling, mens de er på hospitalet.

AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, 

THEIS  LYKKEGAARD LEISNER, 

HVIDOVRE HOSPITAL

Pileskoven, Lærkehaven og Bøgelun-
den er blot tre af de i alt 18 grønne ha-
ver, som skal give Nyt Hospital Hvidovre 
sit grønne udtryk, når byggeriet af de 
32.000 kvadratmeter nyt hospital står 
klar i 2020.

Og de grønne haver har en vigtig 
funktion:

”Udsigt til natur kan virke beroligende 
for mange, og studier viser faktisk, at det 
kan forkorte indlæggelsestiden og virke 
nedsættende på forbruget af smertestil-
lende medicin”, forklarer Stine Kollerup 
Nielsen, som er arkitekt og projektassi-
stent på Nyt Hospital Hvidovre.

Allergivenlige haver

De 18 haver kommer til at få hver deres 
tema, og hver deres udtryk i form af en 
helt unik sammensætning af blomster og 
træer. Nogle af haverne vil være lukkede 
og kun fungere som udsyn fra patient-
værelser, mens andre vil være åbne, så 
man kan gå ud og få frisk luft og sollys.

Men der er mange overvejelser og 
hensyn, der skal tages højde for, når man 
arbejder med haver på et hospital.

”Det er meget vigtigt, at haverne er et 
positivt element for alle. Derfor undgår 
vi forskellige græsarter, og birketræer er 
også bandlyst”, forklarer Stine Kollerup 
Nielsen med henvisning til de mange 
mennesker med allergi over for fx græs- 
og birkepollen.

Kæmpemargeritter, egetræer og 
lavendel

Den største af haverne er Blomsterha-
ven, som bliver bindeled mellem den 
nuværende og den nye bygning. En lang 
glaskorridor vil løbe gennem haven og 
koble de to bygninger samme.

Temaet er den konstant foranderlige 
blomstereng, hvor blomstersammensæt-
ningen gør, at haven blomstrer hele året, 
men forskelligt alt efter sæsonen.

”Det betyder fx, at pinseliljerne vil do-
minere i foråret, men hen på sommeren 
vil kæmpemargueritterne og lavendel 
så tager over. På den måde skaber vi en 
have, der hele tiden forandrer sig”, for-
tæller Stine Kollerup Nielsen.
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HOSPITALSMILJØ

Tegningen viser hovedreceptionen i det nye byggeri, og bagved ses ”Bjerghaven” og én af 
de grønne vægge. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects.

Særlige hensyn hos de mindste

Moshaven er indrettet med egetræer, 
bregner og mosbeklædte træer og sten. 
Den kommer til at ligge op ad det nye 
afsnit for børn, der er født for tidligt, og 
derfor er der lagt ekstra tanker i, at mål-
rette haven netop til dette.

”For tidlig fødte børn er en meget 
udsat patientgruppe, og de og deres 
forældre opholder sig ofte længe på ho-
spitalet. Derfor får Moshaven et mere 
afdæmpet miljø med små hjørner, hvor 
man kan opholde sig mere privat”, for-
klarer Stine Kollerup Nielsen.

Samtidig bliver haven indrettet sådan, 
at træer og beplantninger skærmer for 
vinduer, så folk i haven ikke kan se ind på 
de omkringliggende værelser.

Grønne vægge i tre etager

I to af hospitalets kommende haver, 
nemlig Bjerghaven og Bregnehaven, 
vil den ene side af hospitalets ydervæg 
være domineret af en stor ”grøn væg”. 
Beplantningen op ad væggen har nogle 
støjreducerende egenskaber og giver 
samtidig et bedre indeklima.

Men udover de praktiske fordele, så 
bliver den grønne farve meget synlig på 
alle etagerne, og bryder på den måde 
med den hvide facade.

”Begge de grønne vægge er placeret 
så de ses, så snart du træder ind på ho-
spitalet – den ene ved hovedreception 
og den anden ved akutmodtagelsen. På 
den måde håber vi lidt, at det grønne ud-
tryk kan blive hospitalets uofficielle var-
tegn,” siger Stine Kollerup Nielsen.
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COMMISSIONING

Commissioning test i 
komplekse bygninger

Testen som afslutter byggeprocessen in-
den for Commissioning, er for mange af 
os et højdepunkt, og en foreløbig afslut-
ning af processen. Der er naturligvis for-
skel på testarbejdet alt efter om det er en 
simpel bygning, som kontorejendomme 
eller andre bygninger uden specielle in-
stallationer. Når der er mange installatio-
ner og bygningens tekniske kompleksi-
tet stiger, vil testarbejdet også blive mere 
kompliceret og tage længere tid. Den 
gode nyhed er dog at som med alle an-
dre større projekter, skal man bryde det 
ned i step, så man kan bevare overblikket 
over omfang og resultater.

Det vigtigste ved disse test, er at man 
foretager en grundig forberedelse, fordi 
det er ekstremt vigtigt at fastlægge suc-
ceskriterierne, før testen starter. Her er vi 
tilbage ved grundlaget i Commissioning, 
for vi begynder allerede med Commis-
sioningkravene fra starten af byggeriet. 
Har bygherren defineret at den accep-
table rumtemperatur er 22 °C, ved en 
belastning på 16 personer med arbejds-
computer i et kontor, er det rimeligt nemt 
at teste: Man tager et antal varmekilder, 
som leverer 3200W (100 W/person og 
100 W/computer) og tænder for dem i 
rummet, mens man logger temperatur-
udviklingen i rummet. Da bygherren ikke 
har defineret nogen tilladelige overskri-
delser på grund af udetemperaturen, er 
testen fejlet, såfremt temperaturen bliver 
22,5 °C.

Alle kan indse at der er mange fakto-
rer, som spiller ind ved et sådant resultat, 
for hvor i rummet skal temperaturkravet 
overholdes? Og hvor er temperaturføle-
ren til CTS placeret? Hvad var udetem-
peraturen? Og hvad er konsekvensen af 
en fejlet test?

For at tage det sidste først, så skal en-
treprenøren finde fejlen og udbedre den. 
Det vil i første omgang være CTS entre-
prenøren, men det vil sjældent være en 
enkelt som bærer hele skylden. Så når 
CTS ikke er i stand til at løse problemet, 
kommer ventilationsentreprenøren og 
derefter VVS-entreprenøren på banen. 
Sandsynligvis ender man med at køre 
noget i ring, og det er svært at se hvor-
dan byggeriets parter skal løfte denne 
opgave inden for de normale aftaler og 
incitamentsstrukturer.

Og de øvrige spørgsmål: Har man 
virkelig et så rigidt temperaturkrav, er 
det forhåbentligt blevet forfulgt fra start 
og indarbejdet i projektering og regule-
ringsdesignet, så det må ikke fejle. Har 
man ikke et fuldstændigt rigidt krav, skal 
testkriterierne afspejle at man kan over-
skride kravet, hvornår man kan over-
skride, og med hvor meget. Rummets 
temperaturkrav skal naturligvis overhol-

des ved arbejdsstederne, og det skal den 
dygtige CTS entreprenør få sit anlæg til 
ved at placere sin rumføler korrekt.

Det var en enkelt test, af en enkel 
regulering. Hvordan gør man ved kom-
plekse bygninger som sygehuse og labo-
ratorier? Samme princip som de enkle, 
man starter ved bygningens planlæg-
ning, og får defineret sine Commissio-
ningkrav som klare, præcise og målbare 
krav. Det er fuldstændigt nødvendigt at 
have dette på plads. Når man har forfulgt 
disse krav gennem planlægning, projek-
tering og udførelse, skal man slutte med 
at teste om bygningen kan overholde 
dem inden man går i drift. For at kunne 
teste, skal man sikre sig at bygningen er 
klar til test, hvilket vil sige at den er byg-
get færdig, indreguleret og dokumente-
ret i fuldt omfang. Det betyder at man 
skal have AsBuilt tegningerne for alle 
teknikfag. Indreguleringsrapporterne for 
alle vandbærende og luftbærende instal-
lationer skal foreligge. IO lister for CTS 
og KNX, funktionsbeskrivelser, punkt-
afprøvninger, funktionsafprøvninger, 
for bare at nævne de mest nødvendige. 
Blowerdoortest, tæthedsprøvninger og 
trykprøvninger for at sikre at alle medier 
bliver hvor de hører til. Men vigtigst af 
alt, er at fagtilsynet har tjekket dokumen-

AF DRIFTSKONSULENT JESPER TANGGAARD, 

SWECO

Figur 1. Forholdsvist dårligt koordineret 
installation, Dansk byggeplads.

Figur 2. De vigtigste testinstrumenter er 
CTS anlægget og tålmodighed.
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COMMISSIONING

tationen, og har underskrevet sin god-
kendelse af at det i omfang og kvalitet er 
som aftalt i kontrakten med den enkelte 
entreprenør. Når alt dette er på plads kan 
man færdiggøre sit testdesign, og kan 
udføre en test som er fair for både byg-
herre og entreprenør. Som et eksempel 
kan man teste en trykregulering mellem 
operationsstuer og omliggende rum, ud 
fra et projekteret overtryk på 30 Pa. Un-
der indreguleringen har det vist sig umu-
ligt at opnå, fordi man skal holde korrekt 
luftudskiftning, og overtryk til eks. steril-
depot i naborummet. Et overtryk på 20 

Figur 3. Måling af lufthastighed i meget 
højt rum.

Pa kan være OK, men det må ikke være 
entreprenørens afgørelse. Det skal byg-
herren eller fagtilsynet tage stilling til, og 
så skal det fremgå af godkendelsen på 
indreguleringsrapporten. På den måde 
vil Commissioning udføre en test med 
opnåelige krav, og bygningen vil stadig 
opfylde de krav der er stillet fra bygher-
rens side.

Når man tester sammenhængen 
mellem mange installationer, som de 
komplekse bygninger består af, er det 
vigtigt at have et præcist overblik over 
hvilke installationer, der hænger sam-
men og så få afprøvet eller testet denne 
sammenhæng. Der kan være tale om 
brandinstallationer, hvor man jo i princip-
pet kan udløse en falsk alarm efter aftale 
med brandvæsnet. Men har man ikke på 
forhånd en dokumentation over hvilke 
hændelser man skal forvente, kan man 
heller ikke afgøre om alle funktioner vir-
ker korrekt. I dette tilfælde vil man på et 
sygehus forvente ganske mange samti-
dige hændelser, og i et kontorhus vil der 
være færre. Pointen er at man ikke kan 
designe testen, eller afgøre godkendel-
seskriteriet uden at have fuld dokumen-
tation af det udførte anlæg.

I selve udførelsen af testen vil man i 
rumregulering for temperatur eller tryk, 
forsøge at efterligne et brugsmønster, 
der forekommer sandsynligt. Det vil sige 
at man i et kontor vil have en forholdsvis 
ens belastning med varme. Derefter vil 
man se om rummet kan regulere i forhold 
til start belastning og slut belastning, hvil-
ket simuleres ved at tænde varmekilder, 
holde dem en forud defineret tid, og så 
slukke dem igen. På en operationsstue, 
eller i et laboratorie vil belastningen blive 
ændret undervejs, for at simulere anven-
delse af udstyr og evt. personaleændring 
under en operation. Det er man nødt til 
at interviewe bygherren om, for at få et 

realistisk mønster. Man vil også åbne og 
lukke døre med mellemrum for at få den 
forstyrrelse med. Igen er det vigtigt at 
have funktionsbeskrivelsen af hvordan 
de forskellige reguleringer er udført, ikke 
hvordan de er projekteret. Det er nød-
vendigt at CTS anlægget logger et antal 
dage forud for testen med minutinterval-
ler, og man sætter et antal temperatur-
loggere op i rummet. Så skal man have 
en vindmåler, for at måle trækgener på 
faste arbejdspladser. Når testen er afslut-
tet skal resultaterne vurderes op mod de 
kriterier man beskrev i sit testparadigme. 
Rapporten skal konkludere om testen 
er bestået eller ej. Og så kan bygherren 
tage bygningen i brug, eller entreprenø-
rerne kan rette de fundne fejl.

Figur 4. Resultatet 0,25 m/s er OK uden 
for faste arbejdssteder.
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Undervurdér ikke kompleksiteten 
ved ibrugtagning af nye hospitaler
Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten af flytninger og ibrugtagning af nye hospitaler, som ofte 
medfører ofte fejl og mangler.

AF CHRISTIAN ANDERSEN

Glem alt om nybyggede sygehuse, som 
fungerer perfekt fra dag 1. Ibrugtag-
ning, flytninger og fejl hænger sammen, 
når det handler om hospitalsbyggerier. 
Selvom regionerne tager de mange kom-
mende opgaver om flytning og ibrug-
tagning af nye afdelinger og hospitaler 
alvorligt, har de måske undervurderet 
kompleksiteten, lyder det fra folk med 
ekspertise i området.

Ifølge markedschef for Hospitaler 
Michael Møller hos Niras har de kom-
mende flytninger og ibrugtagninger ofte 
usete dimensioner på dansk grund. Der 
er behov for at betragte en flytteproces 
på en ny og mere krævende måde.

”Det er nærmest 50 år siden, at vi sidst 
byggede hospitaler i Danmark. Nogle af 
de nye byggerier nærmer sig, at de skal 
tages i brug. Men hospitalerne ligger af 
gode grunde ikke inde med ekspertisen i 
at flytte så store enheder,” siger han.

”Tidligere ordnede driftsafdelingen 
klargørelsen, når man for eksempel tog 
en ny operationsstue i brug. Og hvis 
operationsstuen ikke virkede, var det 
ikke en katastrofe. For der var jo andre 
operationsstuer, som man kunne bruge. 
Nu er der tale om, at man tager 10.000-
vis af nye kvadratmeter i brug. Nu skal 
der andre virkemidler til for at flytte or-
dentligt ind i nybyggeriet,” siger Michael 
Møller.

Der findes næppe 
standardløsninger

Ifølge markedschefen findes der næppe 
en standardløsning for den perfekte flyt-
ning og ibrugtagning.

”Løsningen afhænger af den enkelte 
afdeling og det enkelte hospital. De en-
kelte afdelinger og hospitaler spiller en 
stor rolle i forhold til at løfte den enorme 

opgave at sikre sig, at afdelingen og ho-
spitalet egentlig er klar til klinisk drift, når 
patienter, sygeplejersker og læger vælter 
ind,” siger Michael Møller.

Han mener, at der til tider er for høj fo-
kus på mursten i sygehusbyggerier.

”Et sygehusbyggeri er ikke kun et 
byggeprojekt, men i høj grad et kultur-
projekt. En ibrugtagning af nyt syge-
husbyggeri er ofte også en ændring af 
vaner, traditioner, arbejdsprocesser, or-
ganisering og kultur tilsat personaleud-
skiftninger. Det gør kun ibrugtagningen 
endnu mere kompleks, at der er knyttet 
adskillige forventninger og krav til de 
nye byggerier,” understreger Michael 
Møller.

Driftsorganisationer skal 
nytænkes

En overset aktør i flytteprocesserne er 
driftsorganisationerne. Michael Møllers 
kollega Nicholas Olejas fra Niras vurde-
rer, at der er behov for en nytænkning af 
driftsorganisationerne allerede på et tid-
ligt tidspunkt.

Organisationen bør udvikles i takt 
med, at byggerierne bliver større og 
mere krævende ikke mindst på IT-siden, 
nævner han. Det er meget store og tek-
nisk komplekse bygningsmasser, som 
skal modtages og driftes på relativ kort 
tid, og det kræver ressourcer, nytænk-
ning og organisationsudvikling.

”Vi kan risikere at stå i en situation, 
hvor alt kører perfekt på en ny afdeling, 
men driftsorganisationen er ikke klar til at 
håndtere de nye udfordringer som følger 
heraf. Hvis man formår at indtænke og 
udvikle driftsorganisationerne i god tid 
forud for indflytning og mere progressivt 
i forhold til driften efter indflytning og 
ibrugtagningsprojektet, kan man bedre 
justere og tilpasse organisationen og ar-
bejdsprocesserne hen ad vejen,” siger 
Nichcolas Olejas.   

Center med flytning som speciale

I Region Hovedstaden vil enhedschef 
Mette Mylin fra Plan og Byg, Center for 
Ejendomme, arbejde for, at flytning og 
ibrugtagning af afdelinger og hospitaler 
bliver et speciale i regionens forholds-
vist nyoprettede Center for Ejendomme 
(CEJ).

”Jeg har hørt på vandrørene, at der 
er er steder i landet, hvor budgettet for 
flytteprocessen er langt overskredet. I 
Center for Ejendomme er vi blandt andet 
derfor meget bevidste om at tage flyt-
teprocessen alvorligt og at have respekt 
for, hvor afgørende en god og betids 
planlægning er. Planlægning i god tid 
og med inddragelse af alle nødvendige 
kompetencer hjælper også til, at vi kan 
overholde vores princip om at tilstræbe 
business as usual under og efter flytnin-
gen,” udtaler hun.

”Med etablering af Center for Ejen-
domme har Region Hovedstaden mu-
lighed for at samle kræfterne og udvikle 
flyttearbejdet som speciale. Det er dog 
vigtigt at understrege, at Center for 
Ejendomme er en ganske ung virksom-
hed, som stadig er i en opbygningsfase 
og indtil videre har vi ikke erfaring med 

”Et sygehusbyggeri er ikke et byggeprojekt, 
men i høj grad et kulturprojekt.”

Michael Møller,  
markedschef for Hospitaler i Niras
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flytning af hospitaler til nybyggeri,” siger 
Mette Mylin.

Hun oplyser, at CEJ som udgangs-
punkt arbejder ud fra et princip om, at 
flyttekoordination foretages internt i 
Region Hovedstaden, mens flytteråd-
givning og den fysiske flytning købes 
eksternt. Region Hovedstaden er i gang 
med at opføre omkring 500.000 kvadrat-
meter nybygget hospital på en række 
matrikler.

”Center for Ejendomme følger plan-
lægning og gennemførelse af de igang-
satte hospitalsflytninger på Rigshospi-
talets Nordfløj og på Herlev Hospital og 
Gentofte Hospital i Herlev for at opsamle 
viden til brug for de fremtidige hospitals-
flytninger, som Center for Ejendomme 
skal stå for,” oplyser Mette Mylin.

En flytning er kompleks

Direktør Jens Sauer ved alt om, hvor 
komplekse flytninger af afdelinger og 
hospitaler kan være. Han er måske den 
mand i Danmark, som har mest eksper-
tise med store flytninger med firmaet 
A2Z Move Management, der blandt an-
det har A.P. Møller og Rambøll på kun-
delisten.

Førstnævnte hjalp han og A2Z Move 
Management henover en weekend med 
at tilføre 1.200 arbejdspladser til A.P. 
Møllers hovedsæde på Esplanaden i Kø-
benhavn samtidig med, at der skete en 
intern rokering af 650 medarbejdere. 
Udpakning af 45.000 flyttekasser og 
klargøring af 1850 arbejdsstationer var 
en del af flytteopgaven.

Jens Sauer bistod også Region Sjæl-
land med flytningen til Psykiatrisyge-
huset i Slagelse, som blev taget i brug i 
slutningen af 2015. Flytningen betød, 
at 650 medarbejdere fra matrikler i Ros-
kilde, Vordingborg, Slagelse, Dianalund, 
Korsør og Nykøbing Sjælland skulle til 
Slagelse. Hele 44.000 kvadratmeter, 
svarende til 55 håndboldbaner, skulle 
ekviperes med udstyr, personale og, ikke 
mindst, patienter.

”Jeg er nervøs for, at regionerne des-
værre ikke tager kompleksiteten i flyt-
teprocessen alvorligt nok. Som jeg har 
oplevet, går det ikke, at man fx sætter en 
ledende overlæge til også at være roka-
dechef samtidig med sit job på klinikken. 

”Jeg er nervøs for, at regionerne desværre 
ikke tager kompleksiteten i flytteprocessen 
alvorligt nok”

Jens Sauer, direktør i A2Z  
Move Management.

Fortsættes næste side
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Ventilationsvirksomheden JRV 
fejrer 50 års jubilæum

JRV, tidligere kaldet Jørgen Rasmussens Ventilation, blev i 1968 skabt af to 
arbejdsomme brødres enorme drivkraft og mange ideer. Nu fylder JRV 50 
år og kan stolt kalde sig storleverandør af ventilationstekniske produkter og 
specialløsninger til laboratorier, hospitaler, pharmaindustrien og universitets 
institutioner både inden- og udenfor landets grænser.

I denne anledning inviterer vi til reception hos JRV fredag d. 15. juni fra kl. 11.00 
på Nimbusvej 10 i Greve, hvor der vil være rigelig plads til en snak og til at se 
vores værksted.

Vi glæder os til at se jer!

FLYTNING

Al ære og respekt for overlægen, men 
han eller hun har ingen paratviden og 
ekspertise i at fl ytte afdelinger, endsige 
hospitaler,” siger Jens Sauer.

Behandling er vigtigst

Ingen på hospitalerne ligger inde med 
den fornødne viden. De skal begynde 
fra scratch med viden, ledelse og orga-
nisation af fl ytteprocesserne. Det kan 
man ifølge Jens Sauer komme langt med, 
men spørgsmålet er, om man kan komme 
langt nok, påpeger han.

”Omkring 90 procent af alle løsninger i 
en stor fl ytteproces som for et hospital er 
baseret på paratviden. Ellers er det nær-
mest umuligt at styre kompleksiteten, 

som er iboende i fl ytningen,” mener Jens 
Sauer.

Hans erfaring fra Psykiatrihuset i Sla-
gelse er, at det kliniske personale så vidt 
muligt skal holde fokus på patienterne, 
ikke på fl ytningen. Personalet skal ind-
drages og høres, men når fl ytningen 
bliver mere konkret, bør det kliniske 
personale gøre det, som de er bedst til: 
Behandle og pleje patienterne.

”Min anbefaling til hospitalsledelser, 
som står overfor en fl ytteproces, er, at de 
bruger tid på dialog med personalet, men 
sikrer sig at personalet ikke ændrer fokus 
fra patienterne til selve fl ytteprocessen. 
Ellers kan det få fatale konsekvenser for 
patienterne. Der er så mange ubekendte 
faktorer under en fl ytning, at det ikke gi-
ver mening, at det kliniske personale skal 
bruge tid og kræfter på at fi nde de bed-
ste løsninger for en fl ytning. Personalet 
skal ’kun’ opstille behov for fl ytningen,” 
mener Jens Sauer.

Udstyr går til i byggerodet

At det let kan gå galt i en fl ytteproces, 
og Jens Sauer giver et eksempel fra en 
konkret hospitalsfl ytning, hvor ’hovsa-
løsninger’ kunne have gjort fl ytningen 
dyrere end beregnet, hvis ikke lige det 
havde været for den detaljerede forbe-

redelse og anvendelsen af gennemprø-
vede styringsværktøjer.

”En byggesag var forsinket i seks uger. 
Alle aftaler var indgået om fl ytning af in-
ventar og teknik og installation af udstyr. 
Det var ikke muligt at sige til de forskel-
lige leverandører, at de skulle vente seks 
uger, så inventar og udstyr blev fl yttet 
som aftalt. Resultatet blev, at noget af 
udstyret og inventaret gik til i byggestø-
vet og byggerodet. Derudover kom eks-
tra udgifter til dobbeltdrift,” siger Jens 
Sauer.

Jens Sauer har i forbindelse med Psy-
kiatrihuset i Slagelse oplevet, at fl ytning 
af en afdeling blev afl yst kun få dage før 
den påtænkte indfl ytning. Politiet havde 
annulleret fl ytningen af sikkerhedsmæs-
sige grunde, fordi der var tale om patien-
ter fra Sikringen i Nykøbing Sjælland.

”Hvis jeg havde været overlæge og 
rokadechef, var der risiko for, at jeg var 
gået i stå og ikke anet, hvad jeg skulle 
stille op kun få dage før en bebudet fl yt-
ning. Men de uforudsete begivenheder 
er uundgåelige, særligt i sygehusvæse-
net. Der er fl ytningen af ’kongedøm-
merne’, altså afdelingerne med patienter 
og personale, og oveni kommer det tek-
niske udstyr, som langt overstiger kom-
pleksiteten for andre store fl ytninger,” 
slutter Jens Sauer.

Nicholas Robin Olajas
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KUNSTIG INTELLIGENS

Derfor er kunstig intelligens 
og sundhedsvæsnet særligt 
gode venner
AF COMMUNICATION OFFICER, IDA LANDT IPSEN, 

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S

Optimering og planlægning samt diag-
nose og forslag til behandling. Det er 
fornuftigt brug af kunstig intelligens i det 
danske sundhedsvæsen, ifølge vicedi-
rektør og professor i kunstig intelligens 
Anders Kofod-Petersen fra Alexandra 
Instituttet. Og vi er ifølge professoren al-
lerede nået langt.

Kunstig intelligens går 
hånd i hånd med logistik og 
planlægning

Den rigtige patient, i den rigtige seng, 
til den rette tid med det rette behand-
lerteam er en uhyre vigtig pointe, når vi 
taler om det danske sundhedsvæsen. 
Nøgleordene er optimering og planlæg-
ning ved hjælp af kunstig intelligens.

Og heldigvis er planlægning noget AI-
verdenen har forsket i de sidste 50 år.

”Planlægning er uhyre vanskeligt, 
og der findes typisk ikke analytiske løs-
ninger, derfor er AI teknikker gode. De 
lover ikke den optimale løsning, men en 
løsning der er god nok. Det har vi set 
nogle gode eksempler på i det amerikan-
ske sundhedsvæsen, og nu begynder vi 
at se det i det danske sundhedsvæsen,” 
siger Anders Kofod-Petersen.

Mere tid til patienterne
It-virksomheden Systematic har nemlig 
bygget Columna Patient Flow i samar-
bejde med DABAI, DAnish Center for 
Big Data Analytics driven Innovation. 
Programmet understøtter gennemførel-
sen af det tavlemøde, som alle hospitals-
afdelinger har hver morgen.

”De enkelte afdelinger gennemgår de-
res patienter og kigger på, hvilke patien-
ter der ikke kan udskrives. Det kan f.eks. 
være tilsyn fra anden læge eller en fysio-

terapeut som mangler den afsluttende 
behandling. Afdelingen får dermed kort-
lagt situationen i dag og hvor mange den 
kan udskrive før kl. 10, 14 og 16, så de 
har plads til at tage imod nye patienter,” 
siger Mikkel Harbo, Director, Product 
Management i Systematic.

Tavlemødet blev førhen gjort ved en 
fysisk tavle oppe på afdelingen, men 
skulle igen registreres ved den daglige 
fælles kapacitet konference, hvor hele 
hospitalet deltog. Med Systematics nye 
program, skal informationerne kun tastes 
ind en gang og tallene bliver automatisk 
overført til den fælles kapacitets konfe-
rence. Det frigiver meget tid til den en-
kelte afdeling, der nu kan bruge den ude 
hos patienterne.

Samtidig har hele hospitalet – fra so-
cial- og sundhedshjælperne til overlæ-
gen – nu mulighed for at overskue alle 
patienter på alle afdelinger samt få et 
fuldt overblik over, hvilke afdelinger der 
har travlt, hvor der er tomme senge eller 
mangler mandskab. Også ud i fremtiden.

Machine learning forudsiger flowet 
af patienter
Systematic bruger machine learning til 
at forudsige, hvordan flowet af patienter 
ser ud de næste 7 dage – samt dag for 
dag.

”Den enkelte afdeling og hele hospita-
let får et forecast på, hvordan fremtiden 

vil se ud. Vi bruger historiske data og 
aktuelle data og udnytter de små signa-
ler, der ligger heri til at vurdere hvordan 
det vil komme til at se ud på den enkelte 
afdeling og hele hospitalet, og hvis der 
bliver lige så travlt i morgen, som der var 
i dag, så skal der endnu mere pres på ud-
skrivelserne eller flere senge ind,” siger 
Mikkel Harbo.

Planlægning og logistik har samme 
fællesnævner
Ifølge professor Anders Kofod-Petersen 
er metoden den samme om det glæder 
optimering af godstransport eller opti-
mering af sygehuse, begge dele handler 
nemlig om planlægning og logistik:

”Der er blot andre ting at tage højde 
for, når vi skal implementere metoderne 
i sygehusvæsnet. Hvis vi skal optimere 
godstransport, så skal vi kigge på, hvor 
lang tid en banan kan holde sig under 
transport, og hvis vi skal optimere sy-
gehusene, så skal vi tage højde for, 
hvor lang tid en patient kan tåle ikke at 
få behandling samt hvor stor kapacitet 
behandlingspersonalet har. Men meto-
derne egner sig lige godt til begge sek-
torer og de moderne AI teknikker kan 
f.eks. forudsige længeden på indlæg-
gelsestiden bedre end mennesker, og 
dermed være en glimrende beslutnings-
støtte til os,” siger han.

Diagnose og behandling 
er endnu en ven af kunstig 
intelligens

Udover, at kunstig intelligens kan hjælpe 
personalet til at få den rigtige patient i 
den rigtige seng, kan kunstig intelligens 
også hjælpe med diagnose og behand-
ling.

Ifølge Anders Kofod-Petersen er kun-
stig intelligens den eneste vej at gå, når 
vi skal have glæde af moderne teknologi 
i behandlingen.

Professor Anders Kofod-Petersen
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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

KUNSTIG INTELLIGENS

Kunstig intelligens skal være 
et beslutningsstøtte værktøj til 
diagnosen
”Det kan f.eks. være datasæt, der assi-
sterer lægen og den sundhedsprofessio-
nelle i at træffe en beslutning vedrørende 
behandling,” siger han og påpeger, ”at 
det i den forbindelse er altafgørende at 
kunne rationalisere den anbefaling ma-
skinen kommer med. Det vil sige, at læ-
gen kan få og fi nde en forklaring på det 
maskinen anbefaler.”

En maskine som gennem mange år er 
blevet klogere ved at blive fodret med al-
verdens data om kræft er IBMs teknologi 
Watson – inden for domænet Oncology 
(kræft). Watson understøtter kræftlæ-
gers arbejde gennem beslutningsstøtte 
og forslag til behandling.

Watson kan 270 kræftdiagnoser på 
stående fod
Watson Oncology er domænetrænet. 
Den er fodret med patientcases inden for 
kræft. Den kan læse forskning, medicin-
ske tekstbøger og forstå, ræsonnere og 
lære af materialet. Teknologien kigger i 
patientjournalen. Den tygger sig gennem 
strukturerede og ustrukturerede data og 
fi nder særlige kendetegn ved patienten 

mikset med andre patientcases. Kommer 
med lang liste over behandlingsmulighe-
der mikset med forskning, bøger, fi nder 
forskning der understøtter hypoteser. 
Samtidig får den ekspertbistand, fordi 
der løbende sidder eksperter og fodrer 
den, og der ligger en klinisk evaluering 
indover også i udvælgelsen af data.

”En kræftlæge kan omkring 27 kræft-
diagnoser i hovedet. Watson kan 270,” 
siger Anders Kofod-Petersen.

Men Watson har dog ikke været uden 
udfordringer ifølge professoren.

”Watson er for det første ny teknologi, 
og ny teknologi har typisk startproble-
mer, men dernæst har Watson også haft 
kulturelle organisatoriske udfordringer. 
Den er nemlig skabt i en amerikansk 
kontekst. Når vi bygger et system, så 
vil systemet altid bære vores kulturelle 
kontekst. På godt og ondt. Det er der 
ikke noget mærkeligt i, men når et ame-
rikansk bygget system skal indføres i en 
dansk kontekst, så kan der ligesom mel-
lem mennesker, opstå kulturelle udfor-
dringer” afslutter Anders Kofod-Peter-
sen og tilføjer: 

Jeg vil dog stadig helst diagnosticeres 
af Watson, men blive behandlet af over-
læge Hansen.”

Toppen af isbjerget
Der er ingen tvivl om, at kunstig intelli-
gens – om det er i form af logistiske ud-
fordringer på sygehuset eller Watson, 
der giver beslutningsstøtte til overlægen 
Hansen – kommer til at spille en stor rolle 
indenfor sundhedsfremme og sygdoms-
forebyggelse.

Kunstig intelligens og beslutnings-
støttende værktøjer udvikler sig så 
hastigt, at vi mennesker ofte slet ikke 
tænker over, at vi bruger fænome-
net i stort set alle livets henseender. 
Det, der var kunstig intelligens for 
fem år siden, opfatter vi nu blot som 
hverdagsteknologi. Når lægen læser 
EKG eller EEG eller billeder fra CT 
scanning, er det jo ikke de rå data, da 
kigger på, for de er uforståelige for 
klinikeren. Det er de gode – kloge 
om man vil – algoritmer der ligger 
bag, der præsenterer data i billeder. 
Det er teknologier, der ikke var 
mulige uden en form for kunstig 
intelligens, men vi opfatter det ikke 
sådan.
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KUNSTIG INTELLIGENS

Vil AI forandre hospitalerne?
Virtuelle doktorer med præcise diagnoser, robotter der selv opererer og maskiner der sørger for den efterfølgende 
optimale pleje, er nogle af de fremtidsscenarier, man støder på, når talen falder på kunstig intelligens.

AF KOMMUNIKATIONSCHEF, RUNE FICK HANSEN, 

IT-BRANCHEN

Spørger man dem, der sidder og udvik-
ler AI-løsninger til bl.a. hospitalerne, er 
det dog ikke det, man vil se på hosipta-
lerne i nær fremtid.

Ifølge dem vil man først og fremmest 
se, at kunstig intelligens og softwarero-
botter kommer ind som hjælpere til spe-
cialisternes arbejde og i forbindelse med 
sygepersonalets daglige rutiner.

”Det kan f.eks. være at gennemse 
scanningsbilleder og foreslå, hvilke bil-
leder personalet skal kigge nærmere på, 
fordi softwarerobotten ser noget unor-
malt. Eller det kan være mht. overvåg-
ning af patienter og samkøring af data fra 

forskellige apparater, så den kan komme 
med advarsler i god tid,” siger Thomas 
Martinsen, der er adm. direktør i Blue-
fragments, der bl.a. udvikler AI-løsnin-
ger til sundhedssektoren.

Kunstig intelligens er stadig i sin 
begyndelse

80% af hospitalerne har da ifølge analy-
sevirksomheden IDC heller ingen planer 
om at benytte AI i nær fremtid. Så det er 
ikke i morgen, man vil se det store gen-
nembrud mht. implementering af kun-
stig intelligens.

Men IDC ser faktisk en begyndende 
interesse blandt især hospitalerne i Nor-
den til at benytte AI indenfor de mere 
patientrettede områder.

”I Norden er man især optaget af, 
hvordan kunstig intelligens kan være 
med til at forbedre patientforløbet på 
hospitalet, diagnoser og risikoprofi ler 
for patienterne,” udtaler Jonas Knudsen, 
analysechef for IDC Health Insigths.

Forsøgene omkring dette er da også 
allerede i gang rundt om i verden.

I USA har Microsoft f.eks. indgået et 
samarbejde med Cleveland Clinic om 
at bruge kunstig intelligens til at identi-
fi cere patienter med høj risiko for hjer-
testop.

Og NVIDIA, der er kendt for deres 
kraftfulde grafi kkort, er på udvalgte ho-
spitaler ved at undersøge, hvordan deres 
AI på få sekunder scanne fl ere millioner 
medicinske billeder, og dermed hjælpe 
f.eks. radiologerne med deres arbejde.
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KUNSTIG INTELLIGENS

Vertikal frem for horisontal AI

Medierne har en tendens til at skriver om 
de brede AI-løsninger, hvor kunstige in-
telligens snart kan identificere og komme 
med diagnoser på alle slags sygdomme, 
hvis de bare får et stort nok datasæt.

Altså en horisontal kunstig intelligens, 
der efter sigende kan sættes ind og 
håndtere alle mulige sygdomme.

Men det ligger ifølge Andreas Cleve, 
adm. direktør i Corti, der udvikler kun-
stig intelligens og talegenkendelsesløs-
ninger til sundhedssektoren, et godt 
stykke ud i fremtiden.

”Generalisering er faktisk ikke AI’s 
stærke side. Kunstig intelligens er klart 
bedst på skarpt definerede fagområder, 
hvor den oplæres til at diagnosticere og 
finde mønstre inden for et meget snævert 
datafelt. Så udviklingen vil først og frem-
mest ske vertikalt, fordi vi vil se de største 
AI succeser, der hvor data om et meget 
specifikt emne indsamles fra forskellige 
enheder og udstyr til brug for analyse.”

Først om nogle år, når algortimerne og 
datakvaliteten fra de mange forskellige 
systemer er blevet bedre, vil man ifølge 

Andreas Cleve se en bredere integration 
af både billed- og talegenkendelse samt 
deciderede coachingløsninger, der kan 
komme med anbefalinger til personalet.

Mand eller maskine?

Machine learning kommer dog aldrig til 
at udfase menneskernes job. Det kom-
mer ind, hvor de kan understøtte det 
daglige arbejde, fjerne gentagne og tids-
krævende arbejdsprocesser og forbedre 
logistikken, så personalet får mere tid til 
patienterne.

”Kunstig intelligens har den fordel, at 
den ikke bliver træt af at kigge tusindvis 
at billeder igennem, eller har brug for en 
pause efter endnu en 12-timers vagt, og 
derfor kan man med fordel sætte soft-
warerobotter til at håndtere f.eks. sorte-
ring og uddeling af piller eller andre gen-
tagne arbejdsgange,” forklarer Thomas 
Martinsen.

På Johns Hopkins Hospitalet i USA har 
man bl.a. brugt AI til forbedre logistikken 
omkring indlæggelser med 60 procent. 
Noget man ellers håndterede mere eller 
mindre manuelt inden da.

Her analyserer en softwarerobot de 
over 500 beskeder, hospitalet modta-
ger i minuttet vedr. patientindlæggelser 
og integrerer disse med data fra 14 it-
systemer, så man hurtigere kan finde ud 
af, hvor patienter med mere komplekse 
problemer skal indlægges på hospita-
let.

Netop de mange eksempler fra ud-
landet, og de manglende eksempler fra 
Danmark, kan dog bekymre.

”Lige nu sker AI-udviklingen i lande 
som USA, Singapore, Canada og Eng-
land. Vi er simpelthen ikke kommet i 
gang i Danmark, fordi vi har for mange 
forskellige it-systemer, og stadig tænker 
alt for meget i isolerede siloer. Det gør 
det næsten umuligt at koalere data til no-
get brugbart,” siger Andreas Cleve.

Så det er ikke kampen mellem mand 
og maskine, der stoppe brugen af kun-
stig intelligens på de danske hospitaler, 
men noget så enkelt som muligheden for 
at indsamle data på tværs af systemer og 
enheder.
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ERGONOMI

Showroom er ikke bare 
for sjov
V. Guldmann A/S har netop etableret et nyt showroom ved virksomhedens salgskontor i Høje Taastrup. 
Og hvorfor er dét interessant? Fordi det blandt andet kan være med til at forkorte rehabiliteringsforløb og 
forhindre skader hos patienter og hospitalspersonale…

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

’Don’t tell it, show it’. Sådan lyder et 
gammelt slogan som blev opfundet i 
’60-ernes reklameboom i USA. V. Guld-
mann A/S kunne passende tage næste 
skridt og sige: ’Don’t show it, try it’.

Det er nemlig en væsentlig funktion i 
det nye showroom, at udstyret ikke bare 
skal vises frem. Det skal demonstreres 
og prøves. V. Guldmann A/S fortæller på 
sin hjemmeside, at virksomheden ”ikke 
leverer produkter men løsninger, der er 
med til at skabe mere tid til omsorg i for-

bindelse med løft og forflytninger i alle 
miljøer inden for sundhedssektoren.” 
Store ord. Men at de ikke er tomme, vi-
ser fx et kig på Guldmanns kursusaktivi-
teter.

Behageligt at løfte og blive løftet

Tre-fire gange om måneden holder V. 
Guldmann A/S seminarer og kurser for 
pleje- genoptrænings- og sundhedsper-
sonale.

– Det er selvfølgelig helt afgørende, 
at personalet kan betjene vores løfte-, 
trænings- og forflytningsudstyr, så hver-
ken patienter eller personale kommer til 

skade. Men ud over kurser i, hvad man 
bredt kunne definere som ergonomi og 
fysiske forhold, har vi også seminarer, 
der skal være med til at gøre brugen af 
udstyret til en mere behagelig oplevelse 
for alle parter, fortæller Country Mana-
ger Allan Wessman, V. Guldmann A/S.

Guldmann Consulting, der driver 
virksomhedens kursus- og seminarakti-
viteter, holder eksempelvis kurser i løft 
af demente, arbejdsmiljø, observation 
og patienternes reaktion på løft, krops-
bevidsthed og meget andet, som ligger 
ud over, hvad der kræves for at kunne 
betjene forflytningsudstyret korrekt og 
sikkert.

– Ud over hospitals- og plejepersonale 
deltager eksempelvis fysioterapeutstu-
derende ofte i vores kurser, oplyser Allan 
Wessman.

Service 24/7

V. Guldmann A/S blev stiftet i 1980 og 
arbejder bredt med udvikling, produk-
tion og salg af velfærdsteknologi til men-
nesker med funktionsnedsættelse og 
arbejdsredskaber til deres hjælpere. Ud 
over løsninger med loftliftssystemer el-
ler mobile personløftere og udstyr til løft 
af patienter som forskellige typer af sejl, 
seler, bårer, bøjler m.v. har Guldmann 
specialiseret sig i tilgængelighedsløs-
ninger for kørestolsbrugere og andre 
med nedsat mobilitet. Disse løsninger, 
der spænder over alt lige fra transpor-
table ramper til løfteplatforme og plat-
formslifte der kan klare niveauforskelle 
på op til 13 meter, sælges under navnet 
Stepless by Guldmann. Guldmann har 
hovedkontor i Aarhus og har afdelinger 
eller kontorer i seks lande i Europa samt 
USA og Canada.

– Da vi har specialiseret os i totalløs-
ninger, som ofte er integrerede i byg-
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ningen, er samarbejdet med de medar-
bejdere, der står for installation, drift og 
vedligehold naturligvis helt afgørende, 
påpeger Allan Wessman med adresse til 
Hospital, Drift & Arkitekturs læsere.

– Vi har forskellige serviceaftaler, og 
vores 30 mand store serviceafdeling til-
byder service døgnet rundt alle ugens 
dage. Vi bistår også med tests og prøver. 
Nogle af disse som fx belastningstests 
mv. er lovpligtige og en del af de certi-
ficeringskrav, der stilles til vores udstyr, 
oplyser Allan Wessman.

Vil med fra starten

Virksomheden har travlt i den otte 
mand store projektafdeling med en 
række nye installationer af skinner og 
løftemoduler til de mange ny-, om- og 
tilbygninger, der er er opstået i kølvan-
det på sygehusplanen. I øjeblikket står 
V. Guldmann A/S for installation alt for-
flytningsudstyr på det nye Rigshospita-
let. Allan Wessman har et ønske om, at 
leverandører af udstyr, som skal monte-
res i vægge eller i loft, inviteres med på 

et så tidligt tidspunkt som muligt i pro-
jekteringen.

– Jo før vi kommer med i processen, jo 
lettere vil det være at udføre installatio-
nerne. Vi oplever ind i mellem, at vi ikke 
kan udføre de helt optimale løsninger, 
fordi vi støder på forhindringer som stål-
konstruktioner eller afstivninger i loftet, 
fortæller Allan Wessman, der dog poin-
terer, at virksomheden har været med i 
projekteringsgruppen på Riget og flere 
andre af de øvrige byggeprojekter, som 
V. Guldmann A/S har leveret udstyr til. 
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EL-SIKKERHED

HPFI på Hvidovre Hospital
For at implementere HPFI-beskyttelse har Hvidovre Hospital fået 30 nye tavler med ABB Smissline. 
Tavleløsningen er leveret af Løgstrup i samarbejde med ABB.

Som en del af en renovering har Hvidovre 
Hospital fået installeret tre nye store UPS-
anlæg og et 10 kV-dieselgeneratoranlæg.

For at leve op til Stærkstrømsbekendt-
gørelsens afsnit 8 skal der være HPFI-
relæer foran alle installationer, og derfor 
har Hvidovre Hospital fået 30 nye tavler 
med ABB Smissline. Formålet er at højne 
elsikkerheden på det 285.000 kvadrat-
meter store hospital, hvor forsyningen 
om noget sted er livsvigtig.

– Vi har bygget HPFI foran alle installa-
tionerne, så de opfylder Stærkstrømsbe-
kendtgørelsens afsnit 8. De gamle tavler 
havde ikke plads til komponenterne, og 
derfor har vi fået bygget nye hos Løg-
strup. Et af kravene til de nye tavler var, 

at det skulle være tydeligt, hvad der er 
normal forsyning, og hvad der er nødfor-
syning. Nødforsyningsdelen af tavlen er 
derfor med orange låger, fortæller drifts-
leder Peder Hansen fra Hvidovre Hospi-
tal.

Nemme at udskifte

Foreløbigt er 30 ud af 140 tavler udskif-
tet. Hospitalet har 400 tavler, hvoraf re-
sten er hovedtavler, sekundære hoved-
tavler og ventilationstavler.

– Vi valgte Smissline af to grunde. 
Ifølge forskrifterne vil tre til fem pct. 
af HPFI-relæerne ikke virke, når de te-
stes årligt. Derfor skal de være nemme 

Driftsleder Peter Hansen fra Hvidovre Ho-
spital foran en af de nye tavler, hvor skin-
nerne er monteret lodret for at optimere 
plads og nedbringe antallet af tilslutninger.
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Den orange farve angiver, at denne tavle er forbundet med nødforsyningen.

at skifte, og det er de med Smissline-
systemet, hvor de klikkes af og på. Den 
anden grund er, at vi tit bygger om. Her 
er det også nemt at klikke en gruppe af 
eller klikke en mere på, forklarer Peder 
Hansen.

Smissline giver her den fordel, at 
det er hurtigt at skifte komponenterne, 
hvilket er vigtigt i forhold til at afbryde 
strømmen på kontorerne og patientstu-
erne i kortest mulig tid. Derudover har 
hver Smissline-skinne en sektionsafbry-
der, således at spændingen ikke behøver 
at blive afbrudt på hele tavlen.

Ifølge Løgstrup er det imidlertid ikke 
bare ved vedligehold, men også under 
monteringen af tavlen, at Smissline er en 
fordel.

– Smissline er nemt at installere, fordi 
vi kan klikke komponenterne på. Så 
selvom der måske er en merpris, bliver 
den minimeret ved den tid, vi sparer, når 
vi bygger tavlen, forklarer Løgstrup.

Produceret i Danmark

Tavlerne er fremstillet af Løgstrup i Dan-
mark, hvor elementerne til de modulop-

byggede tavler er blevet produceret i 
det fuldautomatiske robotanlæg på de-
res fabrik i Kvistgård. Efterfølgende har 
Løgstrups tavlemontører samlet elemen-
terne og monteret komponenterne.

Løgstrup er stiftet i Kvistgaard i 1958 
og har desuden datterselskaber i Sve-
rige, England og Irland.



22   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4

AKUTHUSET

De skal grave ud til 
Akuthuset på Bispebjerg
Nyt Hospital Bispebjerg går snart i jorden på det store Akuthus-projekt. 60.000 kubikmeter jord skal væk, 
og opgaven er netop blevet tildelt Arkil A/S.

Gravemaskinerne rykker snart ind på 
græsarealet syd for Tuborgvej og for-
vandler Bispebjerg Hospital til en af by-
ens største byggepladser.

”Vi har fået et rigtig godt bud ind på 
opgaven fra Arkil, og vi glæder os til at se 
Akuthuset begynde at tage form. I første 
omgang fjerner vi ca. 60.000 kubikmeter 
jord fra byggegruben, så nu vil man for 
alvor kunne mærke, at der sker noget,” 
siger byggechef Michael Southcott fra 
Nyt Hospital Bispebjerg.

Projektet delt i to

For at kunne styre byggeprocessen og 
minimere risici har projektorganisationen 
bag Nyt Hospital Bispebjerg valgt at dele 
Akuthusbyggeriet op i to overordnede 
opgaver: Nordblokken og Sydblokken.
•  Nordblokken rummer de fleste af de 

”tunge funktioner” på hospitalet, så-
som røntgen- og operationsrum. Disse 
placeres i den nordlige del af Akuthu-

sets base. Det er denne del, der skal 
bygges først.

•  Sydblokken omfatter alle sengetårne, 
ambulatorier med behandlingsrum, 
kontorer og hjælpefaciliteter, og her 
spiller arkitekturen og facader fx en 
meget større rolle i forhold til udbud.

”Ved at dele projektet op på denne 
måde, sikrer vi, at vi får de rigtige entre-
prenører til opgaven. Det er nemlig ikke 
lige meget, hvem der skal bygge fx ope-
rationsrum med de høje krav, der stilles 
til renhed. Samtidig giver det os tid til at 
færdigprojektere Sydblokken, så vi får 
den del af projektet helt på plads, inden 
vi sender det i udbud,” siger byggechef 
Michael Southcott. 

Åbner dørene i 2023

Gravearbejdet til Nordblokken går i gang 
i maj måned og forventes færdigt i efter-
året 2018. Selve byggeriet bliver udbudt 

som en totalentreprise i maj 2018, og 
bygningen forventes at stå færdig i 2020. 
Herefter flyttes funktioner fra den eksi-
sterende bygning 7 ind i Nordblokken, 
bygning 7 rives delvist ned, og Sydblok-
ken kan så bygges i forlængelse af og 
ovenpå Nordblokken. Det færdige Akut-
hus forventes at kunne åbne dørene for 
patienter i 2023.

Nyt Hospital Bispebjerg har tildelt Arkil A/S opgaven at etablere byggegruben til første 
fase af Akuthusbyggeriet. Foto: Byggeriets Billedbank

FAKTA
Nyt Hospital Bispebjerg har tildelt Ar-
kil A/S opgaven at etablere byggegru-
ben til første fase af Akuthusbyggeriet.

Entreprisesummen er på 6,810 mio. 
kroner.

Tre firmaer afgav bud på opgaven i 
indbudt licitation.

Udbuddet blev i første omgang annul-
leret, da alle tre bud var prissat over 
den fastsatte tærskelværdi.

Akuthuset er delt op i to overord-
nede byggefaser : Nordblokken og 
Sydblokken.

Nordblokken skal bygges fra 2018-
2020, og rummer de fleste af de 
”tunge funktioner” i hospitalet, såsom 
røntgen og operationsrum.

Sydblokken er anden del af byggeriet 
af Akuthuset, og omfatter alle senge-
tårne, ambulatorier med behandlings-
rum, kontorer og hjælpefaciliteter.

Det samlede Akuthus forventes at stå 
færdigt i 2023.

Region Hovedstaden investerer de 
kommende år 20 mia. kroner i syv 
nye hospitalsbyggerier, heraf kommer 
9 mia. kroner fra Statens Kvalitetsfond. 
Byggerierne skaber tidssvarende og 
funktionelle rammer for den bedste 
behandling med patienten i centrum.



•	 Vandforsyning
•	 Procesvand
•	 Brugsvand
•	 Laboratorievand

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

•	 Legionellabekæmpelse
•	 Spildevand	og	afløb
•	 Varmtvandssystem
•	 Drift	&	service

Læs	mere	på	www.kruger.dk

Ét hospital – Én Leverandør  
af faglig  ekspertise som sikrer management  
af HELE vandcyklussen på hospitalet!

Energibesparende grundvands
system til både opvarmning og 
nedkøling af hospitalsbygningen. 
Overskudsvarme og kulde lagres i 
undergrunden til genanvendelse.



24   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4

F S TA

Indkaldelse til FSTA’s generalforsamling  
mandag d. 22. oktober 2018 kl. 16.00 på  
Hotel Nyborg Strand.

Forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 1. oktober 
2018, og fremsendes til: info@fsta.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
FSTA

www.fsta.dk

FSTA_Indkaldelse 2018_180x128,5.indd   1 30/04/2018   15.03

RENRUM

Renrumsteknologi 
– perfekt måleudstyr til en vifte af brancher og applikationer

Renrum findes indenfor fx industri, solenergi, nanoteknologi, 
forskning og pharma. Renrum installeres mange steder for at 
beskytte produkter mod forurening fra luftbårne partikler.

Buhl & Bønsøe forhandler et bredt udvalg af transmittere fra 
FISCHER Mess- und Regeltechnik til måling og overvågning 
af fx tryk og differenstryk, temperatur, flow, og fugt. Fischers 
produkter er velegnede til alle industrier og applikationer, hvor 
tryk, temperatur og fugt samt afvigelser skal måles og registre-
res til reguleringsformål. Kendetegnet for Fischers produkter 
er, at de er robuste og nøjagtige, og kan konfigureres efter be-
hov.

Renrumspanel type EA15 og EA16 – display med  
4 kanaler og touch screen

Panelerne betjenes og tilgås ved hjælp af det berøringsføl-
somme LCD display. EA 15 2,8” og EA 16 3,5”. De har 4 ana-
loge indgange og måleværdierne vises konstant på den store 
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TFP -  Renrumsarmatur 
til brug i farmaceutisk 
og bioteknologisk  
industri.

 ■ Renhedsklasser 5-8 
 iht. ISO 14644-1

 ■ VDI 6022

RENRUM

OM BUHL & BØNSØE

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

skærm. Har du behov for at se, om der har været overskridelse 
af grænseværdier i løbet af en given periode, kan du via skær-
men se logfi lerne over måleværdierne. Datalogning sker på 
standard SD kort.

100 % konfi gurerbar

Du har mulighed for at få konfi gureret dit betjeningspanel til 
renrum efter dit behov og specifi kationer, alt efter hvor mange 
forskellige punkter, du vil måle på. Typisk vil det være differens-
tryk, temperatur, fugt, partikler med mere.

Farverne på skærmen kan konfi gureres så de f. eks. følger 
målepunktets grænseværdier. Der er naturligvis mulighed for 
at defi nere alarmtilstande selv. Panelerne giver dig et hurtigt 
overblik over status på dit renrum. Ved at kigge på baggrunds-
farven, kan du lynhurtigt se om der er noget galt i renrummet i 
forhold til de grænseværdier, du på forhånd har indtastet. Pa-
nelerne har 4 frit programmerbare relæudgange.

Mange fordele 

Med et EA15 eller EA16 renrumspanel får du stor stabilitet på 
lang sigt uden rekalibrering. Panelerne har LCD-display med 
farveskifte i baggrundsbelysningen, som viser status på ren-
rummet. Kalibrering og justering foregår uden pc, og der er 
kodeordsbeskyttelse imod uautoriseret adgang.

Kontakt os for et komplet renrums-setup

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring 
måleudstyr generelt eller specifi kke spørgsmål om renrum.

Gå til www.buhl-bonsoe.dk og læs meget mere.

Kontakt

Danni Nørløv Larsen, dnl@buhl-bonsoe.dk
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VAKUUMUDSTYR

Grundfos-motor inspirerer 
til unik vakuumløsning
Når det vestjyske supersygehus i Gødstrup åbner i 2020, er flere afdelinger udstyret med en helt ny 
vakuumteknologi. En teknologi, der er udviklet af den danske afdeling af Busch, som er en af verdens 
største producenter af vakuumsystemer. I mere end to år har ingeniører fra Grundfos samarbejdet med 
vakuumeksperterne og om den nye, helt enkle og 300 % driftsikre løsning styret af Grundfos MGE-motorer 
med indbyggede frekvensomformere. En løsning, der gør store styreskabe og programmerede, eksterne 
frekvensomformere til fortid.

AF JOURNALIST, JØRN MOESGÅRD

Kravene til vakuumudstyr til hospitaler 
er beskrevet i ISO 7396, og her er det 
beskrevet, at hver vakuumunit skal være 
udstyret med tre pumper, selv om det ty-
pisk kun er en pumpe, der er i brug ad 
gangen. For det er livsvigtigt udstyr, der 
ikke må fejle.

Egentlig er den slags anlæg en stan-
dardopgave for Busch, der netop har 
medicinsk vakuum som et af sine specia-
ler.

Men nu har virksomheden, der har 
dansk hovedsæde i Ry, sat en ny stan-
dard for, hvordan et sådant anlæg kan 

opbygges. En løsning, der allerede har 
vakt international opsigt.

I ’gamle’ dage

”Tidligere har vi bygget vores triplex 
vakuumunits op omkring en hoved-
pumpe med asynkron motor og ekstern 
frekvensomformer. Den kørte op til 60 
Hz, så den i sig selv havde lidt overka-
pacitet,” fortæller projektleder Kenneth 
Normand fra Busch. ”Hovedpumpen 
blev, som normen foreskriver, suppleret 
af en back-up-pumpe og yderligere en 
pumpe i reserve – begge med 100 % ka-
pacitet i forhold til designflow, men kun 
på 50 Hz. Disse to pumper var koblet 
direkte på nettet i en kaskadestyring, og 
det krævede et stort styreskab, et større 
programmeringsarbejde og en ekstern 
frekvensomformer, for at motorerne star-
tede op, som de skulle.”

Men så var det, at folkene fra Busch 
mødte Leif Slotø Thomassen og Peter 
Amdisen fra Grundfos på en messe.

Begge d’herrer fra Grundfos Motor 
OEM husker tydeligt snakken. For selv 
om det er mere end to år siden, blev den 
snak starten på et spændende samar-
bejde om udvikling af Grundfos MGE-
motorer med specialflanger til en række 
af de specialiserede vakuumanlæg, som 
Busch er ene om at levere i Danmark.

Nye tider – og udfordringer

”Vi vidste, at Grundfos MGE-motorerne 
med permanente magneter også kan 
bruges til pumper, der flytter andet end 
vand,” konstaterer de to Grundfos-inge-
niører. ”Men kravene til vakuummotorer 
er anderledes end dem, vi typisk er stødt 

på. Der er bl.a. forskel på, hvordan mo-
torerne kobles ind og ud, når det drejer 
sig om luft. Her er de tre vakuumpumper 
koblet sammen til en fælles vakuumma-
nifold, og det bringer vores Multi-E sy-
stem i spil.”

Med erfaringerne fra trykforøgeran-
læg til vandforsyning samler Grundfos 
Multi-E løsningen nemlig motorer og 
vakuumpumper i en samlet enhed. Her 
kommunikerer MGE-motorerne indbyr-
des via den indbyggede kommunikati-
onsbus. En sensor måler vakuumtrykket 
i rørstrengen, og når setpunktet er nået, 
sørger en regulator i motoren for, at tryk-
ket holdes konstant – også når de tre mo-
torer kører i kaskadedrift.

Det er her, at Kenneth Normand bru-
ger ordet ’yndefuldt’ om denne drifts-
form, der samtidig sørger for, at anlæg-
get er sikret mod enkeltfejl, som ISO 
7396 foreskriver. ”Mens den ene motor 
kører, starter den næste stille op, fanger 
stafetten og kobler ind, så trykket hele 
tiden er konstant,” siger projektlederen 
med stor faglig tilfredshed i stemmen.

Og netop det konstante tryk er den 
store udfordring, når det handler om va-
kuum.

51 vakuumstationer i Gødstrup

”I vakuum arbejder vi med en trykdiffe-
rence på kun 1 bar, så der er ikke ’råd’ til 
tryktab, som man jo ellers kan leve med 
i fx vandforsyning,” forklarer Kenneth 
Normand. ”I Gødstrup er vi begunstiget 
af, at en hel, gennemgående etage i byg-
geriet er reserveret til teknik. Det giver 
plads til, at vores vakuumstationer kan 
placeres umiddelbart over eller under de 
steder, de forsyner.”
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Hospital, Drift & Arkitektur udkommer 15. juni 2018  
med fokus på:

Hygiejne, indeklima, design & indretning,  
el-sikkerhed og commissioning

VAKUUMUDSTYR

Og med i alt 25 anlæg med i alt 51 
pumper fordelt på sygehusets ca. 
127.000 m2, er Busch godt repræsente-
ret i Gødstrup. Pumperne, der bruges, er 
henholdsvis cykloidpumper, også kendt 
som klo-pumper og sidekanalsblæsere, 
der alle fremstilles på Busch’ egne fabrik-
ker i Tyskland og Schweiz.

To triplex-anlæg med MGE-styrede 
cykloidpumper leverer medicinsk va-
kuum til udtag placeret i sengepanelet på 
hver af supersygehusets 409 enestuer. 
Og det er også cykloidpumper med hver 
to MGE-motorer, der anvendes i de så-
kaldte diatermianlæg, som præcist og ef-
fektivt fjerner giftig røg fra arbejdet med 
laserknive på 10 operationsstuer.

Busch har leveret yderligere 13 vaku-
umstationer til Gødstrup. Det drejer sig 
om både helt små anlæg til laboratorier 
og større anlæg til anæstesisug og sup-
port til respiratorer. Anlæg, der ikke kan 
udnytte fordelene i MGE-motorernes in-
tegrerede frekvensomformere.

Men det kan de nævnte duplex- og tri-
plex-anlæg i en sådan grad, at lederne fra 
alle internationale Busch-afdelinger har 
været samlet til præsentation af systemet 
i Ry. Tilbagemeldingerne indikerer, at 

Leif Slotø Thomassen og Peter Amdisen 
godt kan forberede sig på en pæn eks-
portsucces for MGE-motorer til monte-
ring i Busch-anlæg over hele verden.

”Her er vi godt hjulpet af, at motorerne 
er designet til verdensmarkedet, hvor 
60 Hz er standard mange steder,” siger 
Kenneth Normand. ”Ved at gå fra 50 til 
60 Hz øges motorernes omdrejningstal 
fra 3.000-3.600, hvilket udnytter vores 
pumpers kapacitet fuldt ud.”

Enkelthed og engagement

Når Kenneth Normand skal opsummere 
fordelene ved den nye teknologi, er det 
enkelthed, sikkerhed og nemhed, der 
nævnes – lige som projektlederen kan 
konstatere, at især MGE-motorens per-
manentmagneter og IE5-energimærke 
betyder en del for den grønne profil hos 
bl.a. Busch-koncernens offentlige kun-
der.

For Leif Slotø Thomassen og Peter 
Amdisen har projektet været en lærerig 
indføring i en helt ny verden for ’deres 
barn’, MGE-motoren. Selv om det store 
udviklingsarbejde har fundet sted i Ry, 
er der rosende ord for et stort engage-

ment og en god support fra Grundfos i 
arbejdet med at finde den rigtige motor-
løsning. Også viljen til at lave specialpro-
grammeringer fremhæves, lige som en 
grundig uddannelse i den efterfølgende 
individuelle programmering har fået as-
sistance af programmeringsværktøjet 
Grundfos PC Tool i en udgave, der giver 
Busch adgang til flere niveauer end van-
ligt.

Til gengæld har Grundfos fået bevis 
for, at MGE-motorerne ikke kun er til det 
rene vand – også til ren luft.

Yderligere oplysninger

Leif Slotø Thomassen
Salgschef
Grundfos Motor OEM
20 26 01 19
lsthomassen@grundfos.com

Peter Amdisen
Salgs- og applikationsingeniør
Grundfos Motor OEM
30 61 69 13
pamdisen@grundfos.com
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EL-SIKKERHED

KNX og Smissline har 
fremtidssikret hospital
Sygehus Sønderjylland i Aabenraa har fået Danmarks mest avancerede tekniske installationer efter en 
omfattende renovering med komponenter fra ABB.

KNX-komponenterne har været med til 
at give Sygehus Sønderjylland komfort 
og sikkerhed på alle områder, da man 
har fået en avanceret styring af lys, solaf-
skærmning med videre, som har reduce-
ret energiforbruget.

Det er virksomheden Caverion, der 
har stået for montagen af hele installatio-
nen og programmering.

Bedre komfort

Sygehus Sønderjylland har satset stort 
med moderniseringen, som også hand-
ler om bedre forhold for patienter og 
personale.

Ved valget af KNX har Caverion især 
lagt vægt på den store fleksibilitet, der 
er opnået på hospitalet, og er glad for, 
at der er kommet en bedre komfort 
for patienter og personale, efter at det 
25.000 kvadratmeter store hospital er 
taget i brug. Lyset sænkes om aftenen 
på gangarealerne til tryghedsskabende 
50 lux, mens lysstyrken stiger til 200 lux, 
når sensorerne registrerer bevægelse fra 
personale og patienter. Installationen er 
et af de mest moderne på et dansk ho-
spital.

– Energibesparelserne er betragte-
lige. En anden stor fordel er, at brugerne 
opnår en langt bedre komfort. En af de 

vigtigste fordele er den store fleksibilitet, 
som hospitalet har fået, fastslår salgsdi-
rektør Flemming Folkvardsen, ABB.

KNX sikrer, at der lynhurtigt kan om-
stilles til konkrete behov for personale og 
patienter. Hospitalet har flytbare vægge 
og skillerum. Tidligere skulle store del 
af de tekniske installationer flyttes, men 
med KNX omprogrammeres komponen-
terne til den nye opgave. Det er højst et 
par brydere, der skal flyttes. Forsynings-
kablerne og udtagene i loftet sikrer, at 
den nødvendige forsyning altid er lettil-
gængelig.
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— 
Berøringssikker plug-in skinnesystem 
Nemt og sikkert at ændre og udbygge 
tavler, mens der er spænding på.

Med Smissline i forsyningstavlerne bygges tavlerne op omkring et berøringssikker plug-in 
skinne system IP2X, som giver mulighed for at montere eller fjerne komponenter i tavlen, 
uden at strømmen afbrydes. abb.dk

EL-SIKKERHED

KNX giver frihed

En af de helt store styrker ved KNX er, at 
man ikke er bundet til en bestemt leve-
randør. KNX er et åbent system, så øn-
sker man senere at skifte produkter ud, 
kan de kobles på systemet og program-
meres. Flere end 200 producenter kan 
levere komponenter til KNX-systemet, 
og det giver en åben og fair konkur-
rence.

ABB er en af de førende leverandører 
af KNX-produkter i Danmark og udgør 

i kraft af størrelse og global udbredelse 
en forsyningssikker professionel service 
over alt i verden.

Færre strømafbrydelser med 
Smissline

Når der skal renoveres og installeres 
nyt på et hospital, er det et krav, at der 
ikke må være strømafbrydelser, som 
kan få fatale konsekvenser. Skal der af-
brydes, må det planlægges i god tid, så 
det ikke forstyrrer patientbehandlingen. 
Med Smissline i forsyningstavlerne byg-
ges tavlerne op omkring et IP2X plug-in 
skinnesystem, som giver mulighed for 
at montere eller fjerne komponenter i 
tavlen, uden at strømmen afbrydes. Og 
så kan hospitalet planlægge ændringer 
uden at skulle tage hensyn til, hvornår 
forsyningstavlen kan afbrydes.

Foran de strømførende skinner i tav-
len er monteret et pillesikkert isolerende 
gitter, der gør det umuligt at berøre de 
strømførende dele. Der opnås også be-
sparelser ved opbygning af tavler med 
Smissline, da der ingen fortrådning er 

på tilgangssiden af komponenterne. De 
sættes blot på skinnesystemet.

– Omkostningerne reduceres bety-
deligt i tavlens levetid, og personsik-
kerheden er væsentligt højere end i 
traditionelle tavler med DIN-skinner, ud-
taler salgsdirektør Flemming Folkvard-
sen, ABB.

– Hospitalerne kan med Smissline 
langtidsplanlægge uden at vide, hvordan 
den færdige installation skal se ud. Med 
systemet kan de ændre installationen 
direkte uden ekstra omkostninger ved 
at bytte om på enhederne, der kan mon-
teres i hvilken som helst orden, uanset 
polantal. Formonterede reservegrupper 
af beskyttelsesudstyr bliver overflødige. 
Nye kan monteres til lave omkostninger 
uden strømafbrydelser, ligesom senere 
udvidelser af installationen kan gennem-
føres hurtigt med minimale omkostnin-
ger.

ABB leverer automatsikringer, kombi-
relæer, fejlstrømsafbrydere, overspæn-
dingsafledere samt lastafbrydere og mo-
torværn, der alle kan kobles direkte på 
Smissline-systemet.
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ENERGILAGRING

Energieffektiv grundvandskøl- 
og varme har stort potentiale
Krüger og Enopsol har indgået et nyt samarbejde om at byde ind på store byggeprojekter, der kan have 
glæde af energieffektiv forsyning med varme og køling. Det er en oplagt mulighed for hospitaler.

AF JESPER WITH, JOURNALIST

Særligt bygninger over 10.000 m2 kan 
få glæde af firmaet Enopsols varme- og 
køleteknologi, der genanvender grund-
vand til at levere køling om sommeren 
og varme om vinteren.

Krüger og Enopsol ser et stort poten-
tiale i at levere varme og køling, der både 
er langt billigere i drift og samtidig er en 
betydeligt grønnere energiforsynings-
løsning end andre teknologier.

– Supersygehusene, der bygges i 
disse år, har en oplagt mulighed for at 
få vores grønne teknologi installeret fra 
starten. Gør de det, vil de kunne spare 
store udgifter til energiforbrug over de 
næste mange år, og deres grønne brand 
vil blive væsentligt styrket, siger adm. 
direktør i Enopsol, Stig Niemi Sørensen.

Enopsols teknologi hedder ATES – 
Aquifer Thermal Energy Storage – og er 
en energilagringsteknologi, der er i brug 
mange forskellige steder i Danmark – fra 
store industrivirksomheder over hospi-
taler til hoteller, lufthavne, gartnerier og 
fjernvarmeværker. De bidrager til et lavt 
energiforbrug og til at reducere CO2 -ud-
ledningen.

Med et grundvandskøle- og varme-
anlæg kan hospitalerne opsamle og 
lagre kulde og varme i naturlige grund-
vandsmagasiner. Anlæggene bygges op 
af en ”kold” og en ”varm” boring, hvori-
gennem afkølet og opvarmet grundvand 
udveksles med grundvandsmagasinet. 
Her lagrer man kulde og varme over 
lange tidsrum med små tab. Kulde gem-
mes om vinteren til brug næste sommer 
og varme lagres om sommeren til brug 
næste vinter.

Stor erfaring sikrer optimal 
projektgennemførelse

Krügers vil fungere som projektleder for 
de oftest store projekter på baggrund af 
virksomhedens størrelse og erfaring med 
netop at gennemføre store projekter.

– Ved siden af projektledelse vil vi 
typisk også have ansvaret for al øvrig 
maskinel og el-udrustning, bortset fra 
grundvandsbrøndene, hvor vandet 
hentes op. Der er typisk tale om en var-
mecentral, hvor varmevekslere, varme-
pumper og elinstallationer er placeret. 
Derudover vil vi i samarbejde med Enop-
sol også stå for valg og indkøb af udstyr 

så som varmepumper, siger Niels Simon-
sen fra Krüger.

Han ser et stort potentiale for grund-
vandskøl- og varme, da det er en stærkt 
energibesparende teknologi, der erstat-
ter traditionel AC og proceskøling. Det 
er baseret på brug og genbrug af grund-
vand.

Sparer 90 pct. af energiforbruget

– Teknologien sparer op til 90 pct. af 
energiforbruget i forhold til en traditio-
nel køleløsning til at dække samme kø-
lebehov. Dets eneste energiforbrug er el 
til at drive nogle energieffektive pumper. 
I takt med at der kommer stadig mere 
grøn strøm i elnettet, bliver pumperne 
tilsvarende grønnere, siger Niels Simon-
sen.

Ved at anvende grundvandsbase-
rede varmepumper kan varmen lagret 
i grundvandsmagasinet om sommeren 
levere bygningsvarme og kan her typisk 
spare over 50 pct. i forhold til traditionel 
varmeforsyning.

Gennem samarbejdet er kunden sikret 
specialistviden indenfor projektering og  
udførelse af det samlede energisystem 
baseret på de to firmaers respektive vi-
den på området. I projektet udføres også 
design og myndighedsgodkendelse af 
det tilhørende grundvands- og brøndsy-
stem samt anlæggets rør- og pumpesy-
stem.

10 gange så effektiv

Man borer ned til grundvandsmagasinet 
og pumper det 9 grader kolde grund-
vand op, der sendes gennem en varme-
veksler på anlæggets varmestation. Om 
sommeren stiger temperaturen ved gen-
nemløbet af varmeveksleren til 16-19 
grader, inden grundvandet returneres 
tilbage til grundvandsmagasinet gen-
nem en anden boring, der ligger måske 
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Læs også bladet her

ENERGILAGRING

100 meter væk. Herfra pumper man 
samtidigt en tilsvarende mængde koldt 
grundvand op. Der sker derfor ikke no-
get forbrug af grundvand.

– Typisk får vi 50-60 kWh køling ud af 
et forbrug på 1 kWh strøm, som vi henter 
fra elnettet. En traditionel kølemaskine 
vil under sommerdrift typisk få 4-5 kWh 
køling ud af et forbrug på 1 kWh strøm. 
Derfor er grundvandskøling mere end 
10 gange så energieffektivt som traditio-
nel køling, siger Stig Niemi Sørensen.

Genbruger varmen

I Bjerringbro er der i 2013 etableret et 
projekt for pumpeproducenten Grund-

fos i samarbejde med Bjerringbro Fjern-
varme.

– Vi køler Grundfos proceskølevand 
og kølevand til rumkøling med et grund-
vandsanlæg om sommeren. Varmen 
lagrer vi i et grundvandsmagasin i nær-
heden af Gudenåen, hvor det lokale 
vandselskab har ladet os benytte nogle 
nedlagte vandboringer. ATES anlægget 
med varmevekslerstation ligger lige op 
ad det nedlagte vandværk og herfra har 
vi etableret en rørledning de 600 meter 
til Grundfos fabrik, forklarer Stig Niemi 
Sørensen.

Når varmen fra grundvandslageret 
skal genanvendes i vintertiden, har det 
vist sig muligt at trække over 90 pct. 

Enopsols vandboringstilslutning ved høreapparatfi rmaet Widex bæredygtige hovedsæde i 
Nordsjælland. Foto: Enopsol.

af den lagrede varme op igen. Altså et 
endnu højere tal end en forventet lag-
ringsvirkningsgrad på 80 – 85 pct.

Varmen overføres til Bjerringbro 
Fjernvarme, sådan at varmen genbruges 
i fjernvarmeforsyningen i byen om vinte-
ren. For at kunne det, har man etableret 
en rørledning fra virksomheden til fjern-
varmeværket, der har indkøbt to store 
varmepumper, som udnytter varmen fra 
grundvandslageret. Fjernvarmeværket 
opgraderer varmen til fjernvarmetempe-
ratur og leverer samtidig køling til pro-
ceskøling af fabrikken.

Andre eksempler

Et grundvandskøle- og varmeanlæg kan 
levere både køling og varme samtidigt 
hele året rundt. På Gentofte Hospital har 
Enopsol de seneste 2 år kørt med et min-
dre anlæg, der indeholder to boringer – 
en kold og en varm. På et nyt projekt på 
Bispebjerg Hospital kommer der hele 12 
boringer og her etableres der modsat i 
Gentofte også varmepumpedrift.

Også på Crown Plaza Copenhagen 
Towers i Ørestaden i København har 
man valgt denne løsning. Hotellet er 
løbet med titler som World’s Greenest 
Hotel og Most Cutting Edge Green Hotel 
in the World som et forbillede inden for 
grøn hoteldrift. Hotellet er CO2-neutralt.

Grundvandskøle- og varmeteknologien 
har følgende fordele:
•  Væsentligt lavere energiforbrug
•  Kort tilbagebetalingstid
•  Små drifts- og vedligeholdelsesom-

kostninger
•  Reduktion af CO2 udledning og der-

med grønnere profi l
•  Miljøvenlig teknologi
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BOKSELEMENTER

Ikonisk tunnelsystem 
udbygges
Det over 100 år gamle tunnelsystem 
under Bispebjerg Hospital bliver nu for-
længet. En ny strækning, som består af 
speciallavede bokselementer, skal skabe 
forbindelse til den nye Laboratorie- og 
Logistikbygning.

13 tons, eller mere end vægten af to 
hanelefanter tilsammen. Så meget ve-
jer de store firkantede betonrammer, 
der hejses ned i jorden og sættes sam-
men som legoklodser i det nordvestlige 

hjørne af Bispebjerg Hospital. Når ar-
bejdet er færdigt, danner de en ny un-
derjordisk strækning og kobler dermed 
den nye Laboratorie- og Logistikbygning 
sammen med resten af hospitalets tun-
nelsystem.

”Vi har valgt at bygge tunnelstræk-
ningen med bokselementer, blandt an-
det fordi montagen er hurtigere. Når vi 
bygger klos op ad et hospital, som skal 
være fuldt fungerende samtidig med, at 

vi bygger, har det betydning, at vi kan 
minimere vores tilstedeværelse on-site,” 
siger Ronan O’ Reilly, seniorprojektleder 
hos Nyt Hospital Bispebjerg.

Elementerne er specialfremstillet i 
Tyskland, så de passer til behovet på 
Bispebjerg Hospital. Der skal bruges 36 
elementer i alt, som monteres ad tre om-
gange.

Den nye tunnelstrækning på cirka 70 
meter skal skabe forbindelse mellem ho-
spitalet og den nye Laboratorie- og Logi-
stikbygning, som tages i brug senere på 
året. I fremtiden vil alle varer til hospitalet 
blive leveret til Laboratorie- og Logistik-
bygningen. Fra lageret i bygningens kæl-
der vil kitler, kaffe, håndsprit, toiletpapir 
og meget andet blive fordelt ud til resten 
af hospitalet via tunnelsystemet og den 
nye strækning.

FAKTA OM BYGGERIET

Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres frem til 2025 på Bispebjerg Hospitals område.

Laboratorie- og Logistikbygningen er et af delprojekterne og står færdig til sommer. Bygningen bliver på cirka 10.000 kvadrat-
meter og skal blandt andet indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forskningsfaciliteter for Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital og Psykiatrisk Center København.

Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kroner og af Region Hoved-
staden med 1,03 mia. kroner (PL 2009).

Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitets-
fond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

Sådan så det ud, da tunnelsystemet under Bispebjerg Hospital blev bygget i starten af 
1900-tallet. I dag bruges en anden teknik, når de mange underjordiske kilometer skal for-
længes. Foto: Københavns Museum.

Tunnelstrækningen skal forbinde den nye 
Laboratorie- og Logistikbygning med resten 
af hospitalet.
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Besøg

www.cotedor.dk

BOKSELEMENTER

Elementerne sættes forsigtigt sammen. Foto: Louise Voss Bendixen

Se videoen fra elementmontagen 
her: https://region-hovedstaden-
ekstern.23video.com/ikonisk-tunnelsy-
stem-pa-bispebjerg-hospital

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder Tania Ma-
ria Lüders Rusbjerg, Nyt Hospital Bispe-
bjerg, 21 84 08 73
Seniorprojektleder Ronan O’ Reilly, Nyt 
Hospital Bispebjerg, 20 47 86 08
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BRANDSIKRING

Digital Eksempelsamling 
klar til brug
Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri er blevet digitaliseret. Dermed er det blevet hurtigere 
at finde det, man søger. Desuden giver løsningen mulighed for at lave kravlister og gør det nemt at dele 
erfaring og viden med kolleger.

På www.digitalbeslutningsstøtte.dk 
kan du finde kontaktinformation, 
eksempler på funktioner og en film, 
der guider dig igennem mulighederne 
ved den digitale Eksempelsamling.

AF JOURNALIST, ANDERS BIRCH BREUNING

Med en ny webapplikation fra DBI er 
‘Eksempelsamling om brandsikring af 
byggeri’ blevet digital. Betaudgaven af 
løsningen er netop blevet tilgængelig for 
alle og er gratis at anvende. 

– Den digitale udgave af Eksempel-
samlingen giver brugerne en række for-
dele og er mere end blot en PDF-udgave 
af en 300 siders bog, siger Brian V. Jen-
sen, der er leder af brandrådgivningsaf-
delingen hos DBI.

Digitaliseringen giver nemlig mulig-
hed for at tilføje nyttige funktioner til det, 
der indtil nu bare har været et opslags-
værk.

– Eksempelsamlingen har en intelli-
gent søgefunktion, hvor der kan søges 
på flere ord ad gangen. Søgefunktionen 
viser først relevante kapitler og dernæst, 
hvor ordene optræder, så det er nem-
mere og mere enkelt at finde det, man 
søger, siger Brian V. Jensen.

Del egne erfaringer og viden

Derudover kan man sammenstykke krav-
lister i løsningen. Skal der f.eks. projek-
teres en børneinstitution, kan man samle 
de afsnit fra samlingen, der er relevante 
i forhold til projektet, så man har en liste 
over de forhold, man skal forholde sig til i 



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4  35 

Vi bygger den rigtige 
vogn til jeres behov

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

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

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

Ann_exigo_ann_2.indd   1 21/01/16   12.30

Munters affugtnings- og 
luftbehandlingsløsninger 
sikrer:

• Optimale  og fuldt 
kontrollerede fugt- og 
temperaturforhold i 
teknikrum, laboratorier, 
renrum, køle- og fryse-
rum

• Beskyttelse af elektronik 
og udstyr mod fugt

Munters A/S
Ryttermarken 2A · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk
info@munters.dk

BRANDSIKRING

DEN DIGITALE EKSEMPELSAMLING

Den digitale Eksempelsamling er en webapplikation, som kan tilgås gratis på www.digitalbeslutningsstøtte.dk, når man har regi-
streret sig som bruger. Løsningen er en betaudgave og er en del af resultatkontrakten ‘Beslutningsstøtte til nem digital projekte-
ring af brandsikkerhed’ mellem DBI og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Digitaliseringen af Eksempelsamlingen er første 
arbejdspakke i resultatkontrakten, som udvikler digitale serviceydelser, der skal gøre det nemmere og billigere at projektere 
brandsikkerhed.

Den digitale Eksempelsamling forventes afløst af en tilsvarende digital udgave af de nye vejledninger, der afløser den nuvæ-
rende ‘Eksempelsamling om brandsikring af byggeri’ senere på året.

projektet. Kravlisterne kan deles mellem 
medarbejdere.

– Dermed har man en konkret tekst til 
projektet – en bruttoliste til brandstrate-
gien, siger Brian V. Jensen.

Desuden kan egne noter skrives til 
kravlisterne.

– Man kan f.eks. tilføje sine egne er-
faringer eller indsætte eksempler fra den 
virkelige verden. Noterne kan deles med 
andre brugere, f.eks. på arbejdspladsen. 
Hensigten er nemlig at gøre det lettere 

at dele erfaringer og viden, som ellers 
kun kommer den enkelte medarbejder til 
gode, siger Brian V. Jensen.

Mange muligheder for udvikling

Indholdet i den digitale Eksempelsam-
ling svarer til indholdet i ‘Eksempelsam-
ling om brandsikring af byggeri’, 2. revi-
derede udgave fra 2016.

– Den henvender sig til alle, der arbej-
der med projektering af byggeri. Vi er 

meget spændte på brugernes oplevelse 
og på, hvor anvendelig de finder den, si-
ger projektleder hos DBI, Claus Langhoff 
og fortsætter:

– Der er mange muligheder for at ud-
bygge løsningen, og vi vil gerne udvikle 
værktøjet. Derfor ser vi på, hvordan den 
bruges og lytter til, hvilke funktioner el-
ler forbedringer brugerne efterspørger, 
siger han.
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INDEKLIMA

Forbedret indendørs luft-
kvalitet beskytter helbredet, 
øger produktiviteten og 
sparer penge
At trække vejret er essentielt for liv. Det 
er det allerførste vi gør, når vi bliver født. 
Det er et instinkt og naturligvis regner vi 
med, at luften er ren, men vi sætter ikke 
instinktivt spørgsmålstegn ved kvaliteten 
af luften, vi indånder.

Mens de nye og strengere krav for at 
gøre virksomheder mere energieffektive 
og dermed mindske levetidsomkostnin-
gerne (LCC) er steget markant over år, 
har fokus på konsekvenserne ved en 
mindre god indendørs luftkvalitet (IAQ) 
ikke altid været så stor.

Dog har det videnskabelige samfund 
og de globale medier de seneste år i 
stigende grad rapporteret om sammen-
hængen mellem menneskers sundhed 
og dårlig luftkvalitet. Prisen for dårlig 
luftkvalitet kan være mellem 7 til 14 mia. 
euro pr. år for de europæiske virksomhe-
der¹.

Med fokus på energibesparelser er 
det derfor meget vigtigt at vælge det rig-
tige filter med hensyntagen til både ef-
fektivitet og energiforbrug, da effektive 
filtre bidrager til et forbedret indendørs 
luftkvalitet og et sundere indeklima.

Men hvad afgør egentlig omkostnin-
gerne ved luftfiltrering? Er det kun selve 
prisen på ventilationsfilteret? For eksem-
pel fokuseres der ofte på selve produkt-
prisen i indkøbsfasen. Men hvis man ser 
på ventilationssystemet, hvor ventilati-
onsfiltrenene er installerede, er selve fil-
terprisen relativt lav sammenlignet med 
for eksempel energiomkostningerne til 
at drive luften gennem anlægget. I ste-
det er det ventilatorens energiforbrug, 
der er det afgørende i omkostningssam-
menhæng.

Hos Camfil stræber vi hele tiden efter 
at udvikle nye teknologier og metoder, 
der gør os endnu mere miljøvenlige. 
Dette har blandt andet resulteret i nye 

energieffektive højkvalitets posefiltre 
og HEPA-filtre, Hi-Flo II XLT og Absolute 
V, samt udvikling af Camfils unikke LCC 
(livscyklusomkostnings)-program, der 
beregner livscyklusomkostningerne på 
luftfiltre.

LCC-programmet er baseret på en 
lang række reelle målinger af filtre. Dette 
giver os mulighed for at forudsige filte-
rets tryktab og levetid i en aktuel instal-
lation snarere end at bruge teoretiske 
beregninger som belæg. Efter at have 
valgt den nødvendige filterklasse kan 
vi beregne LCC for 1 -, 2 – eller 3-trins 
filtrering baseret på enten filterskift ef-
ter tid eller efter det endelige tryktab. 
Programmet kan justeres i forhold til de 
særlige kendetegn ved din udendørsluft 

og dine specifikke omkostninger til filtre, 
arbejdskraft, bortskaffelse, rengøring og 
energi.

Hos Camfil hjælper vi gerne med at 
beregne LCC på dine ventilationsfiltre, 
så den bedste løsning for både penge-
pungen og indeklimaet kan findes.

Referencer
1 Iht. INSEE 2009 data
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Efficiency  
at the push  
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

•  Efficient operation:  
Central locking at the touch of a button,  
for outstanding productivity.

•  Freely programmable functions: 
Total locks and directional locks  
can be configured according to the focus  
of the application.

•  More creative freedom and design flexibility: 
No more heavy switching  
rods or pedals.

•  Automated process:  
Prepared for communication in  
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:  
 Switching forces and switching torque  
 are no longer required.

• Individually controllable:  
 Every e-lock castor and its functions can be  
 addressed separately in the bus system.  
 This means that the castor system is  
 individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:   
 Twin wheel castor with high manoeuvrability  
 due to differential action.

• Secure stance:  
 Extreme torsional rigidity ensures a secure  
 stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling  
in health-care environments:  
Outstanding manoeuvrability and  
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes  
for intralogistics:  
Digital control for material flows  
to establish efficient in-house transport.

Secure  
lock

Efficient  
operation

Reduced  
accident risk

Fascinating  
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic  
rubber

Polyamide Polyurethane,  
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height  155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

Wheel name Duratech 
 Optionally available with wheel USC,  
 with protection class IPX4 and  
 stainless precision ball bearing. 

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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The optimal solution  
for driverless  
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

•  Reduced accident risk: 
Slim design to avoid  
collisions in narrow passages.

•  Automatic alignment: 
When lifted up, the castor is automatically  
aligned in the direction of travel.

•  Certified conductivity:  
Conductive version to protect  
users and electrical devices  
from electrostatic discharge.

•  Permanent washability:  
All metal components are  
made of stainless steel.

• Light steering:   
 Precision ball bearings for excellent  
 swivelling properties under heavy loading.

• Constant conductivity: 
 Conductive channels from the tread  
 to the ball bearings ensure that the wheel  
 remains permanently conductive –  
 even when loaded.

• Quick servicing:  
 Swivel bearing lubricated with long-life grease  
 and fitted with lubrication funnel for easy  
 maintenance.

Intelligent material flow: 
In driverless transport system environments,  
the Scout optimises dynamic logistics processes and  
the ergonomic requirements associated with moving  
the goods containers.

The result:  
Just-in-sequence supply of  
components and goods baskets  
to assembly lines

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless  
transport

Reduced  
accident risk

Automatic  
alignment

User-friendly  
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane,  

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height  205 to 245 mm

Offset  50 to 54 mm

Suitable for  
wheel sizes  Ø 160 to 200 mm

Load capacity  to 350 kg at 4 km/h (EN 12532) 

Wheel name  Maxtech conductive

Wheel centre  Polyamide

Tread Polyurethane thermo-plastic, 
 electric conductive, 95 Shore A

Bearing  Precision ball bearing, stainless steel

Temperature  -40 to +80°C (short term up to 100° C)

Also available as a smart version with  
less material thickness for reduced capacities.
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•  Efficient operation:  
Central locking at the touch of a button,  
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•  Freely programmable functions: 
Total locks and directional locks  
can be configured according to the focus  
of the application.

•  More creative freedom and design flexibility: 
No more heavy switching  
rods or pedals.

•  Automated process:  
Prepared for communication in  
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:  
 Switching forces and switching torque  
 are no longer required.

• Individually controllable:  
 Every e-lock castor and its functions can be  
 addressed separately in the bus system.  
 This means that the castor system is  
 individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:   
 Twin wheel castor with high manoeuvrability  
 due to differential action.

• Secure stance:  
 Extreme torsional rigidity ensures a secure  
 stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling  
in health-care environments:  
Outstanding manoeuvrability and  
efficient operability.
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Creating future-proof processes  
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Digital control for material flows  
to establish efficient in-house transport.
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DURATECH MAXTECH
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Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

Wheel name Duratech 
 Optionally available with wheel USC,  
 with protection class IPX4 and  
 stainless precision ball bearing. 

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

Reduceret risiko for uheld:
Slank design for at undgå kollisioner i smalle passager.

Automatisk retningsstabilitet:
Når hjulet løftes, drejer det sig automatisk til kørselsretningen.

Certificeret elektrisk ledende:
Elektrisk ledende version for beskyttelse af brugere 
og elektriske apparater mod statisk elektricitet.

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

TENTE A/S  •  Tlf. 70 10 82 10  •  info@tente.dk

TEKNOLOGI: I BRUG:

Nem drejning:
DIN-kuglelejer i drejekransen for fantastiske drejeegenskaber 
under tung last.

Konstant elektrisk ledende egenskaber:
De store runde ledende baner fra hjulbanen til kuglelejerne 
sikrer at hjulet 
konstant er elektrisk ledende – selv når der er fuld last på.

Hurtig service:
Drejelejet er smurt med langtidsholdbar fedt og monteret med 
smørenipler for nem vedligeholdelse.

Intelligent materiale flow:
I produktionsmiljøer med AGV (automatic guided vehicles), opti-
merer Scout de dynamiske logistiske processer og de ergonomiske 
krav der følger med flytning af varecontainere m.m.

Resultatet:
Just-in-time levering af komponenter og varekurve til afdelinger.

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Fik du set vores nyeste referencer

+45 65 97 77 96  |  www.kuvatek.dk  

Herlev Hospital, Hancock Bryggeri, 
Silkeborg Business College, Oksbøllejren,

Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

Fik du set vores nyeste referencer

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

• Fuldsvejste snavse- og affaldsstativer
• Rengøringsvenlige
• Fåes i flere modeller og størrelser

Handy_Affaldsstativ_87,5x83,5.indd   1 30/05/2017   10.39

M E D I C A L
S C A N D I N A V I A

www.mscan.dk



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

AUTOKLAVER ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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INFECTION CONTROL

Fleksible løsninger
Steelco Denmark tilbyder produkter og 
service, maskiner og anlæg inden for området 
rengøring, desinfektion og sterilisation, 
testprodukter samt management og 
traceability system.

Steelco Denmark A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com

www.steelcospa.com
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MEDICO

Igennem de sidste 15 år har JB-Medico 
produceret og leveret hygiejniske danske 
kvalitetsprodukter for Sundhedsvæsenet

Ergonomiske svingarme • Kanyleboksholdere • 
Kulisseklør/kulissestyr • Kulisseskinner • Sprit- og 
sæbedispensere • Medicinhåndtering eks. pilleknuser 
• Dropstativer • Handskeholdere • Rustfast stålbord 
+ meget mere.

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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HYGIEJNE

A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w

w
w

.a
og

hm
ed

ic
al

.c
om

AH Medical_57x57.indd   1 30/10/2017   08.36

n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

Landsdækkende service:
n  Belimed
n  Matachana
n  Steelco
n  Medisafe
n  og mange andre 

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

AUTOKLAVER

• 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

KULTUR

Besøg

www.cotedor.dk



SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91 

www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

Vil du træffe ansvarlige 
valg med hensyn til 
hygiejne og miljø? 

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR



TrygFonden uddeler 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 over  
500.000 bamser, der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

Til børn der har brug for 
et ekstra kram
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