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De holder de varme hænder 
varme
Der er ingen, som hylder dem med sang fra altanerne. Ingen, som skriver ”TAK” med halmballer, så TV2’s 
droner kan fotografere dem fra luften. Det gør nu ikke noget, for de usynlige hænder bag de varme ved 
godt, at uden det tekniske personale på sygehusene, så ville selv nogle få alvorlige Covid-19-tilfælde få 
voldsomme konsekvenser. 

– Vi er stolte af vores medarbejdere.

Det slår driftschef for Rigshospitalet, 
Center for Ejendomme John Mikkelsen 
fast som det allerførste, da han svarer på 
spørgsmålet om, hvordan driftspersonalet 
klarer Corona-krisen. Og der er grund til at 
kippe med flaget, for selv om de ’usynlige 
medarbejdere’, sjældent kommer frem, når 
hospitalernes indsats beskrives i medierne, 
så er deres indsats præcis lige så uundvær-
lig som alle de andres på et hospital i et 
land med Corona-krise.

Halvt personale – dobbelt arbejde

Corona-virussen betød, at det tekniske 
personale på Rigshospitalet fik ualminde-
ligt travlt. Ikke nok med, at halvdelen af 
driftspersonalet arbejdede hjemmefra hver 
anden dag. Den halvdel, der var fysisk på 
arbejde, fik flere nye arbejdsopgaver, fx 
med at sætte telte op og indrette nye akut- 
og intensivpladser til Covid-19-patienter.

– Det var vigtigt for os at vi kunne 
’strække’ personaleressourcerne, og der-
for mødte folk ind hver anden dag, oplyser 
John Mikkelsen og forklarer, at driftsperso-
nalet jo er mere sårbart, end mange andre 
personalegrupper, fordi der er forholds-
vist få medarbejdere, der har de samme 

kompetencer, og at nogle få tilfælde af 
Covid-19 hos driftsmedarbejderne derfor 
kunne sætte livsvigtige funktioner på spil.

De tekniske medarbejdere har ikke op-
levet at mangle værnemidler, hvis de blev 
tilkaldt til opgaver i de afdelinger, hvor der 
var risiko for smitte. Men det har været 
nødvendigt at nyindrette de steder, hvor 
teknisk og klinisk personale kommer i kon-
takt med hinanden – blandt andet med op-
sætning af plexiglasplader og mulighed for 
at holde større afstand for at stoppe smit-
tespredningen mest muligt.

Omhu med Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer

Det tekniske personale hos Center for 
Ejendomme er ikke gået fri af Covid-19, 
men medarbejderne er ikke blevet helt så 
hårdt ramt, som mange af de kliniske med-
arbejdere i Region Hovedstaden.

– Vi har været meget påpasselige med 
at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, 
med at vaske eller afspritte hænde, holde 
afstand og sørge for at nys og hoste fanges 
i ærmet. Og så har det jo været en fordel, 
at der andre steder på hospitalet ikke har 
været så mange mennesker på grund af ad-
gangsbegrænsninger. Der har hverken væ-
ret pårørende eller børn på gangene til at 
viderebringe smitte, påpeger driftschefen.

Men risikoen for, at der opstår flaske-
halse, er der altid, når så forholdsvis få spe-
cialister skal sørge for, at en række livsnød-
vendige installationer altid fungerer.

Ny nordfløj blev intensivafdeling

Rigshospitalets nye Nordfløj blev indviet af 
Dronning Margrethe den 14. januar. Der 
var dog stadig en del arbejder, som skulle 
gøres færdige, og derfor var der ingen pa-
tienter i Nordfløjen, da det første Covid-

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Intensivafdelingen til de første 30 Covid-19-patienter blev indrettet i løbet af en uge i Rigs-
hospitalets nye Nordføj. Det var ubetrådt land – også for det tekniske personale, der skulle 
sørge for forsyningerne af blandt andet ilt og el. Foto: Claus Thomsen
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19-tilfælde halvanden måned senere blev 
konstateret i Danmark.

Oprindelig var det planen, at de første 
patienter skulle være fl yttet ind i det nye del 
af Riget den 8. marts. Det var dog blevet 
udskudt, og i stedet blev det i slutningen af 
marts besluttet at indrette intensivpladser 
til Covid-19-patienter i den spritnye fl øj.

– Der skulle oprettes 60 nye intensiv-
pladser i Nordfl øjen og det første afsnit 
med 30 pladser skulle stå færdigt efter en 
uge. Vi var også på ubetrådt land. Havde 
vi ilt nok? Og strøm? Vi blev da i hvert fald 
klar over, at vi måtte have mere C-strøm, 
end vi havde i forvejen, fortæller John Mik-
kelsen.

Det lykkedes at blive klar – i rekordfart – 
og lidt senere kom yderligere 30 pladser til, 
så Rigshospitalet nu i alt har 170 intensiv-
pladser, hvoraf 149 er med respirator, klar 
til at tage imod Covid-19-patienter. Heldig-
vis er der langt fra blevet brug dem alle, 
men nu er de klar, hvis der skulle komme 
en anden bølge – inklusive ilt, strøm, ven-
tilation og hvad der ellers er nødvendigt.

Hjælper hinanden i ny virkelighed

Ud over de hvide telte til test, som bruges 
til test for Corona-smitte, og som driftsaf-
delingen også måtte hjælpe med at opføre i 
huj og hast, er meget andet forandret i dag-
ligdagen for det tekniske personale.

– Vi holder fl ere møder – virtuelle natur-
ligvis – i den nye virkelighed. Det er vigtigt, 
at vi hele tiden er på forkant med situatio-
nen, forklarer John Mikkelsen.

– Alle driftschefer i Region Hovedsta-
den mødes hver anden dag, så vi alle har et 
overblik over, om der mangler udstyr eller 
andet et eller andet sted. Hvis det er tilfæl-
det, må vi låne af hinanden. For eksempel 
kunne vi forleden hjælpe Hvidovre Hospi-
tal med manometre til respiratorer. Det er 

nødvendigt, at vi ikke bare ser på vores 
egen situation, men at vi ser på helheden, 
påpeger driftschefen.

Samarbejdet foregår også på tværs af 
landet, og driftscheferne fra universitets-
hospitalerne i landets fi re største byer 
mødes en gang om ugen for at lære af 
hinandens erfaringer om, hvilke krav den 
nye virus stiller til arbejdet med at drive et 
hospital.

Teknikken skal virke alle steder

I det hele taget sætter Corona-virussen 
præg på driftsarbejdet på ethvert hospital. 
Alene tiden, der går med at iklæde sig vær-
nemidler, håndvask etc., gør hverdagen 
lidt mere besværlig.

– Selv om der er større risiko for smitte 
for alle personalegrupper på et hospital, 
får vi alligevel løst problemerne. Vi forsø-
ger så vidt muligt at undgå at komme på 
Corona-afsnittene, men der er jo også ud-
styr og forsyninger, som skal virke, og som 
skal vedligeholdes. Uden ventilation, ABA-
brandalarmer, el, ilt mv. er der jo ikke me-
get, der fungerer og er trygt på et hospital, 
understreger John Mikkelsen.

Når driftspersonalet har opgaver på iso-
lationsafdelingerne, skal medarbejderne 
følge de retningslinjer, der gælder for af-
delingernes personale, og iklæde sig vær-
nemidler, som dækker hele kroppen. Tøjet 
skal skiftes bagefter, og hele processen ta-
ger en stor del af arbejdstiden. 

En stor organisme

– Hvis der er noget, som Corona-krisen har 
sat en tyk streg under, så er det, hvor af-
hængige de forskellige personalegrupper 
er af hinanden på et hospital. Et hospital er 
én stor organisme og for at sikre, at alle små 
detaljer er i orden, og at vi ikke har glemt 

noget, holdt vi på ugebasis koordinerings-
møder i forbindelse med klargøring af de 
nye Covid-19 afsnit. Alle involverede aktø-
rer som køkken, rengøring, It, medico, tek-
nisk personel og klinik deltager, og det har 
været en stor fornøjelse at se, hvordan alle 
har deltaget for at få det hele til at lykkes, 
understreger John Mikkelsen.

Den slags online-møder er blevet mere 
nødvendige og hyppige under Covid-
19-pandemien, fordi tingene udvikler sig 
så hurtigt, og der løbende kommer nye 
retningslinjer, som medarbejderne skal for-
holde sig til.

– Men møderne på tværs af faggrup-
perne har vist sig at være meget værd – 
også for den daglige drift. Og jeg mener, 
at vi fremtiden vil holde sådanne koordi-
neringsmøder lidt hyppigere, end vi har 
været vant til – omend nok ikke helt så 
hyppigt som nu under Corona-krisen, for-
udser John Mikkelsen og understreger vig-
tigheden af, at alle de små og store tandhjul 
arbejder sammen om at få et hospital til at 
køre optimalt.

På redaktionen af Hospital, Drift & Arkitektur blev vi nysgerrige efter at fi nde ud af, i hvor høj grad driftsafdelinger og drifts-
medarbejdere indgår i ligningen, hvor man beregner sundhedsvæsenets maksimale kapacitet. Derfor stillede vi spørgsmålet på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vi havde ved redaktionens slutning endnu ikke fået svar. Der er heller ikke udarbejdet retningslinjer specielt til driftspersonale, 
som der er til mange andre personalegrupper. 

Driftschef for Rigshospitalet, 
Center for Ejendomme John Mikkelsen.
Foto: Claus Thomsen

http://www.hospitaldrift.dk
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PORTRÆT

Mads, 32, Aalborg Universitetshospital

DE UNGE I FSTA
Det er ingen hemmelighed, 
at nogle af de mennesker, der 
projekterer, bygger, driver 
og vedligeholder de danske 
sygehuse, har en hel del er-
faring. Nogle står endda med 
det ene ben i den tredje alder, 
hvor pension og børnebørn 
afl øser arbejdet…

Men heldigvis er generations-
skiftet godt i gang. De yngre 
kommer i stigende grad ind 
på sygehusenes bygnings- og 
tekniske afdelinger, og med 
denne lille portrætserie vil vi 
præsentere nogle af de yngre 
FSTA-medlemmer, der er klar 
til at tage over, eller som al-
lerede har gjort det.

Hvis du har forslag til ’yngre 
FSTA-medlemmer’ til denne 
serie, er du velkommen til 
at kontakte redaktionen på 
john@vaboe.dk

HVEM
Mads Knudsen, 32 år og teknisk driftschef på 
Aalborg Universitetshospital, har ansvar for 
VVS, ventilation, senge, nøgler, affald, smede-
gruppen… og medicinske gasser! 

KARRIERE
Noget af en mundfuld, altså. Og en blandet 
landhandel… Men Mads Knudsen har også 
en uddannelse og en karriere, der matcher de 
mange arbejdsopgaver.

– Jeg er uddannet maskinmester, og som 
maskinmester kan du lidt af det hele. Maskin-
mestre er generalister, mens fx ingeniører er 
mere specialister, og derfor er det godt med 
forskellige uddannelser i en teknisk driftsorga-
nisation, siger Mads Knudsen.

Mads Knudsen også uddannet sergent i for-
svaret og har en uddannelse fra offi cersskolen.

– Vi er rigtig mange i afdelingen, der har en 
fortid i forsvaret. Det er nok, fordi vores chef 
også er fra forsvaret, ler han.

Lidt mere seriøst tilføjer han, at han ser for-
svarsuddannelsen som en kæmpe fordel i det 
job, han har nu. Uddannelsen og karrieren i 
forsvaret betyder seriøsitet, og at man bevarer 
overblikket i en situation, hvor det brænder på, 
og der er mage bolde i luften på én gang – altså 
præcis som i et job i en teknisk driftsafdeling på 
et hospital. 

JOB
Mens der således er mange, der er uddannet 
i forsvaret på Aalborg Universitets hospital, 
der består af Aalborg Syd og Nord, Farsø, 
Hobro og Thisted sygehuse, så er der ikke 
helt så mange maskinmestre. Ni af de ca. 120 
tekniske medarbejdere har eksamenspapirer, 
hvorpå der står maskinmester. Det er faktisk 
en ret høj andel sammenlignet med så mange 
andre steder, og Mads Knudsen er ikke helt 
Palle alene i verden.

– Vi mødes da også jævnligt, især her i disse 
Corona-tider. Vi har ledermøder hver onsdag 
– over video – men i denne tid snakker vi mere 
sammen, end vi gør normalt. Der er mange 
forhold, vi er usikre på, og der sker løbende 
ændringer i de retningslinjer, vi får omkring 
Corona-krisen, fortæller Mads Knudsen.

På de fem nordjyske sygehuse er der en lidt 
utraditionel arbejdsdeling mellem de tre tekni-
ske driftschefer. Der er én med ansvar for el, 
én for svagstrøm, og så er der Mads Knudsen 
med ansvar smedefagene.

NETVÆRK
Det er ikke kun kollegerne i Aalborg og i re-
sten af Region Nordjylland, som udgør Mads 
Knudsens faglige netværk. Han bruger i vid 
udstrækning også de tilbud, som kommer fra 
FSTA og FSD. Årsmøderne bliver både brugt 
til at skaffe viden og kontakter.

– Så sent som i går ringede jeg til en kollega, 
som jeg mødte til en årskonference. Vi har jo 
ligesom alle øvrige større sygehuse indrettet 
fl ere intensiv-pladser til Covid-19-patienter, 
og jeg var i tvivl, om vores iltforsyning havde 
tilstrækkelig kapacitet. I sådanne tilfælde er 
det absolut en fordel, at man lige kan ringe til 
én, som man kender i forvejen, påpeger Mads 
Knudsen. 

FREMTID
Der er dog ét tvivlsspørgsmål, som det faglige 
netværk ikke kan svare på. På spørgsmålet om, 
hvordan dagligdagen for en teknisk driftschef 
i Aalborg vil være om fem år, svarer Mads 
Knudsen prompte:

– Aner det ikke! Jeg ville ønske, at jeg vidste 
det.

Det er usikkerheden omkring Det Ny 
Aalborg Universitetshospital, som er under 
opførelse i den østlige del af byen, der gør 
fremtidsudsigterne så diffuse. På det nye sy-
gehus’ hjemmeside, nau.rn.dk, kan man under 
spørgsmålet ”Hvornår skal vi fl ytte til Aalborg 
Øst?” læse følgende svar: ”Flytning til det nye 
universitetshospital vil være efter færdiggørel-
sen i 2021, men hvordan fl ytteprocessen vil 
forløbe, er det endnu for tidligt at sige noget 
om.”

Det er nogenlunde, hvad Mads Knudsen og 
hans kolleger ved på nuværende tidspunkt, og 
det er derfor, at fremtidige arbejdsopgaver – 
inklusive overtagelse af driften af det nye ho-
spital – ligger hen i tåge.

PRIVAT
Også privat hersker der en vis form for usik-
kerhed. Men det er af den spændende og 
forventningsfulde slags. Fritiden er helt klart 
domineret af Emil, der kom til verden i januar, 
og som sammen med kæresten udgør Mads 
Knudsens familie og omdrejningspunkt uden 
for arbejdslivet. 

Mads Knudsen, 32 år og 
teknisk driftschef på 
Aalborg Universitetshospital.

AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE

mailto:john@vaboe.dk
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social afstand. Vi tager alle de nødvendige forholdsregler, 
så I trygt kan afvikle jeres mødeaktiviteter hos os.

Priser er inkl. moms.

1 ½ 
konferencedøgn
i stort enkeltværelse

Fra kr. 2.515,-

1 
konferencedøgn
i stort enkeltværelse

Fra kr. 1.975,-

Dagmøde
Fra kr. 625,-
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COVID-19

COVID-19 situationen krævede 
hurtig og resolut indsats på 
Regionshospitalet i Herning
Området omkring Herning og Holstebro opleverede relativt tidligt i forløbet en stor del patienter med 
COVID-19, hvilket satte oxygen forsyningen på hospitalet under pres.

Regionshospitalet i Herning oplevede rela-
tivt tidligt under den nuværende COVID-19 
epidemi en kraftig stigning i antal indlagte 
patienter med COVID-19. Behandling af 
COVID-19 patienter giver et stort forbrug 
af Oxygen i såvel isolations-afsnittene som 
i intensiv-afsnittene. Det store forbrug kan 
i fl ere tilfælde vise sig svært for centralan-
læggene på hospitalerne at distribuere ud 
til patienterne.

Etablering af COVID-19 afsnit

Det eksisterende Akut Senge Afsnit (ASA) 
blev udpeget som første afsnit der skulle 
modtage COVID-19 patienter, og der 
skulle forberedes for op til 56 patienter i af-
snittet. I takt med at afsnittet modtog fl ere 
patienter blev øvrige afsnit udpeget i hen-
hold til Region Midtjylland og Hospitalsen-
heden Vest’s beredskabsplaner omkring 
Covid-19 patienter

Test af kapacitet

På grund af det hastigt stigende antal ind-
lagte og de planlagte kommende patienter 
måtte Regionshospitalet Herning derfor 
handle hurtigt, for at sikre at COVID-19 af-
snittene kunne forsynes med den fornødne 
mængde Oxygen. Der blev hurtigt nedsat 
en gruppe bestående af teknisk personale 

fra hospitalet, gasleverandør (Air Liquide) 
og rådgiver (NIRAS) der sammen gennem-
gik anlæggene for at identifi cere eventu-
elle kapacitetsbegrænsende fl askehalse. 
Herunder blev der udført kapacitetsmå-
linger i ASA der tydeligt viste, at det ikke 
var muligt at levere den ønskede mængde 
Oxygen hvis afsnittet blev fuldt belagt. Det 
var derfor nødvendigt at gøre noget – og 
det skulle gå stærkt.

Etablering af nyt centralanlæg 
til ASA

Den største begrænsning viste sig at være 
røranlægget på selve afsnittet, idet dimen-
sioner på rør simpelthen ikke var designet 
til distribution af så stor mængde Oxygen. 
Da afsnittet var i drift, og en udbygning af 
det eksisterende røranlæg var forbundet 
med væsentlige gener for personalet, var 
det nødvendigt at tænke kreativt. Derud-
over var det nødvendigt at igangsætte ar-
bejderne hurtigt, hvorfor en noget utraditi-
onel løsning blev valgt; der skulle etableres 
en ny kryo-beholder umiddelbart udenfor 
afsnittet og der skulle etableres ny rørfø-
ring udenpå bygningen, således der kun 
skulle udføres et minimum af arbejde inde 
på afsnittet.

Denne løsning blev valgt dels for at 
skåne personale på en i forvejen travl af-
deling, men også for at mindske risikoen 
for smittepredningen mellem patienter, 
håndværkerne og afsnittets personale i øv-
rigt..Derudover kunne den valgte løsning 
udføres hurtigt, hvilket var et væsentligt 
parameter.

Unik eksekvering

Da der i sagens natur var tale om en helt 
særlig situation var der hverken tid til lange 
projekteringsforløb eller udbudsproces-
ser. Torsdag den 19. marts blev projektet 
sat i gang, og tirsdag den 24. marts var 

anlægget klar til drift. Dette har naturligvis 
kun været muligt fordi alle parter har ud-
vist enormt vilje og beslutsomhed i at ”det 
bare skulle lykkes”. Dette prægede hele 
eksekveringen hvor alle håndværkere, le-
verandører, bygningsmyndighederne og 

AF SENIORRÅDGIVER SVEND GRAM, NIRAS OG

SEKTIONSLEDER, MASKINMESTER FLEMMING 

MADSEN, REGIONSHOSPITALET HERNING

Som noget af det første skulle der bores 
huller i facaden til indføring af rør til hver 
stue.

Efter 5 dage var rørsystem etableret og tan-
ken kunne fyldes.
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Reserver 28., 29. og 30. oktober 
til FSTA Årskonference 2020 
– aktuel og ny viden om drift, 
teknik og byggeri på 
hospitalerne.

Vi håber, Danmark er på vej til en 
normalisering, og vi kan gennem-
føre Årskonferencen den 28., 29. og 
30. oktober 2020 på Hotel Nyborg 
Strand.

Vi opfordrer derfor medlemmer og 
udstillere til at holde kalenderen 
åben de nævnte datoer.

Bestyrelsen tager endelig stilling til 
Årskonferencen i maj.

Vi ser frem til igen at mødes i FSTA’s fagnetværk.

Vi giver snarest mere information om fremtidige møder 
i FSTA’s fagnetværk for elinstallationer, medicinske 
gasser, ventilation, commissioning, kritisk forsyning og 
genbehandling af medicinsk udstyr. Møderne genoptages, 
så snart Sundhedsmyndighederne vurderer, at det er 
forsvarligt at åbnet op for at mødes i større forsamlinger.

FSTA er klar 
til at genstarte videndelingen

Hold dig opdateret om Årskonferencen og FSTA’s fagnetværk her: www.fsta.dk/arrangementer/

COVID-19

teknikere gjorde hvad der var nødvendigt, 
selvom det betød lange arbejdsdage.

Der skal fra forfatterne lyde en stor tak 
til alle involverede parter i sagen lige fra 
gartneren der som første spadestik sym-
bolsk fældede et træ der skulle gøre plads 
til kryotanken, og til teknikeren der frivilligt 
meldte sig til at gå ind på samtlige COVID-
stuer med patienter for at måle iltprocen-
ten inden idriftsætning.

Tank udlånt fra Gødstrup

Da etableringen af anlægget som beskre-
vet skulle gå meget stærkt var det en udfor-
dring af få skaffet en kryo-tank. Via et par 
opringninger til Region Midtjylland kom 
der derfor hurtigt en aftale i stand om at 
låne en af tankene der var opstillet på DNV 
Gødstrup. Tanken blev derfor fl yttet de ca. 
15 km til Herning, hvor den forventes at 
skulle stå til engang i efteråret, afhængig af 
udviklingen i epidemien.

Forberedelse af øvrige afsnit

Udover afsnittet i ASA er der gennemført 
tre yderligere projekter for at øge kapaci-
teten af Oxygen anlægget, herunder er det 
nye anlæg blevet sammenbygget med det 
eksisterende, således har det samlede sy-
stem opnået en væsentlig større kapacitet 
og robusthed.

Test af øvrige hospitaler i Region 
Midtjylland

Sideløbende med ovenstående projekt 
har Region Midtjylland valgt at få gennem-
ført besigtigelse og kapacitetsmålinger på 
de øvrige hospitaler i regionen. Dette har 
medført mindre arbejder på eksisterende 
anlæg på tre yderligere hospitaler.

Lære til videre forløb

At være igennem en proces som beskrevet 
giver naturligvis anledning til refl eksion 
– særligt i Herning, hvor man står overfor 
snart at skulle fl ytte ind i det nyetablerede 
DNV Gødstrup. Følgende punkter vil vi i 
den forbindelse fremhæve:

• genvurdering af maskimalt iltforbrug
• dokumentation af anlæg (kapacitet)
• risikovurderinger
• robusthed i design af røranlæg
• løbende test af anlæg

I skrivende stund er den sidste tilladelse 
netop indløbet, hvilket også vidner om stor 
velvilje fra myndighederne til hurtig sags-
behandling.

http://www.fsta.dk/arrangementer/
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COVID-19

Nøgleordet er fleksibilitet – 
Corona-virus
Fleksible løsninger i forhold til logistik, bygninger, arbejdsprocesser, apparatur og sikkerhed kan forberede 
os bedre til næste runde af Corona-virus eller andre sygdomsudfordringer.

Vi har i den seneste tid set, hvordan sund-
hedsvæsener i nærmest hele verden har 
skulle omstille sig til en ny virkelighed 
på meget kort tid. Hvis vi skal være ær-
lige over den brede front, er der nok ikke 
mange, der havde forudset, at en opgave 
og udfordring som COVID19 ville ramme 
så hårdt og så hurtigt.

Et nøgleord i forhold til de 16 kvalitets-
fondsbyggerier har været og bør fortsat 
være fleksibilitet. Vores sundhedsvæsen 

forandrer sig hurtigt i forhold til teknologi, 
organisering, kliniske arbejdsprocesser og 
patienternes ønsker og behov. Vi ser, at en 
ny virussygdom pludselig kræver nye løs-
ninger og igen fleksibilitet på mange leder 
og kanter. Det samme gælder for det sam-
lede sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsener verden over har 
måtte finde nye løsninger nærmest fra den 
ene dag til den anden med fokus på pa-
tientsikkerhed, kapacitet og sikkerhed for 
medarbejderne.

Bedre patientforløb og kliniske 
arbejdsprocesser

Især vores sygehusvæsen, men også i hvis 
udstrækning kommunerne bør se på mu-
lighederne for at gøre det endnu bedre 
næste gang, vi møder en udfordring af 
denne kaliber.

Jeg vil pege på følgende fire områder, 
som sygehusvæsenet og kommuner kan 
forbedre og derved sikre et endnu bedre 
patientforløb samt kliniske arbejdsproces-
ser:

• Logistik i forhold til forsyninger, værne-
midler, lager, hygiejne, risikoaffald, uni-
former m.v.

• Bygningsmasse i forhold til smitte, isola-
tion, rengøring, personflow, behandlin-
ger og undersøgelser bredt

• Apparatur og udstyr fx nemt at anvende 
og let at lære for nye medarbejdere

• Installationer og forsyningssikkerhed fx 
ilt, sug, el, ventilation, lys

Når vi kommer over på den anden side og 
får lidt overskud, bør vi oplagt tage fat i 
at udarbejde en analyse/beredskabsplan, 
der inddrager de fire områder i en fæl-
les sammenhæng. Jeg tænker også, at vi 
fremover i større omfang skal have plan-
lagt at kunne opretholde de normale sy-
gehusfunktioner og ikke have behov for 
nedlukninger i så stort omfang, som vi har 
set – det bør under alle omstændigheder 
være et mål.

Vi skal derfor fremover i større omfang 
kunne opretholde de normale sygehus-
funktioner samtidig med, at vi omstiller os 
til at modtage nye patientkategorier i stort 
antal.

Der skal etableres en betydelig sikker-
hed for, at relevant personale kan mobilise-
res, og at testudstyr, værnemidler og tek-
nisk udstyr kan tilvejebringes og fordeles 
så hurtigt, at beredskabet kan etableres på 
få dage.

De hospitaler og kliniske afdelinger, der 
skal indgå i beredskabet, skal være for-
beredt med de nødvendige installationer 
og den nødvendige forsyningssikkerhed 
for ventilation, el, ilt, sug mm. Og de ud-
pegede afsnit skal herudover etableres i 
bygningsmassen med betydelig hensynta-
gen til person- og sengeflow, smitterisiko, 
isolation samt relation til undersøgelser og 
behandlinger i bred forstand.

Rengøring og hygiejne er områder, der 
skal være i fokus, så det er nemt for både 
personale og patienter at sikre et højt ni-
veau med maksimal sikkerhed. Overflader 
m.v. skal designes således at rengøring kan 
ske nemt og effektivt, måske i kombination 

AF CAND.SCIENT.ADM, MARKEDSCHEF 

MICHAEL MØLLER, HOSPITALER/

SUNDHEDSVÆSEN, NIRAS
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med teknologiske løsninger, der fremmer 
og understøtter håndvask og afspritning fx 
lys og lyd, der ”lokker”.

Hvad skal vi analysere og tilpasse?

Hvad betyder så alt dette mere konkret, el-
ler hvad er det, som vi bør få analyseret og 
tilpasset?

Det er oplagt, at vi skal se på, om ud-
valgte sygehusmatrikler kan takle et større 
antal patienter med voldsomt smittende 
sygdom herunder separering i relevante 
pateintflows. Det vil sige både viruspa-
tienter med diagnose, patienter, der skal 
testes, og øvrige patienter med andre syg-
domme og behov.

Kan vi fx med få justeringer som om-
bygninger, fysiske tilpasninger m.v. nemt 
ændre afsnit, så de er isoleret, har større 
kapacitet, kan anvendes til andre formål fx 
intensiv, diagnostiske undersøgelser eller 
andet?

Her er det afgørende at analysere de 
samlede patientforløb fra ankomst til ud-
skrivelse, og hvad der er behov for i de 
forskellige faser, herunder de kliniske pro-
cesser og sundhedsfaglige personers sam-
arbejde og behov. Det kan fx være, at der 
skal være en særlig indgang for patienter, 
direkte adgang fra garderober, opdeling 
af de billeddiagnostiske undersøgelser, 
mulighed for besøg af pårørende, særlige 
krav til børn eller ældre. Alt sammen med 
det formål at undgå smitte og sikre effek-
tive forløb samt høj sikkerhed for patienter, 
pårørende og medarbejdere.

Er de 16 kvalitetsfondsbyggerier 
så fleksible?

Jeg kan ikke lade være med at tænke på vo-
res store investering i forhold til sygehus-
byggerier, altså de 16 kvalitetsfondsbygge-
rier. Vi har selv i NIRAS været involveret i 
stort set alle i mere eller mindre omfang og 
igen og igen peget på og understreget be-
hov for fleksible løsninger. Spørgsmålet er 
nu, om vi har udvidet, bygget og ombygget 
sygehuse, der også kan tackle udfordrin-
ger som Corona-virus?

Inden man drager forhastede konklu-
sioner, skal beredskabsplaner/planer for 
lignede udfordringer også ses i en regi-
ons- og muligvis national sammenhæng. 
En analyse og tilpasning bør ses i sammen-
hæng med en regions samlede bygnings-
masse, apparatur, logistik og fordeling af 
specialer og funktioner.

Denne artikel er heller ikke et forsøg 
på at evaluere de 16 kvalitetsfondsprojek-
ter (det kunne i øvrigt være en fornuftig 
øvelse), og de udgør også ca. alene 20 
procent af den samlede sygehusbygnings-

masse. De eksisterende 80 procent skal na-
turligvis også indgå i de samlede betragt-
ninger om at håndtere særlige opgaver 
som fx Corona-virus. Sundhedsbyggerier 
der alene er på tegnebrættet, bør naturlig-
vis ses i samme sammenhæng.

Personaleressourcer

En af de vigtigste, om ikke den mest 
 afgørende faktor er personaleressourcer. 
Lokaler, rum, udstyr, logistik m.v. giver 
alene mening, hvis der findes personale. 
Denne artikel er ikke som sådan målrettet 
betragtninger om personale, men det er 
åbenlyst, at de fysiske rammer i bredeste 
forstand skal hænge sammen med klinisk 
personale herunder kliniske arbejdspro-
cesser og sikkerhed. Bygningsmæssige 
rammer og teknologi kan understøtte 
fleksibilitet omkring personale fx ved stan-
darder, hvor rum, design og teknik er ens, 
således at det er nemt og sikkert at arbejde 
på tværs af enheder og specialer.

Et ekstra tjek er nødvendigt

En del eksperter antager, at måden vi lever 
på med globalisering, produktion af føde-
varer (dyr), brug af medicin især antibio-
tika m.v. vil skabe sygdomssituationer a la 
Corona med mellemrum. Jeg synes, vi skal 
give samfundet og især sygehusområdet et 
ekstra check og se på endnu bedre løsnin-
ger fremover.

Når vi nu er lidt ovenpå igen og er kom-
met op i gear med de øvrige undersøgelser 
og behandlinger, så lad os sammen tage fat 
på opgaven med at koble de fire førnævnte 
områder sammen i endnu bedre løsninger.

Kommunale sundhedsløsninger 
kan også spille en fremtidig rolle

Kommunale sundhedshuse/centre kan 
også spille en aktiv rolle i forhold til at 
kunne aflaste sygehusene i særlige situa-
tioner.

Her skal man så bare sikre, at de kom-
munale sundhedsløsninger rent faktisk er i 
stand til at varetage denne opgave uden at 
blive bygget og indrettet som et sygehus. 
Det kan være noget så banalt som logistik-
løsninger, der gør det nemt at håndtere 
senge og mulighed for fx at have medicin-
ske gasarter til udvalgte patienter typisk 
flaskeløsninger.

Data og teknologi som x-faktor

Sidst vil jeg blot pege på nye løsninger af 
forskellig karakter, der muligvis bør ind-
tænkes. Fx hvordan man håndterer data i 
forhold til indlagte, opdelt på særlige enhe-
der, fordelt på matrikler/afsnit, sygdoms-
fravær og smittede blandt medarbejdere 
og andre relevante kriterier.

Disse data kan spille en betydelig rolle 
i, hvordan man takler en given udfordring 
og samtidig præsenteres på nye måder fx 
i et grafisk digitalt danmarkskort, så politi-
kere m.v. ikke skal stå med papirudgaver 
af diverse data og statistik. Men sundheds-
data og teknologi fx kunstig intelligens er 
emner i sig selv, der fortjener betydelig op-
mærksomhed på mange måder og rummer 
mange potentialer.

COVID-19
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Engang var målet med Københavns 
hospitaler ikke nødvendigvis, at 
patienterne skulle komme levende ud
Siden 1700-tallets Det Kongelige Frederiks Hospital har Københavns hospitaler i både form og funktion 
været udtryk for vores syn på både sygdom og helbredelse. Tag med gennem et kvart årtusindes dansk 
hospitalshistorie fra enevoldskongens barmhjertigheds-palæer til moderne tids helbredelsesmaskiner.

Lys og luft er godt for helbredet. Det vidste 
man i 1853, og det ved man i dag, hvor ad-
gang til naturen er en hjørnesten i det kon-
cept, der hedder »healing architecture«. Vi 
tager på en helsebringende vandring gen-
nem de københavnske hospitalers byg-
ningshistorie.

Hospitalet i Frederiksstaden

I coronaepidemiens skygge kan vi (7-9-13) 
konstatere, at sundhedssystemet holder 
stand. Vi har store og velfungerende ho-
spitaler. I København har vi faktisk haft det 
siden 1757, hvor Frederik Vs Kongelige 
Frederiks Hospital stod færdigt.

I sin nye bydel, Frederiksstaden, ville 
Frederik V gerne vise sig som den barm-
hjertige enevoldskonge. Derfor blev et 
stort offentligt hospital tidligt inkluderet i 
byplanen. Som alt andet i Frederiksstaden 
blev første udkast til hospitalet tegnet af 
Nicolai Eigtved og blev efter dennes død 
opført i let ændret form efter Lauritz de 
Thurahs tegninger.

Hospitalet ligger der endnu mellem 
Bredgade og Amaliegade. I dag hedder det 
blot Designmuseum Danmark. Det funge-
rede som hospital helt frem til 1910, da det 
første Rigshospital ved Blegdamsvej blev 
bygget.

Hverken Eigtved eller Thurah havde 
megen forstand på hospitaler, så Frederiks 
Hospital var, selv da det var spritnyt, ikke 
på højde med de mest avancerede hospi-
taler i resten af Europa, men det var trods 
alt et kæmpeskridt fremad i forhold til før, 
hvor man kun havde haft Kvæsthuset, som 
primært var til militærets sårede og lemlæ-
stede soldater og officerer.

Kolera og Kommunehospital

I hundrede år fik Frederiks Hospital lov 
til at være hovedstadens eneste hospital, 
men da København blev ramt af den me-
get voldsomme koleraepidemi i 1853, blev 
det åbenlyst, at byen manglede hospitals-
kapacitet. Koleraepidemien, som krævede 
næsten 5.000 dødsofre, viste også, at Kø-
benhavn ikke kunne være inden for sine 
volde længere.

Derfor blev det nye Kommunehospital 
bygget lige uden for, ved Sortedamssøen. 
Hospitalet blev tegnet af Christian Hansen, 
der havde det meste af sin erfaring fra Græ-
kenland. Af den grund fik det kæmpestore 
hospital et udpræget byzantinsk udtryk, 
men samtidig var det et fornemt stykke 
praktisk arkitektur for sin tid med store in-
dre haver og med alle sengestuerne vendt 
mod syd, så patienterne kunne få både lys 
og luft.

Den slags fokus på patienten var relativt 
ny selv i midten af 1800 tallet, hvor hospita-
ler også var ikoniske udtryk for statens om-
sorg. Hospitalet var et barmhjertighedens 
sted i lige så høj grad, som det var et sted 
for videnskabelig sygdomsbehandling.

Pavillionhospitalerne

Knap halvtreds år senere var hovedstaden 
vokset så meget, at det var nødvendigt at 
bygge nye hospitaler. Samtidig kan man se, 
at ideerne om det lave, spredte pavillion-
hospital havde vundet frem. I årene om-

kring år 1900 blev både Frederiksberg 
Hospital, Rigshospitalet og Bispebjerg 
Hospital bygget som åbne, lave hospitaler 
med luft mellem de enkelte bygninger.

Arkitektonisk var Martin Nyrops Bispe-
bjerg Hospital det mest vellykkede af de 
tre. Nyrop brugte elegant den skrånende 
grund på Bispebjerg bakke til at skabe et 
smukt og praktisk anlæg, som samtidig flød 
helt organisk sammen med det kongeniale 
haveanlæg, som Edvard Glæsel stod for.

Velfærdsstatens hospitaler

Med afslutningen af Bispebjerg Hospital 
var København for en tid om ikke velfor-
synet med hospitaler så dog udstyret med 
en kapacitet, der først igen blev presset, da 
den altomfavnende velfærdsstat voksede 
frem efter Anden Verdenskrig.

I mellemtiden var der sket store frem-
skridt inden for både lægevidenskaben og 
statsadministrationen. En helt ny klasse af 
teknokrater var dukket op. Kølige, ratio-
nelle administratorer, der med akademisk 
pondus kunne styre os mod de gyldne ti-
ders moderne stat.

Denne rationelle fabriks- og maskin-
tænkning satte sig i efterkrigstiden også 
igennem i hospitalsbyggeriet: Først fik vi 
Amtssygehuset i Glostrup, som stod fær-
digt i 1958. Hospitalet blev efter en vundet 
konkurrence tegnet af de finske arkitekter 
Martta og Ragnar Ypyä, som bragte nye, 
internationalt orienterede ideer til det dan-
ske hospitalsdesign med en lav base til 
behandlingen og en høj, elevatorbetjent 
bygning til sengestuerne.

Med Rigshospitalet fra 1970, Hvidovre 
Hospital fra 1975 og Herlev Hospital fra 
1976 fik København tre blankt skinnende 
hospitaler, der på hver deres måde var ud-
tryk for den nye tid.

Af de tre er Herlev og Hvidovre hospi-
taler de mest interessante, fordi de helt 
konsekvent viser hver sin måde at organi-

AF ARKITEKTURANMELDER 
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sere et moderne, logistikpræget hospital 
på. Når hospitalet bliver en maskine, bli-
ver behandling til produktion, og derfor 
handlede det i 1960ernes hospitaler om at 
organisere helbredelsesproduktionen så 
effektivt som muligt.

Et skulpturelt mesterværk

Herlev Hospital, som blev designet i de 
optimistiske tressere, er intet mindre end 
et mesterværk, både arkitektonisk, skulp-
turelt og logistisk. I Herlev valgte man at 
bygge i højden, fordi den lodrette trans-
port med moderne elevatorer er langt den 
mest effektive, når man hurtigt skal flytte 
patienter fra stue til behandling.

Hospitalet blev tegnet af tegnestuefæl-
lesskabet Brüel, Bornebusch og Selchau 
og opført med Jørgen Selchau som hoved-
arkitekt. Sengestuerne er som sagt stablet 
oven på hinanden, mens forskning, under-
søgelse og behandling finder sted i de to 
underste etager.

En sådan løsning giver minimale gåaf-
stande for personalet, men afskærer de 
sengeliggende fra kontakt med andet end 
en udsigt. Hospitalet er som en skulptur, 
rent formmæssigt meget vellykket, selv 
om det er tænkt som en effektiv maskine, 
og det giver derfor perfekt mening, at det 
er totaludsmykket med Poul Gernes’ også 
maskinelle, repetitive kunst.

Forstadens flade hospital

Det samtidige Hospital i Hvidovre er også 
designet med fabrikkens logik som ud-
gangspunkt. Her har man bare lagt sig ef-
ter forstædernes udtryk og bygget bredt i 
stedet for højt.

Hvidovre Hospital er lavt, men til gen-
gæld umådelig langt i en såkaldt »kam-
struktur«. Som et gigantisk kommunekon-
tor, der fra luften ligner to store H’er, ligger 
det bag et betonstakit i sit parcelhuskvar-
ter, helt naturligt i familie med de store om-

fartsveje og de brede strøg, der hører til en 
verden designet efter bilernes logik.

Efter indvielsen af Herlev Hospital i 
1976 gik der godt tredive år, før det igen 
blev nødvendigt at bygge hospitaler i Ho-
vedstadsområdet. Med strukturreformen 
i 2007 kom også et strategiskifte. I stedet 
for et bredt net af kompetente hospitaler 
skulle vi nu have et såkaldt Supersygehus 
i hver af de nye regioner: Et lægefagligt og 
forskningsmæssigt fyrtårn – og naturlig-
vis også gerne en bygning, det er værd at 
skrive hjem om.

I Hovedstadsområdet er hospitalspen-
gene gået til udbygninger af Herlev Ho-
spital og Rigshospitalet og til et splinternyt 
super-duper-sygehus i Hillerød, hvor ver-
densarkitekterne Herzog & de Meuron fra 
Schweiz har udviklet et fuldstændig origi-
nalt »kløverbladsdesign«. En regulær ny-
skabelse, der både rummer effektiv logistik 
og kontakt til naturen lige uden for døren.

Siden tressernes rationelle maskinme-
taforik har hospitalsteorien taget endnu et 
spring. Arkitekterne er nu (igen) opmærk-
somme på det, man på udenlandsk kalder 
»healing architecture«, men som i essen-
sen ikke er andet end sund fornuft.

Man kan ifølge de moderne hospital-
stænkere konstatere, at patienter bliver 
hurtigere raske, hvis de ikke føler sig iso-
lerede på en »institution«. Ligeledes viser 
»analyser«, ikke særlig overraskende, at 
patienterne bliver hurtigere raske, hvis de 
har adgang til lys, luft og grønne områder.

Derfor er alle de nye supersygehuse 
planlagt med store landskabsprojekter som 
en integreret del af formgivningen, præcis 
som det blev tænkt allerede med Kom-
munehospitalet og Bispebjerg Hospital for 
over hundrede år siden.

Kilde: Berlingske

Bispebjerg Hospital åbnede i 1913 og er tegnet af Martin Nyrop.
Foto: Byggeriets Billedbank

http://www.cotedor.dk
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Fra effektive til robuste og 
fleksible sundhedssystemer

Der bliver mange spørgsmål at få afklaret, 
når vi en gang kommer på den anden side 
af Corona krisen. Først og fremmest bli-
ver det vigtigt at finde ud af, hvad der har 
virket bedst til at bekæmpe krisen på den 
lange bane, for det får vi brug for at vide til 
at være bedre forberedte til næste gang en 
voldsom pandemi kommer.

Det har svirret med tal og andre op-
lysninger i en uendelighed, men det har 
undret mig, at der slet ikke har været en 
diskussion i Danmark baseret de mange, 
mange data om sundhedsvæsen og sund-
hedstilstand, som findes på europæisk 
plan, og som først og fremmest er lavet af 
OECD i samarbejde med Europa-Kommis-
sionen. I slutningen af 2019 udgav man 
f.eks. et meget omfattende datasæt i en 
serie, der hedder ”State of Health in the 
EU”, og der kan man finde utroligt mange 
sammenlignelige data på europæisk plan, 
plus rapporter om sundhedstilstand og 
sundhedssystemer i de forskellige lande, 
inkl. naturligvis Danmark.

Man kunne f.eks. kast et blik på statistik-
kerne om den gennemsnitlige levealder og 
spørge sig selv, hvorfor ligger Danmark i 
bunden, når man ser bort fra landene i Øst- 
og Centraleuropa, som stadig har deres 
specielle problemer at slås med.

Gennemsnitlig levealder i udvalgte  
EU-lande, 2017:

Spanien 83,4 år
Italien 83,1 år
Frankrig 82,7 år
Sverige 82,5 år
UK 81,3 år
Danmark 81,1 år

Læg mærke til, hvor der er flest ældre, men 
det er vel også interessant at spørge sig, 
hvorfor Danmark ligger i bunden. Er det på 
grund af kost, livsstil, eller er det på grund 
af at sundhedsvæsenet måske godt kunne 
forbedres lidt? Det er nok en kombination, 
men alligevel forhåbentligt tankevæk-
kende.

En anden interessant ting er at kigge lidt 
efter, hvorfor man fra de danske myndig-
heder konstant har hamret en ting ud til os 
alle: Vi må flade kurven over smittede og 
syge ud, så sundhedssystemet ikke kol-
lapser. Hvorfor er man så bange for, at det 
danske sundhedssystem skulle kollapse?

Det kan den europæiske statistik også 
give et svar på. Hvis man ser på antallet af 
hospitalssenge pr 100 indbygger, så ser bil-
ledet således ud:

Antal hospitalssenge per 1000 ind-
bygger, 2016:

Tyskland 8,1
Østrig 7,4
Frankrig 6,1
Belgien 5,7
Finland 4,0
Italien 3,2
Spanien 3,0
Danmark 2,6
UK 2,5
Sverige 2,3

Hvis man ser på antallet af hospitals-
pladser pr 100.000 indbygger til inten-
siv behandling, får man dette billede:

Tyskland 29,2
Østrig 21,8
Belgien 15,9

Italien 12,5
Frankrig 11,6
Spanien 9,7
Danmark 6,7
UK 6,6
Sverige 5,8

Og lige et tal mere, nemlig hvor længe 
er patienter i gennemsnit indlagt på 
et hospital (tal fra 2016):

Frankrig 10,1 dage
Tyskland 8,9 dage
Finland 8,8 dage
Italien 7,8 dage
Spanien 7,3 dage
UK 7,1 dage
Sverige 5,8 dage
Danmark 5,4 dage

Med hensyn til intensivpladser har man 
været i stand til at skaffe flere ved omstil-
linger på det seneste – som man har gjort 
de fleste andre steder. Det viser noget om 
fleksibiliteten, men ikke om hvor forberedt, 
man har været.

De sammenlignelige tal ovenfor viser, 
at for så vidt angår kapacitet – både med 
hensyn til almindelige sengepladser og 
intensiv sengepladser – ligger Tyskland i 
toppen, og Danmark, UK og Sverige ligger 
i bunden. Under normale omstændigheder 
vil de traditionelle økonomer og ledere i 
sundhedssystemet sige: Nej hvor er vi dog 
effektive, og hvor er f.eks. Tyskland dog 
ineffektive. Se også, hvor længe tyskerne 
får lov til at ligge i de dyre hospitalssenge.

Vi har nogle forskellige typer af sund-
hedssystemer i Europa, og Sverige, Dan-
mark og UK skiller sig ud ved som nogle 
af de eneste at have et (stort set) rent of-
fentlige sundhedssystem, der er skattefi-
nansieret. Alle andre steder i Europa er der 
også solidarisk finansiering (via skatter og 
eller sundhedsforsikringer) og lige adgang 
for alle borgere, men i de flest andre lande 
er ejerskabet af hospitalerne delt mellem 
det offentlige og private. Og det betyder 
ikke private klinikker eller hospitaler, hvor 
dem, der har penge, kan betale for en sær-
behandling, som f.eks. i USA. Nej, der er 
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tale om almindelige, ofte store hospitaler, 
hvor det er det offentlige sundhedssystem, 
der betaler. Mange af disse private hospi-
taler drives i øvrigt af non-profit organisa-
tioner som den katolske kirke, Røde Kors, 
osv. Men det afgørende er, at der kommer 
mere kapital og dermed investeringer på 
banen, og at kapaciteten derfor er større, 
og ventetiderne kortere.

I Sverige, Danmark og UK står det of-
fentlige stort set for hele sundhedssyste-
met, og der har man sat effektiviteten i 
højsædet. Derfor er kapaciteten og læng-
den af ophold optimeret til den ”normale” 
situation, og som buffer bruger man vente-
listerne. Så er der trængsel, stiger venteti-
derne. Det virker jo f.eks. underligt, at man 
i Danmark udlover en garanti for kræftbe-
handlinger, som kun dækker omkring 70 % 
af tilfældene.

Men det betyder så også, at der kun 
var en strategi at vælge i vores nuværende 
situation, og det er at strække pinen, og 
hvad det så kommer til at betyde på den 
anden side, er et åbent spørgsmål. Man 
skal ikke glemme, at allerede nu er der om-
kring 11.000 andre operationer blevet ud-
sat i Danmark. Det er igen kapaciteten, der 
spøger, men hvad kommer disse udsættel-
ser til at koste? Om Tyskland så fortsat kan 
holde antallet af døde nede, som de gør i 
dag, og samtidig kunne tage patienter ind 

fra Italien og Frankrig, får vi se, men forelø-
big ser kapaciteten ud til at kunne holde til 
også at hjælpe andre. Uden for Europa lig-
ner i øvrigt Sydkorea og Japan Tyskland på 
kapacitetsopgørelserne, og de har jo også 
haft en rigtig fin kapacitet til at bekæmpe 
Coronaen med.

I mit arbejde med sundhedssystemer i 
Europa, har jeg gennem de seneste år for-
søgt at advare mod denne effektiviserings-
strategi, som primært har været drevet af 
finansministerierne i de lande, der har of-
fentlige sundhedsvæsen og kun få og små 
private hospitaler (UK, Sverige og Dan-
mark primært), fordi det ikke skal være om-
kostninger og en mekanisk effektivitet, der 
skal styre designet af sundhedsvæsenet. 
Man bliver også nødt til at tage den værdi, 
sundhedssystemet bruger for patienter 
og for samfundet som helhed, ind i bille-
det, men den diskussion har været svært 
at komme igennem med i f.eks. Danmark, 
hvor det efter min mening fejlagtige effek-
tivitetssystem har været helt dominerende.

Men de gevinster, man måtte have op-
nået, er i hvert fald spildt nu og for en lang 
periode, så måske kan man begynde at dis-
kutere andre måder at gøre tingene på. For 
vores alles skyld, så håber jeg, at man i Dan-
mark vil skubbe effektivitetssynspunkterne 
tilbage og begynde at diskutere robuste 
og fleksible systemer i stedet for (omkost-

nings)effektive systemer. Og så håber jeg 
at man for en gangs skyld vil se andre ste-
der hen end til de traditionelle og prøve at 
se på, hvordan tingene er løst andre steder, 
og der er Europa naturligvis det sted, hvor 
man bedst kan finde relevante sammenlig-
ninger. Prøv nu at lære fra dem, der gør det 
bedst, og sørg for at være med og del de 
erfaringer, vi har gjort, med andre. Vi kan 
meget nemt have fundet optimale løsnin-
ger også. Og under alle omstændigheder 
skal vi nok vænne os til, at ud over at for-
berede os bedre på nationalt plan, så skal 
der også skabes fælles europæiske bered-
skaber – herunder produktion af medicinsk 
udstyr – som vi kan trække på, så vi ikke i 
fremtiden skal være afhængige af at vente 
på masker, testapparatur og andet nødven-
digt fra fjerne dele af kloden.

Kilder: State of Health in the EU: Compa-
nion Report 2019. State of Health in the 
EU: Denmark, Country Health Profile 
2019. Health at a Glance: Europe 2018. 
Rapporterne er udarbejdet af OECD, 
Europa-Kommssionen og European Ob-
servatory. Rapporterne findes på internet-
tet. Se f.eks. https://ec.europa.eu/health/
state/summary_da

Kilde: Berlingske

Årskonferencen 2020 i 
efteråret
FSTA arbejder fortsat på programmet 
for Årskonferencen 2020 med indlæg 
om ny og relevant viden inden for både 
drift, teknik og byggeri på hospitalsom-
rådet.

Vi håber naturligvis, at Danmark er på 
vej til en normalisering, sådan at vi kan 
holde Årskonferencen som tiltænkt den 
28., 29. og 30. oktober 2020 på Hotel 
Nyborg Strand. Men vi vil afvente ud-
viklingen og tage endelig stilling til dette 
medio maj 2020.

https://ec.europa.eu/health/
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Læs HDA på nettet – www.hospitaldrift.dk
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Dansk nødrespirator klar til verden
Forskningsgruppe på Aalborg Universitet (AAU) har udviklet en nødrespirator og deler ’opskriften’ med 
hele verden

Frygten i Danmark og resten af verden er, 
at der ikke er nok respiratorer, der er så af-
gørende for at redde de mest syge af Co-
rona-virussen. Nu har forskningsgruppen 
The Respiratory and Critical Care Group 
(RCare) på Aalborg Universitet (AAU) i 
samarbejde med en række industrielle 
samarbejdspartnere arbejdet på højtryk de 
seneste par uger for at udvikle en nødre-
spirator, der kan imødekomme den alvor-
lige mangel på respiratorer under corona-
pandemien. Resultatet er nu klar til deling i 
Danmark og resten af verden.

’Opskriften’ deles med verden

Forskerne lægger alle specifikationer om 
respiratoren ud på nettet frit tilgængeligt 
for alle i verden, der ønsker at producere 
den. Og det kan gå stærkt. Fordelene ved 
denne nødrespirator er nemlig, at den kan 
produceres af industrikomponenter, som 
er tilgængelige stort set over alt. Den er 
relativ enkel og billig at producere, og den 
har de samme nødvendige funktioner som 
en traditionel respirator, men er ikke så 
kompleks og højteknologisk i produktion 
og anvendelse.

Forskningen, der nu har resulteret i en 
konkret og håndgribelig løsning, er blandt 
andet støttet af Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet.

– Det er et godt eksempel på, hvordan 
forskning kan gøre en konkret og hurtig 
forskel i kampen mod coronavirus – endda 
med viden, der kan komme hele verden 
til gavn. Jeg er meget imponeret over, så 
hurtigt det er gået med at opnå resultater, 
der kan gavne behandlingen af patienter 
og bidrage til, at vi udnytter kapaciteten i 
sundhedsvæsenet bedst muligt. Og jeg er 
glad og stolt over, at vi har nogle af verdens 
førende forskere herhjemme, som er i fuld 
gang med at skaffe viden og finde løsnin-
ger, der kan hjælpe os alle sammen, udtaler 

uddannelses- og forskningsminister, Ane 
Halsboe-Jørgensen.

Rektor på AAU, Per Michael Johansen, 
er enig:

– Først og fremmest en stor tak til 
forskerne for at have arbejdet næsten 
uafbrudt de seneste uger med at finde 
en løsning, der i sidste ende kan redde 
menneskeliv. Det fortjener stor anerken-
delse. Med deres nødrespirator bliver de 
et fornemt eksempel på AAU, når vi er 
bedst. Aalborg-modellen skaber meget 
mere end forskning og uddannelse. Den 
skaber indsigt, løsninger og udvikling, si-
ger han.

Specifikationer og informationer om nø-
drespiratoren er gjort tilgængelige på dette 
website https://github.com/CoRescue, 
og den gode nyhed udbredes blandt andre 
via Dansk Industri og dennes søsterorgani-
sationer i verden.

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
og Poul Due Jensens Fond har støttet pro-
jektet. Dette muliggør, at AAU kan frem-
stille 25-30 nødrespiratorer, der stilles til 
rådighed for de danske myndigheder, hvis 
der bliver behov for det. Lægemiddelsty-
relsen har reageret hurtigt med en dispen-
sation for CE-mærkning.

http://www.hospitaldrift.dk
https://github.com/CoRescue
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Mange tekniske fejl i byggeriet af supersygehus

Den er helt gal med kulturen  
i byggeriet
Dette er en frontlinjeberetning om fejl og mangler og en speciel kultur i byggebranchen, der har ramt 
opførelsen af det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby og formentlig også andre sygehusbyggerier. Det 
er historien om den kraftanstrengelse det krævede af sygehusmaskinmestrene at få styr på problemerne, så 
man kunne sætte de mange bygninger i drift uden at løbe en sikkerhedsrisiko.

Teknisk chef Søren Kvistborg og hans ma-
skinmestre har lavet slutkontrol ved mod-
tagelse af supersygehuset i Aarhus, som 
næppe noget andet hospital nogensinde 
har gjort. Der er blevet fundet en teknisk 
fejl for hver 35 m2 byggeri, helt ned til den 
enkelte stikkontakt. Dette giver hele 7.048 
tekniske fejl på sygehuset.

Det skyldes byggebranchens kultur, me-
ner Teknisk chef Søren Kvistborg og Sekti-
onsleder Lars Andkjær Hermann, som har 
kæmpet med at få kontrol over et enormt 
antal graverende tekniske fejl der er løbet 
helt løbsk for entreprenørerne.

De to ledere er overbeviste om, at pro-
blemet eksisterer i alle sygehusbyggeri-
erne. Det er kulturen i byggebranchen den 
er gal med og der er for meget arbejde der 
ikke bliver udført, håndværksmæssigt kor-
rekt. De 2 er desuden skeptiske når nogen 
slår på tromme for commissioning.

Det ikke korrekt udførte arbejde har 
præget byggeriet, men på Aarhus Uni-
versitetshospital satte Teknisk Afdeling 
hælene i, fik penge, mandskab og udvik-
lede værktøjer til kontrol af byggeriet. 
Søren Kvistborg, Lars Andkjær Hermann 
og deres folk har udviklet testprocedurer 
og lavet slutkontrol. Og det er ikke skøn-
hedspletter, men graverende tekniske fejl 
der blev fundet. Fejl der ville have medført 
driftstop.

Afviste nøglerne

Teknisk Afdeling forsøgte længe at blive 
inddraget i byggefasen, men Projektafde-
lingen ignorerede det, da Teknisk Afdeling 
fandt fejl der forsinkede fremdriften.

Projektafdelingen forsøgte flere gange 
at overdrage ”nøglerne” til Teknisk Afde-
ling, men Lars og Søren sagde ofte ”nej 
tak”. De ønskede ikke ansvaret for et fejl-
ramt byggeri. Vedholdenheden overbe-
viste til sidst Hospitalsledelsen om at der 
skulle bevilges penge til en omfattende 
kontrol af byggeriet.

”Vi begyndte at fortælle om fejlene og 
gøre ledelsen opmærksom på dem. Mange 
mennesker har den opfattelse, at når de 
køber et nyt byggeri, så er det som at købe 
en ny bil. Bliver vi i den metafor, så skulle 
bilen direkte på værksted. Byggeriet var 
ikke færdigt. Det er ikke nok at entrepre-
nøren meddeler at de har rettet en fejl, vi 
skal ud og kontrollere, at den også er ret-
tet. Når entreprenøren skriver ”arbejdet 
udført” kunne vi flere gange konstatere at 
dette ikke var sandt. Der prøver han igen 
at snyde os og det er sket rigtigt mange 
gange. Når vi snakker om fejl, er det ikke en 
elastisk fuge og noget finish, men alvorlige 
tekniske fejl. Det er svigtende funktioner, 
hvor de røde lamper lyser”, siger Søren.

Lars Hermann udviklede et komplet sæt 
værktøjer til registrering og kontrol for at 
sikre totalt overblik over kæmpebygge-
riet, installationerne der skulle testes og de 
forskellige krav. Således blev det muligt at 
holde entreprenørerne ansvarlige for kva-
liteten.

Fejl på fejl som i chokrapport

Lars Hermanns værktøj består i farvelagte 
plancher der sikrer overblik over fejl, kon-
trol og krav til entreprenøren. Det var ham, 
der sagde ”nej tak” til fejlramte byggerier. 

Han fremhæver Byggestyrelsens rapport 
fra 2015 om fremdriften i byggerierne der 
afslørede, at teknikken i offentligt nybyg-
geri kun laves 80 pct. færdigt.

Bygningsstyrelsen fandt ved AB92 
check, en umiddelbar, visuel kontrol, i juni 
2015 fejl på installationer for knap en halv 
mio. kr. i et bestemt byggeri. Ved yderli-
gere at køre performancetest, 30-dobledes 
udgiften til 15 mio. kr. svarende til prisen 
for at rette de 20 pct. teknikken er bagud.

”Det billede kan vi fuldt ud anerkende, 
det har vi også set. Det er den kultur vi er 
oppe imod i byggebranchen. Sådan ser 
det ud”, fastslår Lars Hermann. Det var 
den regning Teknisk Afdeling nægtede at 
acceptere.

Teknisk Afdeling gravede sig i stedet 
ned i junglen af tilladelser, rapporter og 
dokumentation og fandt 11 punkter som 
juridisk og teknisk skal være i orden ved 
overdragelse af en bygning. For at kunne 
kommunikere disse krav ud til entreprenø-
rerne, udviklede Lars en række skemaer.

”Vi skulle også kunne kommunikere 
om disse punkter med andre og udviklede 
værktøjer, der afspejlede de 11 punkter og 
sikrede os selv overblik, så vi kunne disku-
tere med byggefolkene, om fejl var irrele-
vante, væsentlige eller omfattende”.

”De 11 punkter blev testet i praksis og 
farvelagt i rød, gul, grøn. Når Projektafde-
lingen mente, det var i orden, gav de det 
grøn farve. Var Teknisk Afdeling enig gav vi 
også en grøn farve og ellers en rød advar-
selsfarve, men det var ikke nok. Der mang-
lede noget i kommunikationen, så vi talte 
samme sprog som entreprenører”.

Fire værktøjer fik byggeriet i mål

Teknisk Afdeling udviklede derfor en an-
lægsoversigt med al teknik, i et ark for de 
24 nye bygninger. I oversigten blev beskre-
vet hvor kravene, byggeriet skulle leve op 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 
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til, var opført i projektmaterialet og hvad 
processen indebar for entreprenøren. Blev 
entreprenøren dømt ned fra A til B for 
manglende indregulering og protesterede, 
kunne Lars præcis pege på, hvor kravet 
stod oplistet.

”Vi fik styr på al teknikken og kunne suc-
cessivt flytte ind i nogle af de 24 og 8 etager 
høje bygninger. Vi styrede, at vi var på det 
rigtige plan på de rigtige tidspunkter med 
et ark, der gav os overblik og sikrede, vi 
havde været på alle etager i rette tid. Med 
trafiklysfarver og fire dokumenter kan man 
styre et byggeri på 250.000 m2 og vise sta-
tus grafisk udadtil til alle. Når det meste er 
rødt, ved man godt, det er skidt. Det forstår 
alle og det var egentligt det, der driblede os 
i mål med byggeriet”, siger Lars Hermann.

”Ved indregulering af ventilation er do-
kumentation, maskindirektivet og tværgå-
ende tests vigtige. Maskindirektivet blev 
lavet i 1995, men det var stadigvæk en 
kamp at få det med. Digital aflevering var 
også en udfordring og på et møde i Mid-
delfart mente byggebranchen ikke den 
ikke var klar til det endnu”, siger Søren 
Kvistborg.

Intern mistro og modstand

Sygehusmaskinmestrene stødte også på 
intern modstand da de skulle godkende 
et nyt laboratorium til blodprøveanalyser 
og nægtede at overtage ansvaret, da luft-
mængden fra ventilationen var langt under 
niveau.

”Der var masser af støj og det endte 
med, at indflytningen blev udskudt i lang 
tid. Entreprenøren måtte bryde tre store 
huller i taget og så vi fik 100.000 m3 luft 
mere ind i bygningen, men uden vores 
kontrol, havde driften ikke kunnet opret-
holdes”.

”Da vi stod derude, var afdelingslede-
ren godt træt af vores ”nej” og ønskede at 
flytte ind og høste produktionsgevinster, 
men havde vi ikke sagt nej, skulle de bygge 
om under fuld drift, hvilket var umuligt. 
Det blev en øjenåbner og mange indså, at 
når vi siger nej, skal man lytte”, siger Søren 
Kvistborg.

”Vi er ikke kommet sovende til det her. 
Da det gik vildest for sig, havde vi købt 10 
rådgivere til at hjælpe os og havde 10-20 
egne folk ude og teste. Alle har ydet en 
kæmpe indsats. Kulturen i byggebranchen 
er, at det ikke er i orden, når de afleverer. 
Det har Byggestyrelsen bevist og vi er 
fuldstændig enige med dem”, fastslår Lars 
Hermann.

Entreprenørerne i uvant rolle

”Kravene står i udbudsmaterialet, men 
entreprenørerne var ikke vant til at blive 
kontrolleret og går den så går den. Det 
er en ekstra omkostning, at alt fungerer 
100 pct. og oftest opdages fejlene først 
bagefter. Det er blevet værre. Jeg har selv 
været rådgiver i byggebranchen sidst i 
1980erne”, siger Søren, ”og været med til 
at bygge i mange år, det er bare blevet rin-
gere. Vi praler med et højt uddannelses-
niveau som veludviklet industrisamfund, 
men at bygge huse i ordentlig kvalitet kan 
vi ikke”.

”AUH har betalt mange penge til en 
rådgiver på timebasis, men fik også meget 
ud af det på den lange bane. Vi vil selv be-
stemme, hvem der hyres. Vi skal have byg-
gefolkene ud af denne kultur ved at tage 
dialogen med dem fra starten. Vil de tjene 
penge, skal vi være enige om, hvordan ar-
bejdet udføres, så det bliver i orden”.

”Det koster ikke entreprenøren ret 
mange penge at adfærdsregulere tidligt i 

byggeriet, så det er i starten vi skal være 
uvenner og så kunne smile resten af vejen. 
Vi skal hjælpe hinanden til at tjene penge, 
så bliver det bedre for alle parter. Det kræ-
ver en organisationen, der kan adfærdsre-
gulere dem, der går ude på pladsen”.

”Vi har haft 400 radiatorer, hvor kob-
lingsdåserne sad løse i væggen, men hvor-
for ikke gå hen og sparke ham i røven, der 
har lavet det og beordre ham til at stoppe 
her og nu. Det er der ingen der gør. Man 
laver dokumentation, de bliver dømt til at 
skære hul i væggen, men vi får som drifts-
herre ikke den samme bygning”.

Som hovedregel har entreprenøren 
udbedret fejlene, fordi vi har fundet dem. 
Ellers var de ikke blevet udbedret før afle-
veringen. Region Midtjyllands udbudsma-
teriale var af høj standard, men det kræver 
også, at entreprenørerne læser det, fastslår 
de to ledere.

Fejlramte anlæg blev godkendt

Der har været 0,76 tekniske fejl pr. rum i 
9.231 rum. For hver 35,5 m2 var der en fejl. 
Hele hospitalet er nu i drift og er startet på 
5 års gennemgang i 1. byggefelt. De fejl 
og mangler Lars fandt, er Teknisk Afdeling 
stort set i mål med.

En fejl kan dække over 35 underlig-
gende fejl. Dem, der lavede brandmelde-
udstyr, havde en underentreprenør til nød-
belysning, men da Teknisk Afdeling tog 
strømmen, fungerede installationen ikke, 
så 35 el-tavler måtte bygges om.

”Et andet totalentreprise-projekt på ma-
triklen har indeholdt commisioning, men 
det har ikke været markant bedre end 
DNU-projekterne. Vi har siddet og kigget 
på en skærm og samtidig haft hands on ude 
ved anlægget og sikret overensstemmelse. 
Der er så mange der snakker om commisio-
ning, men man skal også være på stedet og 
kontrollere”.

Et enkelt og klart hovedbudskab

”Vores hovedbudskab er, at med kulturen 
i byggebranchen skal man som bygherre 
have en robust projektorganisation med 
4-5 faglige kompetencer. Disse skal tage sig 
af kontrollen og være ude på pladsen, for 
at kunne matche entreprenør og rådgiver. 
Man kan godt købe rådgivere, men det skal 
være på timepris. Prisen ved tilbud matcher 
ikke det, der skal til for at ændre kulturen”.

Modsat i det private, kan det offentlige 
ikke holde byggefirmaer ude. Laver en en-
treprenør noget lort i en privat virksomhed, 
inviteres han aldrig ind igen. Det ved en-
treprenøren godt, men i det offentlige kan 
han bygge det ene projekt efter det andet, 
påpeger de som årsag til problemet.
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”Skal man give en realistisk pris for at 
ændre kulturen, siger de fl este bygherrer, 
at det er alt for dyrt, og at de allerede har 
betalt en gang, men kulturen betyder jo, 
at de kun har betalt 80 pct. af prisen for et 
ordentligt byggeri”.

”Man er nødt til at gøre noget ekstraor-
dinært for at få de sidste 20 pct. ved selv 
at råde over en bygherreorganisation eller 
hyre en rådgiver til 100 pct. kontrol. Det er 
dyrt, men billigere at få entreprenøren til at 
rette fejlene inden afl evering. Uden kontrol 
opdages fejlene først, når brugerne klager, 
og entreprenøren er over alle bjerge”.

Samme problem i andre 
sygehusprojekter

”Entreprenøren laver byggeriet 80 pct. og 
bygherren fi nder måske 10 pct. fejl, så har 
entreprenøren tjent 10 pct. Vi har ødelagt 
det ved at kontrollere dem. Det kan godt 
være, det koster lidt ekstra, at lave det 100 
pct. men så meget koster det ikke, når de 
er i gang”.

Skal man rette op på kulturen, kræver 
det 4-5 kompetente fagpersoner der går 

på pladsen 100 pct. og kontrollerer og 
besvarer entreprenørens spørgsmål. Der 
skal være sanktioner i at lave fejl, men 
bygherren skal også lægge en realistisk 
tidsplan, så de kan nå at bygge et ordent-
ligt projekt.

Når byggeriet slipper afsted med at lave 
et dårligt stykke arbejde, har de ingen mo-
tivation for at lave et ordentligt, og bliver 
man ligefrem straffet for at lave et godt 
stykke arbejde, kan det hurtigt være slut 
og så gør man som alle andre.

”Vi har i vores netværk advaret om, hvad 
de andre hospitaler skal for at nå i mål. Vi 
har haft en masse udfordringer, men vi er 
fl yttet ind til tiden og det er de andre ikke. 
De siger ”det sker ikke hos os”, men det 
tror vi nu nok, at det gør. Dette er et opråb 
til de igangværende projekter”, pointerer 
Søren Kvistborg og Lars Hermann:

”Bygherreorganisationen skal mandes 
op, så den kan adfærdsregulere folkene på 
byggepladsen. Dem vi taler med mener, 
at de har andre projekter, udbudsformer 
og så mange undskyldninger for, at det er 
bedre hos dem”.
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COMMISSIONING

Commissioning i komplekse byggerier

Der er efterhånden kommet en bred for-
ståelse for at Commissioning har en anven-
delse og en berettigelse i byggesagerne. 
Desværre er begrebet så også blevet me-
get bredt, og der mangler en fælles for-
ståelse af hvad det dækker. For nogle er 
det en afsluttende test af installationerne, 
og deres indbyrdes fælles funktioner. For 
andre er det også en digital aflevering og 
samlet undervisning af driftspersonalet.

Vi har en dansk standard DS 3090, som 
fortæller hvad Commissioning er, hvad det 
omfatter og hvilke normative dokumenter 
man skal oprette og udfylde for at have 
udført en standard Commissioning proces. 
Man kan sagtens anvende dele af proces-
sen, hvis det giver mening, eller tidspunk-
tet i byggeriet er forpasset til at man kan nå 
tilbage til de første trin i processen. Men 
så giver det sjældent mening at kalde det 
Commissioning, for så er det ikke hvad 
man reelt får.

Filosofien bag Commissioning er drift, 
driftsorienteret granskning, driftsoriente-
ret byggeri, og driftsorienteret dokumen-
tation og undervisning af driftspersonalet. 
Dette sætter også rammerne for hvilke 
forudsætninger der skal være til stede for 
at få en vellykket Commissioningproces 
i et byggeprojekt, specielt hvis der er tale 
om teknisk komplekse byggerier. Det kom-
plekse kan enten bestå i at der er mange 
installationsfag, at hvert installationsfag 
har mange systemer, eller at flere systemer 
skal interagere med hinanden. Alt sammen 
med det slutmål at bygningen kan opfylde 
de driftsmæssige forudsætninger, som 
bygherren definerede inden kontraktens 
indgåelse.

Der er nogle trin i processen som er vig-
tigere end andre, men det er desværre ble-
vet en almindelig misforståelse at anvende 
Commissioning som en måde at definere 

det præcise omfang af entrepriserne, eller 
måske af hele byggeriet, og derefter an-
vende en afsluttende fælles funktionstest 
som afleveringsgrundlag. Det er grundlæg-
gende forkert, men ofte forekommende, 
da mange Commissioning agents er instal-
lationsfolk, og derfor er begejstrede for at 
diskutere detaljerede løsninger med mod-
parten. Hvad man skal gøre i stedet, er at 
definere nogle præcise mål for hvordan 
bygningen skal være driftsmæssigt. Disse 
mål, eller Commissioningkrav, skal være 
helt klare og målbare. Det kan være krav 
til oppetid for ventilation i laboratorier. Det 
kan være krav til reaktionstider på tempe-
raturregulering i operationsstuer. Det kan 
lyde som noget man helst skal overlade til 
de projekterende ingeniører eller ligefrem 
entreprenørerne at finde ud af. Men det er 
det ikke, for de brugere som skal arbejde 
i bygningen, har som regel en meget klar 
holdning til sådanne parametre. Og har de 
ikke det, er det fordi det fungerer så godt i 
de eksisterende bygninger at de ikke læg-
ger mærke til det. Så bliver man nødt til at 
tage fat i driftspersonalet, for at få afklaret 
den performance man vil forlange af byg-
geriet. Denne fremgangsmåde kan anven-
des for mindre komplekse bygninger, med 
mindre komplekse krav til følge. Men det 
vil stadig være nødvendigt af formulere 
klare entydige og målbare krav.

Når disse krav er formuleret, skal man 
sikre sig at bygningen er designet så den 
kan opfylde kravene, det kræver faglige 
granskninger af designmaterialet, men 
også at man får designholdet til at tænke 

kravene ind i designet fra starten. Hvis 
man skal opfylde et krav om 99 % oppetid, 
uanset for hvilket system, er det ikke kun 
dyrere i anskaffelse, men kan også koste 
ganske meget plads. Hvis det bliver nød-
vendigt at installere to ventilationsanlæg i 
stedet for et, så skal man sørge for at plad-
sen er der. Det kan så godt være at man må 
gå på kompromis, men hvis det nu var et 
krav, er det stillet af en årsag, og denne år-
sag kendte man da kravet blev stillet. Når 
man skal finde den mindst ringe løsning, 
fordi man ikke har råd til den bedste, er det 
vigtigt at kende årsagen til kravet. Det er 
her Commissioningprocessen i sin helhed 
vil vise styrke, fordi man kommer til at stå 
med fuldstændigt samme fravalg som alle 
andre byggeprojekter, men her vil man 
afveje løsninger efter den bedste drift. På 
den måde vil få den mest langsigtede byg-
geinvestering.

Under byggefasen vil der igen opstå 
nogle kompromissituationer og fravalg, 
som kan påvirke den fremtidige drift og 
funktion, men har man en klar linje i sine 
Commissioningkrav, vil man være i stand 
til at foretage de rigtige valg på den lange 
bane. Det er også i denne fase man skal 
have driftsorganisationen på banen rent 
fysisk. Det har to funktioner, for det første 
skal de være fagtilsyn, de er jo uddannede 
inden for installationsfagene. For det andet 
skal de lære geografien i den nye bygning 
at kende. Det er vigtigt at de ved hvor de 
tekniske anlæg er placeret, og hvilke for-
syningsområder de pågældende anlæg 
dækker. En involveret driftsorganisation 

AF DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGAARD, 
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COMMISSIONING

er fuldstændigt afgørende for at byggeriet 
kommer ordentligt i drift.

I den sidste del af byggeriet, hvor den 
fysiske del er bygget, skal der indreguleres 
korrekt. Det er desværre noget som entre-
prenører og til dels bygherrer undervur-
derer vigtigheden af. Det er også en tem-
melig vanskelig og tålmodighedskrævende 
disciplin. Som regel skal der et par gen-
nemløb til, før både luft- og vandmængder 
er på plads. Og her skal man igen anvende 
sin Commissioning, eller sin driftsorganisa-
tion til at foretage nogle stikprøvemålinger, 
evt. sammen med entreprenøren. Og som 
en selvfølge skal de deltage ved funkti-
onsafprøvninger, og ved den afsluttende 
samordnede afprøvning, som nu er en pligt 
ifølge bygningsreglementet.

Herefter skal man udføre Commissio-
ningtest, hvilket mange vil finde er det al-
lervigtigste og selve formålet med proces-
sen. Men egentlig er det en funktionstest i 
”yderste led”, forstået på den måde at man 
opsætter pålideligt måleudstyr, og tjekker 
at bygningsautomatikken måler de samme 
værdier. Derefter simulerer man forskel-

lige driftsituationer, som f.eks. en simpel 
opvarmningsrutine. Det foretages ved at 
køle rummet ned, eller ændre setpunktet 
opad. Herefter måler man temperaturæn-
dringer i rummet og med CTS anlægget. 
Samtidig måler man eks. lufthastigheder, 
temperaturgradienter, og andre parame-
tre i henhold til aftalt testskema. Det er 
vigtigt at alle, også entreprenøren er enige 
om at de kriterier man tester efter, er det 
bygningen skal præstere. Man skal ikke stå 
ved slutningen af en test, og diskutere om 
resultatet er tilfredsstillende eller ej. Den 
diskussion har man taget på forhånd.

Undervisning af driftspersonalet bør 
omhandle alle anlæg, både enkeltvist og 
i sammenhæng med andre anlæg. Om-
fanget skal tilpasses det enkelte anlægs 
type og udbredelse, lige som det også er 
vigtigt at den fremtidige driftsform regnes 
ind. Her skal man medtage om udstyret er 
omfattet af servicekontrakt, om driften er 
udliciteret, om det skal være i drift døgnet 
rundt osv. En god ide kan være at optage 
undervisning og spørgsmål på video. På 
den måde kan man vise det til nyansat per-

sonale, og man kan genopfriske viden hos 
et personale som har fået meget ny viden 
præsenteret på ret kort tid.

Efter man er gået i drift, er det vigtigt at 
man får justeret driftstider og rumtempera-
turer ind så det passer på den drift man har 
fået. Det som blev lagt ind i anlægget, var 
den drift man regnede med at få. Hvis man 
gentager test og logninger 10 måneder ef-
ter starten, vil man have en god huskeliste 
til 1 års gennemgangen, og man får også 
lejlighed til at kigge hele anlægget grundigt 
igennem en ekstra gang. Herefter bør man 
gentage processen med at justere sine ind-
stillinger og driftstider med jævne mellem-
rum. Der vil man have glæde af sin egen 
tekniske driftsafdeling, fordi de indgående 
kender den kerneforretning virksomheden 
driver, og derved kan få alle anlæg justeret 
optimalt i forhold til hvad bygningen skal 
bruges til. Den løbende justering sparer 
virkelig mange penge på energikontoen, 
og på vedligeholdskontoen i form af sparet 
slid, fordi alle anlæg kun kører i den tid der 
er brug for.
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AFFALDSHÅNDTERING

Automatisering af affalds-
håndteringen på vores sygehuse

Som en del af de nye sygehusprojekter er 
der i de senere år også blevet fokuseret på 
at automatisere affaldshåndteringen. Ge-
nerelt giver automatisering i stigende grad 
god mening som et element i Hospital 4.0, 
men specielt for automatisering omkring 
affaldshåndteringen er der en væsentlig 
faktor, der er mere aktuel end nogensinde 
og taler for automatisering, frem for en 
traditionel mere eller mindre manuel hånd-
tering, nemlig hygiejne og herunder smit-
terisikoen.

Håndtering af sygehus affald

På et sygehus håndterer vi forskellige frak-
tioner af affald – fraktioner der hver især 
skal håndteres forskelligt.

”Best practice” foreskriver, at der sker 
kildesortering i funktionsrummene på af-
delingerne f.eks. i urene depoter/skylle-
rum, i medicinrum, i udpakningsrum, på 
ambulatorier og i OP-stuer, hvorefter frakti-
onerne så transporteres til dertil indrettede 
lokale affaldsrum, hvor affaldet så ender 
samlet og sorteret i forskellige fraktioner. 
Sådanne fraktioner er f.eks. restaffald, af-
fald til genanvendelse såsom plast og pap, 
klinisk risikoaffald, elektronik, batterier, ke-
mikalieaffald m.v. 

Affaldsrummene forudsættes indret-
tet med nødvendigt udstyr som stativer til 
spande og sække, sektionering for opbe-
varing m.v. af fraktionerne, inkluderende 
urent linned og patientbeklædning. Rum-

menes størrelse og indretning vil være af-
hængig af hvilken løsning der vælges for 
den videre transport, idet affaldsrum hvor 
affaldsfraktionerne og linned må midlerti-
digt oplagres inden borttransport, naturlig-
vis kræver mere plads end affaldsrum hvor 
affald og urent linned gennem indkaststa-
tioner kan kastes ned straks ved ankomst til 
rum. Man ser også her at affaldsrummene 
helt kan forsvinde i deres nuværende form 
og indkaststationer rykke ud tættere på 
funktionsområderne.

Automatisk transport af affald  
og linned

Fokuserer vi på den videre transport fra af-
faldsrummene og til sygehusets centrale 
affaldsstation, så kan den i princippet auto-
matiseres på 3 måder.

Transport i affaldsvogn
Transporten kan f.eks. foregå ved brug af 
en affaldsvogn i hvilken poser og kasser 
med affald læsses op. Det sker typisk af en 
servicemedarbejder efter en fast plan. Når 
en vogn er klargjort kan vognen transpor-
teres til sygehusets centrale affaldsstation. 
Det kan enten ske manuelt eller automatisk 
ved brug af AMR (Autonomous Mobile 
Robot). Under alle omstændigheder inde-
bærer det transport på gange, i kælder og 
brug af elevatorer. Tømning af vogne ved 
den centrale affaldsstation kan også auto-
matiseres og naturligvis kombineres med 
komprimator og affalds containere.

Transport ved brug af affalds-
nedfaldsskakt og affaldsvogn
Transporten kan også, hvad angår frak-
tionerne der håndteres i poser, foregå ved 
indkast af poser i affaldsskakte, hvor po-
serne så ender i en affaldsvogn nedenfor 
skakten. I forbindelse med nedkast kan 
der, i tilfælde af at flere fraktioner ønskes 
håndteret på denne måde, eventuelt sor-
teres automatisk ud i vogne for forskellige 
affaldsfraktioner. Det kan ske ved valg af 
fraktion ved åbning og nedkast af poser 
f.eks. på en trykknap, touchskærm, far-
vegenkendelse af poser eller lignende, og 
hvor udsorteringen i opsamlingsrummet 

så sker ved brug af en fraktionsomskifter – 
et rør der afhængig af fraktion drejes over 
i den relevante vogn, karrusel for udskift-
ning af vogne eller ved brug af et trans-
portbånd med udsmider i den relevante 
vogn.

Transporten fra opsamlingsrum under 
affaldsskaktene og til sygehusets centrale 
affaldsstation kan så igen ske automatisk 
ved brug af f.eks. AMR, ligesom fyldte 
vogne kan udskiftes med tomme vogne, 
eller det kan ske manuelt igennem f.eks. 
kælder eller servicegang. Også her kan 
tømning af vogne ved den centrale af-
faldsstation automatiseres og naturligvis 
kombineres med komprimator og affalds-
containere.

Transport ved brug af automatisk 
affaldssugesystem
Endelig er der den mulighed at installere 
en fuldautomatisk løsning ved brug af sug. 
Her kastes affaldsposerne i affaldsskakten. 
Igen kan der i forbindelse med nedkast i til-
fælde af at flere fraktioner ønskes håndte-
ret på denne måde, sorteres ud i forskellige 
midlertidige oplagringsenheder – i princip-
pet et stykke rør for hver fraktion. Her op-
bevares poserne til det er tid til at tømme 
for den pågældende fraktion. Ved hvert 
rør er der installeret en ventil og når den 
aktuelle fraktion ønskes tømt over til af-
faldscentralen, åbnes ventilen automatisk, 
der sættes sug på og poserne der aktuelt er 
lagret i den givne affaldsskakt af den aktu-
elle fraktion, suges ved brug af vakuum di-
rekte fra opsamlingsrum og til sygehusets 
centrale affaldsstation, hvor det efter kom-
primering ender i en container for den ak-
tuelle fraktion. Herefter kan systemet åbne 
for en ny fraktion i forbindelse med samme 
affaldsskakt eller gå videre til tømning un-
der en anden affaldsskakt. Tømning kan 
ske manuelt styret eller systemet kan sæt-
tes til at tømme efter fyldningsniveau, klok-
keslæt eller lignende.

Urent linned og patientbeklædning
Her skal det nævnes at ovennævnte 3 prin-
cipielle løsninger ofte suppleres med en 
parallel 1-fraktions løsning for urent linned 
og patientbeklædning.

AF EXPERTISE DIRECTOR, LOGISTICS, M.SC.ENG., 

GDBA, LL.M. CLAUS FABRICIUS, NIRAS



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4  23 

AFFALDSHÅNDTERING

Automatisering – og i hvilken 
grad?

I forbindelse med valg af løsning for af-
faldshåndteringen og for niveauet af auto-
matisering skal der naturligvis udarbejdes 
en vurdering, der ud over investeringsøko-
nomi og hygiejne også bør inkludere en 
række andre parametre såsom antal, frak-
tioner, driftsøkonomi, arbejdsmiljø, plads-
forbrug, belastning af andre transportsy-
stemer som f.eks. elevatorer, AMR m.v. I 
eksisterende bygninger skal der også tages 
hensyn til, hvad der rent byggeteknisk kan 
lade sig gøre. Ved nybyggeri er frihedsgra-
derne naturligvis størst.

Hygiejne

Der er ingen tvivl om at hygiejne og smit-
terisiko i dag er et væsentligt argument 
for at vælge et affaldssugesystem, der er 
et lukket system fra nedkast til container 
med sorteret fraktion. Begge løsninger 
med affaldsskakt tilgodeser også at affald 
ikke lagres i affaldsrum indtil borttransport, 
men straks ved ankomst til affaldsrum kan 
kastes i affaldsskakt. Omvendt kræves der 
naturligvis at rengøring af hele affaldssuge-
systemet tænkes ind i driften.

Antal fraktioner som 
dimensionsgivende faktor

En væsentlig parameter af større betydning 
for økonomi og pladsbehov og som skal 
indgå i en beslutning omkring system lay-
out, er antallet af fraktioner der håndteres.

Ved løsningerne hvor der indgår affalds-
skakte og midlertidig lagring af fraktio-
nerne, skal systemet naturligvis designes 
for det antal fraktioner der skal håndteres, 
lagringsektioner, karrusel og plads til det 
antal vogne der skal kunne håndteres un-
der affaldsskakten. Det er således styrende 
for dels investeringsniveauet, dels for hvor 
meget plads der behøves i oplagringsrum-
mene under hver affaldsskakt.

Ved løsningen med borttransport ved 
brug af vogne fra lokale affaldsrum er an-
tallet af fraktioner dimensionsgivende for 
affaldsrummenes størrelse.

Der er typisk 3 affaldsfraktioner der, ved 
siden af det brugte linned, virkelig betyder 
noget volumenmæssigt. Det er dagrenova-
tion/restaffald, der typisk ligger på 60-70 % 
af mængden, klinisk risikoaffald der ligger 
på 10-20 % og så genanvendeligt affald på 
måske omkring 10-20 %. Øvrige fraktioner 
som elektronik, batterier, jern og metal, 
kemikalieaffald udgør tilsammen omkring 
10 %.

Baseret på ovenstående etableres auto-
matiske systemer med affaldsskakte og 

sortering, derfor oftest med kun 1 til 2 
fraktioner, og i sjældnere tilfælde med 3 
fraktioner, idet den marginale investering 
når man har taget beslutningen selvfølge-
lig skal holdes op imod alternativet – en 
manuel håndtering af den aktuelle frak-
tion, samt tilhørende vurderinger omkring 
håndtering, hygiejne, arbejdsmiljø m.v.

Beslutningen omkring, hvor mange frak-
tioner man vil håndtere i systemerne, skal 
naturligvis også ses i lyset af om man alle-
rede har taget beslutningen om også at in-
troducere brugen af AMR med transport til 
og fra afdelingerne, hvor en ekstra fraktion 
så eventuelt kan inkluderes uden de store 
udfordringer.

Økonomien

De økonomiske beregninger der knytter 
sig til en beslutning omkring etablering af 
automatiseret affaldshåndtering skal na-
turligvis ses over hele systemets levetid. 
Typisk ender vi med en tilbagebetalingstid 
på 5-7 år, hvor affaldssugesystemer ligger 
højere på investeringen men lavere i drifts-
omkostninger, håndtering m.v.

Sammenligning

Som nævnt så bør kriterier omkring ar-
bejdsmiljø, fysiske pladsforhold og fleksi-
bilitet omkring fremtiden også indgå i en 
samlet vurdering, hvor også en skelen til 
hvilke andre transportsystemer der intro-
duceres, skal indgå. Det giver sig selv at 
jo mere der automatiseres, jo bedre er det 
for arbejdsmiljøet. Automatiserer man ved 
brug af affaldsskakte, så tager man noget 
belastning af brugen af andre transport-
systemer, herunder elevatorer, og vælger 
man et affaldssugesystem, ja så er der, 
hvad angår affald og urent linned, slet ikke 
brug for vogne og eventuel AMR transport 
til håndtering af de aktuelle fraktioner.

Og hvad bringer fremtiden af 
løsninger?

Ligesom det er tilfældet med f.eks. auto-
matisk transport af blodprøver, plasma m.v. 
ved brug af rørpostsystemer, så kommer vi 
i fremtiden ikke til at se design af nye syge-
huse, der ikke inkluderer en automatiseret 
transport af affald og linned og i tilfælde 
af byggeri i flere etager, fortrinsvis brug af 
affaldsskakte og affaldssugesystemer. Det 
skyldes langt hen ad vejen voksende krav 
til hygiejne, understøttet af gode business 
cases omkring investering og drift. Der er 
flere udbydere af sådanne systemer, f.eks. 
Ecosir, Envac, Stansz, Logiwaste, Marima-
tic og TransVac – blot for at nævne nogle.

En af de nyeste udviklinger, der f.eks. 
benyttes i affaldssystemer for byer og også 
testet i sygehussektoren, er sortering ved 
brug af farverne på poserne. Det betyder 
at man kun skal håndtere ”1 fraktion” – dog 
poser af forskellige farver – fra indkast og til 
sygehusets centrale affaldsstation – hvor-
ved der kan spares plads i oplagringsrum 
nedenfor affaldsskakte samt investering i 
lagringsenheder, karusseller m.v. Den en-
delige sortering i fraktioner henlægges så 
til den centrale affaldsstation, hvor der så 
må etableres et system med kameraer for 
visuel kontrol af poserne farve og efterføl-
gende udsortering mod komprimator og 
container for de forskellige fraktioner. For-
delen ved en sådan løsning er også at der 
kan inkluderes flere fraktioner uden at det 
øger pladsbehovet decentralt i affaldsrum 
og oplagringsrum, men der skal naturligvis 
investeres i sorteringen i den centrale af-
faldsstation.

Affalds- 
vogn

Affaldsskakt og 
affaldsvogn

Affalds-
sugesystem

Hygiejne + ++

Anlægsøkonomi ++ +

Driftsøkonomi + ++

Plads + +

Arbejdsmiljø + +

Fleksibilitet +
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GODT NYT

Krammebamser hjælper syge 
børn i hele landet
Hvert år bliver ca. 60.000 danske børn indlagt1. Og det kan det være en skræmmende og ubehagelig 
oplevelse. Men en blød bamse i favnen kan gøre en stor forskel – både for barnet, forældrene og 
sundhedspersonalet. Derfor sender TrygFonden hvert år krammebamser afsted til hospitalernes 
børneafdelinger og specialklinikker for at hjælpe syge børn. Og netop nu har TrygFonden sendt 30.000 
krammebamser afsted til hospitaler i hele landet.

Fremmede mennesker i hvide kitler, stik-
kende nåle og ukendte omgivelser kan 
være en både skræmmende og utryg 
oplevelse for børn. Og netop derfor har 
TrygFonden siden 2007 uddelt kramme-
bamserne, Theo og Thea, til børn, der skal 
igennem et udrednings- eller behandlings-
forløb på de danske hospitaler og special-
klinikker for at gøre børnenes oplevelser 
med sundhedsvæsenet lidt lettere.

TrygFondens krammebamsekaravane 
har netop kørt rundt på de danske lande-
veje og leveret 30.000 bamser til hospitaler 
i hele landet til dem, der havde ansøgt om 
krammebamser til syge børn. Og til efter-
året er det specialklinikkernes tur, når bam-
sekaravanen igen kører en tur ud i landet 
med 20.000 bamser i lasten.

En lille bamse med en stor 
betydning

Bamserne hjælper børn igennem en udred-
ning eller behandlingsforløb ved at skabe 

tryghed midt i alt det utrygge. Sundheds-
personalet bruger blandt andet bamserne 
til at skabe kontakt og bryde isen i det før-
ste møde, hvor børnene ofte er nervøse og 
bange, og hospitalsverdenen virker ukendt 
og utryg. Her er bamsen et fast holde-
punkt, der kan skabe tryghed og berolige.

For mange sygeplejersker og læger bli-
ver bamsen også en del af fortællingen, 
når de skal forklare forløbet for barnet og 
forberede dem på, hvad der skal ske. Her 
kan man eksempelvis vise på bamsen, hvor 
barnet skal stikkes, eller sætte en maske på 
bamsen, inden det er barnets tur. På den 
måde er krammebamserne med til at skabe 
tryghed og tillid til sundhedspersonalet.

”For de fleste børn er det en svær si-
tuation at være i et behandlingsforløb. 
De oplever ofte utryghed og nogle gange 
angst og smerte. I en sådan situation kan 
krammebamserne være en hjælp, både for 
barnet, forældrene, sygeplejerskerne og 
lægerne, fordi bamsen giver barnet trøst 
og tryghed, og den gør det lettere at tale 

om forløbet og det, der er svært – også når 
de er kommet hjem fra hospitalet,” siger 
Galina K. W. Plesner, der er projektchef og 
ansvarlig for krammebamserne hos Tryg-
Fonden og fortsætter:

”Mange sygeplejersker og læger ople-
ver, at bamsen hjælper til at skabe en hurtig 
kontakt til barnet og er med til at opbygge 
tillid og tryghed. Samtidig skaber bamsen 
glæde, og kan flytte opmærksomheden 
væk fra det farlige og utrygge og hen på 
bamsen, der er blød og rar, og som kan 
være et trofast holdepunkt gennem forlø-
bet.”

Mindre gråd og mindre medicin

De mange års erfaringer med brug af kram-
mebamserne fra læger og sygeplejersker 
viser også, at en krammebamse kan be-
tyde, at barnet græder mindre, når det fx 
skal stikkes og bedøves. Og i nogle tilfælde 
oplever sundhedspersonalet, at børnene 
behøver mindre beroligende medicin.

Mange sygeplejersker og læger ople-
ver, at krammebamserne kommer til at 
betyde noget helt særligt for børnene. 

Projektchef Galina K.W. Plesner, 
Trygfonden
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GODT NYT

Mange børn har bamsen med i favnen igen 
og igen under behandlingsforløbet, hvor 
bamsen bliver krammet og passet på. Og 
ofte er bamsen en hjælp for børnene til at 
sætte ord på oplevelsen både på hospitalet 
eller klinikken, og når barnet kommer hjem 
igen. For mange børn kommer bamsen 
derfor til at betyde noget helt særligt og bli-
ver et symbol på, at de har været igennem 
noget svært, som de har klaret flot.

Krammebamsen har dog størst effekt, 
hvis bamsen følger barnet under hele syg-
domsforløbet.

”Det er vigtigt, at barnet får bamsen i 
armene så tidligt i forløbet som muligt og 

under hele behandlingsforløbet. Hvis bam-
sen skal have den største effekt, skal den 
være med fra det første møde med sund-
hedspersonalet, til behandlingen er slut. Så 
bliver bamsen en ven, der går gennem hele 
oplevelsen sammen med barnet – og ofte 
forbliver en trofast følgesvend, når hver-
dagen vender tilbage,” siger Galina K. W. 
Plesner.

Nye bamser til efteråret

I år forventer TrygFonden igen at sende 
50.000 krammebamser af sted til landets 
hospitaler og specialklinikker. Udover de 

30.000 bamser, der netop er kørt ud nu, vil 
bamsekaravanen til efteråret køre ud med 
yderligere 20.000 krammebamser til lan-
dets specialklinikker. Det vil være muligt 
at søge om efterårets krammebamser efter 
den 17. august 2020.

Siden 2007 har TrygFonden i alt uddelt 
750.000 bamser, og i 2020 forventer Tryg-
Fonden at runde 800.000 bamser.

Reference

1 Kilde: Danmarks Statistik

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.cotedor.dk
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RENOVERING

Renovering, der viser særlige 
hensyn til sårbare patienter
Gentofte Hospitals snart 100 år gamle bygninger har fået en tiltrængt renovering af altaner og udskiftning af 
flere vinduer. Projektet viser, at renoveringsopgaver kan udføres, mens der samtidig tages særlige hensyn 
til sårbare patienter.

AF PROJEKTMEDARBEJDER LINE KJELLSSON

En række af Gentofte Hospitals vinduer er 
blevet udskiftet, det store kantinevindue 
er nænsomt renoveret og altaner har fået 
en tiltrængt renovering. Men en række 
krav skulle opfyldes, inden projektet gik i 
gang, fortæller projektleder i Region Ho-
vedstadens Center for Ejendomme, Anette 
Fabricius:

”Renoveringsarbejdet er foregået tæt på 
psykiatrisk afdeling, en afdeling for spæd-
børn samt et forskerafsnit. Det er områder 
med forskellige krav, og det komplicerer et 
renoveringsarbejde, blandt andet i forhold 
til uundgåelige støjgener. Her har entre-
prenøren Curacon A/S gjort en stor ind-
sats for at tilgodese afdelingernes behov i 
et meget tæt samarbejde med NIRAS, der 
er rådgiver.”

Renoveringen af altanerne i den luk-
kede psykiatriske afdeling har haft særlig 
høj prioritet. Da det er en lukket afdeling, 
kan patienterne kun færdes i gårdhaven 
med ledsagelse af personale, og derfor er 
særligt denne gruppe af patienter meget 
afhængig af adgangen til altanerne.

”Det er sårbare mennesker vi omgås, og 
vi skal respektere deres behov. Altanerne 
er patienternes primære frirum og deres 
mulighed for at trække luft alene. Derfor 

har det været vigtigt at sikre, at renoverin-
gen skete hurtigst muligt,” fortæller pro-
jektlederen.

Altanerne er i øvrigt blevet renoveret 
med respekt for det oprindelige design, så 
de til forveksling ligner de originale altaner.

Da patienter kan færdes i haven med 
ledsager, har det været vigtigt at sikre ad-
gangen til den lukkede have under renove-
ringen af altanerne. Af hensyn til sikkerhed 
har det været nødvendigt at afskærme pa-
tienterne fra selve byggeområdet med en 
høj trævæg.

”Det har fungeret udmærket, så både 
patienter og håndværkere har kunnet fær-
des i hver deres ende af haven,” fortæller 
projektleder Anette Fabricius om afskærm-
ningen.

FAKTA

I alt 12 altaner bliver renoveret og 
35 vinduer på Gentofte Hospital 
bliver udskiftet. Pengene til projek-
tet er hentet fra renoveringsplanen, 
der øremærker godt syv milliarder 
kroner til at genoprette regionens 
bygninger i de kommende år.

Vinduer – før og efter

Altaner – før og efter
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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

RENOVERING

Renovering med respekt for kulturarven

Nye skorstene på Sct. Hans
38. Så mange skorstene er Center for Ejendomme netop blevet færdig med at renovere på de fi ne, 
historiske bygninger, der huser Psykiatrisk Center Sct. Hans i smukke omgivelser med udsigt over 
Roskilde Fjord.

AF PROJEKTMEDARBEJDER LINE KJELLSSON

Bygningerne har igennem de seneste 200 
år dannet ramme om Region Hovedstadens 
ældste psykiatriske center, og facaderne er 
er klassifi ceret som bevaringsværdige.

Projektleder i Center for Ejendomme, 
Jørgen Nielsen fortæller:

”Bevaringsværdige facader betyder, at 
alle facader skal fremstå så tæt som mu-
ligt på det oprindelige design. Heldigvis 
er det gammel skik at gemme og rense 
gamle mursten. Så vores gamle murerme-
ster havde efterladt os et stort lager i kæl-
deren, som vi har brugt i forbindelse med 
skorstensrenoveringen. På den måde har-
monerer murstenene i skorstenene bedre 
med murstenene i resten af bygningen.”

Når et hospital har ligget det samme 
sted i mere end to århundreder, betyder 

det også, at der følger en masse historie 
med. Gennem årene har de måtte bygge 
om og bygge til for at imødekomme hospi-
talets udvikling. Blandt andet den gamle 
badebygning, der blev opført i 1892:

”Vi har blandt andet renoveret syv skor-
stene på den gamle badebygning – den 
som vi i dag kalder kunstcenter. Det var lidt 
et samlebåndskoncept, de kunne vaske et 
par hundrede patienter i timen. Den var 
ikke gået i dag. Men det har været et skridt 
op fra at patienterne før badehuset blev 
bygget, hvor patienterne blev badet nede i 
fjorden. Det har nok været rimelig koldt om 
vinteren,” fortæller Jørgen Nielsen.

Renoveringen af skorstenene sker som 
led i Region Hovedstadens store renove-
ringsplan, der afsætter godt syv milliarder 
kroner frem mod 2029 til at istandsætte 
mange af hovedstadens hospitaler.
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PRESSENYT

Ny kæmpetank fordobler 
forsyningen af livsvigtig ilt
En ny tank med 11.000 liter flydende oxygen skal sikre forsyningen af den livsvigtige ilt til indlagte patienter 
på Bispebjerg Hospital. Tanken er blevet løftet på plads, så hospitalet er klar til at behandle COVID-19-
smittede patienter.

Når Bispebjerg Hospital efter al forvent-
ning snart modtager flere patienter smittet 
med COVID-19, er afdelingerne godt ru-
stet til behandlingen. En knap seks meter 
høj tank med flydende ilt er netop blevet 
installeret, og hermed har hospitalet for-
doblet sin iltbeholdning, så forsyningen til 
blandt andet respiratorer er fremtidssikret.

Betryggende i en usikker tid

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital mod-
tager allerede en del COVID-19-smittede 
patienter, og hospitalet har gjort en masse 
for at forberede sig på et stigende antal 
patienter. Herunder blandt andet omroke-
ring og uddannelse af personale, en særlig 
corona-modtagelse i Akutmodtagelsen, 
flere intensivpladser og nu også ekstra ilt til 
behandlingen.

Ledende overlæge Anne Lindhardt fra 
Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Fre-
deriksberg Hospital er glad for, at hospita-
let har prioriteret at opgradere iltforsynin-
gen.

– I en usikker tid er det rigtig rart at vide, 
at der er sikkerhed i forhold til forsynin-
gerne. Vi håber ikke, vi får brug for den 

ekstra ilt, men det er betryggende for per-
sonalet, at der er styr på det, siger hun og 
fortsætter:

– Vi har kigget til Italien, og en af erfa-
ringerne derfra er, at der er brug for ekstra 
ilt i behandlingen af COVID-19-patienter. 
Derfor er det rigtig godt, at vi har fokus på 
at sikre den del.

På forkant med behovet

Ilttanken er løftet på plads og fyldt med 
flydende oxygen. Sammen med den eksi-
sterende ilttank har hospitalet nu en samlet 
kapacitet på over 22.000 liter.

– Det har hele tiden været meningen, 
at vi skulle opgradere forsyningen i forbin-
delse med, at vi bygger nyt akuthospital. 
Men vi fremrykker processen og installerer 
den nye tank allerede nu, så vi er på for-
kant med behovet i klinikken, siger Morten 
Janke Nielsen, projektleder fra Region Ho-
vedstadens Center for Ejendomme.

FAKTA

•  En ny knap seks meter høj ilttank til Bispebjerg Hospital skal dække det øgede 
behov for oxygen i behandlingen af COVID-19-smittede patienter.

•  Tanken fra Linde kan rumme 11.000 liter flydende oxygen, som blandt andet 
skal bruges til respiratorer, der skal behandle patienterne.

•  Region Hovedstadens Center for Ejendomme står for opgraderingen af iltfor-
syningen på regionens hospitaler.

Tanken rummer 11.000 liter flydende oxy-
gen, der omdannes til luftform og sendes 
ind i hospitalets respiratorer. 
Foto: Louise Voss Bendixen

Den nye ilttank skal fordoble forsyningen 
af den livsvigtige ilt til indlagte patienter på 
Bispebjerg Hospital. 
Foto: Louise Voss Bendixen

– Vi installerer den nye tank allerede nu, 
så vi er på forkant med behovet i klinikken, 
siger Morten Janke Nielsen, projektleder 
fra Region Hovedstadens Center for Ejen-
domme. 
Foto: Louise Voss Bendixen
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Busch vakuumteknik i kamp 
mod Corona
Betydningen af vakuum teknologi indenfor hospitaler, kan mærkes nu på grund stigning i antallet af 
patienter på hospitaler, der har behov for intensiv behandling som følge af COVID-19 pandemien.

Busch Vacuum Solutions der leverer va-
kuum pumper og systemer til hospitaler og 
virksomheder der fremstiller hospitalsud-
styr, over hele verden, må nogle gange på 
grund af den nuværende epidemi og den 
hastighed den udvikler sig med, gå utradi-
tionelle veje for at imødekomme alle fore-
spørgsler.

Vakuumteknologi bruges i mange områ-
der af industrien.

Busch koncentrerer sig i øjeblikket pri-
mært om at levere til hospitaler og kunder 
der er kritiske for samfundet i de respek-
tive lande.

Det betyder først og fremmest hospi-
taler. De udvider deres kapacitet til inten-
sivpatienter og er derfor nødt til at udvide 
deres vakuumforsyning.

Dette startede med levering af vaku-
umpumper til ”Corona Hospitalet” som 
blev bygget på 6 dage i Wuhan, Kina i be-
gyndelsen af februar. På det tidspunkt var 
COVID-19 virussen, stadig langt væk fra 
resten af verden.

Midt i marts, havde virussen havde 
spredt sig til Italien, og samtidig begyndte 
resten af Europa at melde om stigning i in-
ficerede. Her fik St. Claraspital i Basel og 
tre andre hospitaler i Schweiz opgraderet 
deres vakuumsystemer, for at kunne imø-
dekomme den stigning i indlæggelser, 
Schweizerne allerede kunne forudse ville 
komme.

Sidenhen blev Spanien hårdt ramt af 
COVID-19 virussen, og der skulle på 24 
timer oprettes et nødsygehus i en udstil-
lingshal i Madrid, som kunne behandle op 
til 6.000 patienter, hvor af 500 ville have 
brugt for intensivpleje.

Samme deadline havde Busch til at le-
vere et vakuumsystem, til forsyningen af 
vakuum til de indlagte patienter på nødsy-
gehuset. Heldigvis havde man et system 
stående som blev brugt til oplæring og træ-
ning, som hurtigt kunne fragtes til Madrid 
og installeres til brug.

I USA har Busch leveret 36 vakuum-
pumper til FEMA (Federal Emergency Ma-
nagement Agency) til brug i mobile hospi-

talsvogne. Her skal pumperne installeres i 
vogne som kan placeres i lokalområder, og 
fungere som små hospitaler med intensiv-
senge.

Andre leverandører indenfor sundheds-
væsenet er også afhængige af vakuum. En 
plastproducent, der fremstiller dele til visir 
og testenheder bruger eksempelvis va-
kuum til både materialefodring, støbning 
og pakning af plastemner. Ligeledes bru-
ges vakuum til produktionen af håndsprit, 
både ved produktionen af alkohol, samt 
ved påfyldningen i dispensere og lignende.



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

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
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DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

Tlf. 26 79 25 76 www.dorteegelund.dk  
info@dorteegelund.dk
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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

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

e-mail: lene@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk
Tlf: 7025 9535 · Mobil: 2129 7090
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PRODUKTIVITET

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

NETVÆRK

Styrk dit netværk 
inden for: 

medicinske gasser,  
el-installationer, 

ventilation, 
commissioning, 

kritiske forsyninger 
og genbehandling af 

medicinsk 
flergangsudstyr

www.fsta.dk

Tilmelding og 
information:

RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644
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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
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Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INFECTION CONTROL

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

Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: info-nordic@steelcogroup.com

www.steelcogroup.com
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TEST

•  Test til damp og lavtemperatur autoklaver 
samt vaskemaskiner og ultralydskar.

•  Bowie Dick og Batch test og biologiske 
sporeprøver.

•  Børster og artikler til genbehandling af 
instrumenter.

•  Restproteintest – både manuel og elektronisk.

Tlf.: 2285 1145
Mail: info@asfergmedical.dk
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VALIDERING

Validering af desinfektion 
og steriliserings

processer er vores 
kernekompetence.

+45 27 82 58 58 · nkri@valitech.dk
www.valitech.dk
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www.cotedor.dk

Besøg

Ferieboliger i Provence

KULTUR

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

NETVÆRK

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

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

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

mailto:info-nordic@steelcogroup.com
http://www.steelcogroup.com
mailto:info@asfergmedical.dk
http://www.silhorko.dk/hospital
mailto:nkri@valitech.dk
http://www.valitech.dk
http://www.cotedor.dk
http://www.fsta.dk
mailto:kbp@exigo.dk
mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


Magasinpost SMP 
ID-nr. 46707

Til børn der har brug for 
et ekstra kram

TrygFonden uddeler bløde krammebamser på danske hospitaler og special-
klinikker 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 780.000 bamser, 
der siden fl ytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

Til børn der har brug for 
et ekstra kram

I foråret 2020 er 30.000 

krammebamser landet 

på børneafdelinger i 
hele Danmark.
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