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Projektkonkurrencer – 
Vilkår og problemstillinger 
– Rådgiverne (for)bløder

Det har igennem nogle år summet af ini-
tiativer og aktiviteter i byggebranchen, 
ikke mindst inden for hospitalsområdet, 
hvor bl.a. kvalitetsfondsprojekterne 
trækker aktører til fra byggebranchen, 
fra rådgivere, konsulenter til entrepre-
nører.

Aktørerne mødes, og set udefra kan 
det sammenlignes med en tur i dyreha-
ven. Udbyderne byder sig til som lækre 
dåhinder, aktørerne fra byggebranchen 
kaster sig ind i kampen som kampbe-
redte dåhjorte, og kæmper til de bløder; 
de fleste løber forslåede bort.

En metafor ja, men alligevel, vinderen 
brøler sin dyrekøbte sejr ud og taberne 
slikker sårene i ubemærkethed. Nogle 
overlever ikke kampen.

Kamppladsen i byggebranchen er en 
anden, men lige så barsk. Vinderne kom-
mer ikke til (eller fra) fadet uden skram-
mer.

Kampladsen er betinget af EU’s ud-
budsdirektiver, og i de fleste tilfælde, for 
rådgivningens vedkommende udmøntes 
udbuddene i projektkonkurrencer, hvor 
det er muligt at få flere af rådgivernes 
produkter at vælge imellem. Indenfor 
denne branche vælger man, i modsæt-
ning til entrepriseudbud, at kræve pro-
duktet produceret, for at forkaste ca. 
80% af dem. Det ville give et ramaskrig 
i entreprenørbranchen, hvis man gjorde 

det samme her. (Men det ville give ned-
bryderne gode tider)

Never mind. Der er store kvaliteter i at 
afprøve firmaernes kompetencer inden-
for det område man skal realisere. Nye 
tanker, nyt design, og ny udvikling / in-
novation er en nødvendig drivende kraft 
for udviklingen i samfundet.

Tidligere var projektkonkurrencerne 
traditionelt afsluttede efter én fase, hvor 
man efter et anonymt forløb, udvalgte 
det projekt, der bedst levede op til de 
visioner og ønsker, man som udbyder 
havde lagt til grund for konkurrencerne. 
Ofte med overraskende og nye og ikke 
forventede løsninger, funktionelt som 
arkitektonisk.

Indenfor de seneste år har kampfor-
men ændret sig, man vælger i stor ud-
strækning tofasede konkurrenceforløb. 
I denne konkurrenceform udvælger man 
til første konkurrencerunde 5-6 rådgiver-
teams, der anonymt afleverer deres bud 
på en løsning.

På baggrund af første fase udvælges 
2-3 projekter / teams til en anden og 
afgørende runde, og i anden konkurren-
cerunde bearbejder man projektet i dia-
log udbyder og rådgiver imellem.

Her får man grundigt afprøvet mu-
lighederne i rådgivernes tanker fra 1. 
runde, samt får afprøvet ”om kemien 
passer”, det sidste er også afgørende for 
et godt forløb frem imod målet.

I teorien er det en god og fornuftig 
måde til at udvælge det rigtige projekt 
og samarbejdspartner. MEN!!!

Når man nu også målet på en hen-
sigtsmæssig måde? og får man det bed-
ste bud på en samfundsmæssig holdbar 
måde?

Svaret er nej!
Det er en bitter erfaring blandt rådgi-

vere, at de tofasede projektkonkurrencer 
er blevet dobbelt så ressourcekrævende 
som de enkeltfasede projektkonkur-
rencer. For at vinde er det nødvendigt 

at give den ”hele armen” i begge faser, 
specielt hvis der ikke er sat begrænsnin-
ger ind fra udbyders side. Og det er der 
sjældent.

En projektkonkurrence til et af de 
større kvalitetsfondsprojekter koster ty-
pisk hvert af de bydende teams, der del-
tager, mellem 4 og 5 mio. kr. pr fase. Dvs. 
at med 5 bydende, hvor to går videre til 
anden runde, er rådgivernes samlede 
investeringer pr udbud i størrelsesorden 
mellem 28-35 mio. kr.

Lidt matematik

Med 5 deltagere er der statistisk set 20 % 
chancer for at vinde, dvs. at ud af 5 pro-
jekter er der 1 vundet og 4 tabte med et 
økonomisk tab på ca. 16-20 mio. kr.

Rådgivere lever af timer, men kan også 
dø af dem! Så de tabte millioner skal tje-
nes ind på den femte og vundne opgave.

Kan man nå samme kvalitet for byg-
herren uden det voldsomme ressour-
cespild?

Her er svaret efter min mening ja!
Ved gennemgang af de konkurrencer, 

der er afviklet indenfor hospitalsområ-
det, viser det sig, at den gode ide i for-
hold til nytænkende og optimal hospi-
talslogistik, -drift og designmæssigt greb 
ligger allerede i de grundkoncepter, der 
udarbejdes tidligt i første konkurrence-
fase.

De lag, der bliver bygget over af fine 
visualiseringer, renderinger og selvro-
sende og lange beskrivelser, ændrer 
ikke ved det basale greb om opgaverne 
og i kvaliteterne heri. Det kan for evt. 
uøvede dommerpaneler og for lægfolk 
højst bidrage til at sløre det reelle ind-
hold og kvaliteten af projekterne.

Såfremt tofasede projektkonkurrencer 
fastholdes, bør der ”sættes en stopklods” 
for unødig ”flødeskum” i første fase.

AF ARKITEKT MAA, SENIORRÅDGIVER 

SUNDHED FINN SØRENSEN
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Omfanget kan begrænses til få antal 
plancher, f.eks. 2-3 stk. A3 plancher, 
suppleret med et mindre antal tekstsider. 
Her skal de bydende, indenfor program-
rammerne, præsenterer konceptionelle 
ideer om hospitalslogistik, designmæs-
sige-, tekniske koncepter, indpasning i 
omgivelserne m.v. I denne fase kan der 
deltage flere end de traditionelt gør i 
hospitalskonkurrencer, hvilket giver mu-
lighed for, at man kan afprøve flere Wild 
Cards.

Ved den begrænsede investering for 
de bydende vil udbyders udgifter til ve-
derlag ligeledes kunne reduceres (evt. 
bortfalde).

Der kan være flere kriterier og bevæg-
grunde for prækvalificering, fra økono-
misk soliditet, referencer og faglig kvalitet 
m.v. Det vil jeg ikke forholde mig til her.

Efter bedømmelse af forslagene kan 
man gå videre i anden dialogbaserede 

konkurrencerunde i den kendte form 
med 2 (maks. 3 deltagere).

Dialogen er vigtigt for begge parter. 
Det er en erfaring, at der findes flere 
rigtige og lige gode løsninger på samme 
problemstillinger. Lokale traditioner kan 
spille ind. Det er i dialogen, der er plads 
til at afprøve disse, og det er i dialogen, 
innovationen gror. Som rådgivere ople-
ver vi tit, at det er innovative ideer fra ét 
hospital, der i dialogfasen og brugermø-
derne i et andet hospital får bygget nye 
innovative lag ovenpå.

I anden konkurrencefase kan de ud-
valgte projekters kvalifikationer således 
grundigt trykprøves funktionelt, arkitek-
tonisk, teknisk og økonomisk. Samtidig 
kan udbyder sikre sig, at den tilbudte 
projektorganisation virker robust, og er 
god at samarbejde med.

Umiddelbart vil anden konkurrence-
fase give bygherren samme mulighed for 

at vurdere projekternes kvaliteter som 
nu, måske endda bedre, da resultatet 
fra første fase er mindre bearbejdet og 
fastlåst, og derved mere åbent overfor 
påvirkninger af dialogen.

Tilbage til matematikken og statistik-
ken. Vinderchancen for den enkelte 
bliver nu øget fra 20 % til 50 % for en 
investering, der bliver marginalt højere i 
anden fase.

Honorarerne er pressede, viser erfa-
ringerne fra de igangværende hospitals-
projekter, herunder de kvalitetsfonds-
projekter, der er i gang. Umiddelbart 
behøver det måske ikke bekymre byg-
herren, men samarbejder hvor begge 
parter har værdi af samarbejdet, giver alt 
andet lige det mindst konfliktfyldte sam-
arbejde.

Så kære bygherre og bygherrerådgi-
vere (og rådgivere). Alt at vinde, men 
intet at tabe!

Debatindlæg

Fremtidssikrede sygehuse 
kræver fleksible processer

De fysiske rammer har en enorm be-
tydning for vores adfærd – ikke mindst 
på hospitaler, hvor arkitektur og design 
spiller en langt større rolle, end mange 

måske tænker over i dagligdagen. Der er 
derfor særligt ét spørgsmål, der bør op-
tage alle, der i disse år arbejder med de-
sign og etablering af sygehuse og sund-
hedsbyggerier i både ind- og udland: 
Hvordan får vi planlagt og gennemført 
byggerierne således, at de både under-
støtter fremtidens behandlingsformer 
med fokus på patientsikkerhed og en 
ændret plejestruktur og samtidig gør det 
nemt at implementere nye ’state of the 
art’-teknologier?

Hvad patientsikkerheden angår, har vi 
lige nu masser af muligheder for at gøre 
en helhjertet og virkningsfuld indsats for 
at indarbejde layout og designmæssige 
løsninger, som kan være med til at højne 
hospitalshygiejnen og understøtte de ad-
færdsmønstre, som kan være med til at 
mindske risikoen for f.eks. personover-

ført smitte. Vi kan eksempelvis investere 
i mere rengøringsvenlige materialer og 
designløsninger. Vi kan også redefinere 
den måde, tekniske anlæg bygges op – 
f.eks. via ventilationssystemer, som til-
lader, at man i højere grad kan separere 
og indeslutte udvalgte bygningsafsnit 
(operations- eller sengestuer) for desin-
ficering eller gasning efter faciliteterne er 
blevet brugt på en måde, der medfører 
øget risiko for smitteoverførsel. 

En anden mulighed er at etablere hhv. 
personale- og materialesluser til f.eks. 
operationsstuer for at understøtte den 
kliniske adfærd i forbindelse med bl.a. 
omklædning og håndhygiejne og mini-
mere risikoen for at sammenblande rent 
og urent operationsudstyr og instrumen-
ter. Ved at designe og indrette sluser i tæt 
samarbejde med det kliniske personale 

AF ARKITEKT, BYGHERRERÅDGIVER 

ANETTE HEIDI SEBÖK, RAMBØLL, 

MEDLEM AF BYGGESOCIETETETS 

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

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

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

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…
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Personalestyring mv.
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og specialister i hygiejneadfærd og pro-
cedurer, hjælpes personalet til at udføre 
korrekte arbejdsrutiner og håndteringer.

Fleksible løsninger kræver 
fleksible projekter

Når det kommer til at udvikle design, der 
giver bedst mulige betingelser for imple-
mentering af fremtidens behandlingsfor-
mer og teknologi, spiller vi lidt med blind 
makker. Ingen af os kender jo fremtiden 
eller de muligheder som nye teknologier 
vil bibringe. Derfor vender jeg nu blikket 
fra konkrete løsningsforslag til at foku-
sere mere på vores fælles arbejdsproces-
ser.

For at kunne udvikle og implementere 
designløsninger, som for alvor under-
støtter og adfærdsregulerer fremtidens 
behandlingsforløb, metoder, teknologier 
og tendenser, bliver vi efter min opfat-
telse nødt til at sætte ind meget tidligt 
i projekterne. Samtidig skal vi prøve at 
undgå, at vi alt for hurtigt bliver detail-
orienterede. I stedet skal vi sikre, at vi 
”kommer op i helikopteren”, er innova-
tive og fremtidsorienterede, og at vi ved 
en holistisk tilgang får sat alle tænkelige 
muligheder i spil.

I øjeblikket er den generelle trend at 
skabe så fleksible byggerier som over-
hovedet muligt for netop at sikre, at 
anvendelse, indretning, funktionssam-
menhænge og arealudlæg relativt nemt 
kan justeres hen ad vejen og tilpasses 
den teknologiske og behandlingsmæs-
sige udvikling. Udfordringen er bare, at 
de budget- og tidsmæssige rammer for 

de store hospitalsprojekter ikke er lige så 
fleksible.

Projekterne er underlagt udbudsre-
gulativer, byggeriets normer og krav, 
ufravigelige budgetter og fastlåste tids-
planer. Der er desuden fastlagt en række 
paradigmer og standarder for kvalitets-
fondsprojekterne, som på mange måder 
kan være fornuftige i den kontekst de er 
tænkt, men som også kan vise sig at være 
forældede inden de store byggerier står 
færdige.

Bruger vi brugerinddragelse 
rigtigt?

Der er samtidig skabt en forventning om 
en høj grad af brugerinddragelse. Jeg er 
selv stor tilhænger af brugerinddragelse, 
men jeg er ikke sikker på, at vi altid ind-
drager brugerne på den rigtige måde, i 
det rigtige omfang og på det rigtige tids-
punkt. I mange tilfælde inddrages bru-
gerne først, når de konkrete funktioner 
arealmæssigt og logistisk er fastlåst. Bru-
gerne kan således udelukkende bidrage 
med deres erfaringer og idéer inden for 
den fastlagte ramme – og her er det for 
sent at tænke innovativt.

Måske man i højere grad kunne have 
glæde af, allerede i de indledende faser, 
at udfolde den kreative og innovative 
proces til at inddrage et bredere spek-
trum af interessenter og f.eks. også lade 
sig inspirere af andre brancher, indu-
strier og samfundets øvrige offentlige 
virkefelter mv.?

Desværre er der stor risiko for at vi 
både som bygherrer og rådgivere i for 

høj grad gør som vi plejer og benytter 
kendte løsninger. Det er ærgerligt, når vi 
nu har muligheden for at påvirke og imø-
dekomme en på mange måder uforudsi-
gelig fremtid.

Modsatrettede logikker

Den grundlæggende udfordring er, at vi 
med de store hospitalsprojekter – som 
er større og meget mere komplekse end 
vi som såvel bygherre- som rådgiveror-
ganisationer er vant til –står over for to 
modsatrettede logikker:

På den ene side er vi underlagt høje 
krav om fremdrift i de enkelte bygge-
projekter, hvilket fordrer hurtige beslut-
ningsprocesser og afklaringer i forhold 
til byggeriernes fysiske udformning (her-
under arkitektoniske, funktionelle og 
tekniske løsninger og sammenhænge). 
På den anden side er projekterne, qua 
deres størrelse og kompleksitet, så lang-
strakte, at det er nødvendigt at kunne 
holde alle bolde i luften så længe som 
muligt og således have mulighed for at 
om-disponere og indarbejde nye løsnin-
ger langt hen i processerne for således at 
imødekomme ændrede behov.

Denne nød er ikke nem at knække. 
Toget kører med fuld damp derudaf og 
der er ikke basis for en ”time out”. Man 
kunne dog ønske sig at der undervejs 
blev prioriteret tid til at stoppe op og 
tænke efter. Måske der var noget, man 
kunne gøre bedre. De hospitaler, vi byg-
ger nu, skal jo være på forkant med frem-
tiden og til stadighed have patienten i 
centrum.
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Arbejdet i fysiske teams 
styrker proces & kvalitet
Der er store fordele, når arkitekter og ingeniører sætter sig sammen fysisk om udvikling af store projekter. 
Arkitekt og sygehusrådgiver Finn Sørensen giver her sit syn på mulighederne for optimering af samarbejdet 
om kvalitetsfondsprojekterne.

Realisering af de store kvalitetsfonds-
projekter kræver mange forskelligar-
tede kompetencer, der stykkes sammen 
af specialister fra flere forskellige råd-
giverfirmaer, arkitekter og ingeniører. 
Den tætte fysiske tilstedeværelse og det 
tværfaglige samarbejde mellem disse 
rådgivere og deres kompetencer på et 
fælles projektkontor frem for spredt on-
line kontakt er afgørende for et effektivt 
projekteringsforløb.

Sådan lyder Arkitekt Finn Sørensens 
opskrift på en optimal projektering. Den 
68-årige arkitekt MAA Finn Sørensen, 
er en af landets meget erfarne sygehus-
planlæggere, og er partner og tidligere 
administrerende direktør for Creo Arki-
tekter i Odense.

Creo Arkitekter var det firma som 
blandt andet opførte Rigshospitalet, 
Odense Universitetshospital i dets nu-
værende form, Herlev Hospital fra mid-
ten af 1980erne og talrige hospitaler 
landet over. I dag er han seniorrådgiver 
i det forretningsområde i firmaet, der va-
retager planlægning af hospitaler:

– Aktuelt sidder jeg i projektteamet 
i et rådgiverkonsortium ”Indigo” på 
kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg 
Universitetshospital (NAU), et projekt 
konsortiet Indigo vandt i en projektkon-
kurrence. Projektet er på ca. 155.000 
kvm. og har med et budget på ca. 4,1 
milliard kr.

Lige nu er vi midt i projekterings-
forløbet. Vi sidder ca. 50 mand fra 6 af 
konsortiets firmaer samt underrådgivere 
samlet på samme etage i et fælles kon-
tor i Århus. Det giver en minimal afstand 
mellem de enkelte rådgiverkompetencer 
hvorved samarbejdet kan optimeres.

Traditionelt har vi som arkitekter og 
ingeniører været spredt i hvert sit kontor 
og tit også i hver sin by. Ofte kunne en 
projektgruppe være placeret 5 geografi-

ske steder i landet. Når man projekterer 
på det samme projekt så mange steder, 
er det mere krævende at koordinere de 
enkelte tiltag indbyrdes.

Det bliver rykket til de formelle tekni-
kermøder, og man har så samlet en lang 
dagsorden sammen, der skal afklares.

En betydelig effektivisering

På vores fælles tegnestue går vi blot 
hen til teamets enkelte speciallister for 
eksempel vvs-ingeniøren eller el-ingeni-
øren og får løbende, i uformelle møder, 
afklaret og koordineret de forskellige 
rådgivningsområder. På den måde op-
når man en betydelig effektivisering og 
kvalitetsforbedring af projekteringen og 
risikerer ikke at havne i blindgyder, som 
man skal rette op på efterfølgende.

Alle projekterne i dag er digitale pro-
jekter og forankrede i en fælles BIM mo-
del. Dengang man startede den digitale 
projektering, havde vi en forventning 
om at være online med de projekterende 
partnere fra Århus til Melbourne, men 
det har vist sig, at det i så komplekse op-
gaver er bedre at arbejde tæt sammen. 
Den personlige kontakt kan ikke erstat-
tes af digitale, hurtige opkoblinger. Det 
giver ikke det samme, det betyder rigtigt 
meget, at man sidder tæt sammen fysisk 
på et fælles projektkontor.

Fælles mål

Som rådgivergruppe er det en udfor-
dring, at vi sidder en flok specialister om-
kring projektet og har forskellige fokus-
punkter. Det der er også afgørende, når 
man går i gang er, at man får defineret et 
fælles mål i rådgivergruppen – også med 
bygherren.

Et citat fra Goethe som jeg ofte bru-
ger, er: ”Hvis man ikke kender målet, kan 

man ikke finde vejen.” Hver faglighed 
har sine succeskriterier. Det kan være 
installationsløsning, konstruktionerne, 
arkitekturen der er målet.

Det nytter ikke, at den enkelte for-
falder til udelukkende at fokusere på sit 
eget område og individuelle mål. Der 
kan være supergode tekniske eller arki-
tektoniske løsninger, men det er vigtigt 
at alt går op i en højere enhed, der un-
derstøtter målet om et driftsrationelt, 
patientvenligt hospital som samtidig er 
en attraktiv arbejdsplads for de mange 
ansatte.

Skismaet, der kan opstå specialisterne 
imellem, bliver bedre udlignet, når de 
ser teamets fælles mål ved at diskutere 
problemerne hen over bordet. Dermed 
skabes der et hospital, som tager hensyn 
til patienten og de mål, der er prioriteret. 
Man taber ikke det fælles mål af syne 
som ved at sidde isoleret i hver sin by.

Finn Sørensen, Creo Arkitekter A/S
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LED

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

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

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

RÅDGIVNING

Den totale opdatering

Naturligvis er der fastlagte møderutiner 
i projektkontoret, der danner rygrad for 
de mere uformellet løbende kontakter. 

Ugen starter op med en ”Town Hall”, 
hvor forrige uge rundes af, og planerne 
for kommende uge ridses op, herunder 
kommende projektledelsesmøder og 
bygherremøder.

De sidste udtræk fra BIM-modellen 
printes ud ugentligt og ligger tilgænge-
ligt som grundlag for de løbende koordi-
neringer. Er der diskussioner, noget man 
skal have taget op, foregår det enkelt og 
gnidningsfrit. Vi vender løbende proble-
merne og løsningerne aftales på stedet, 
så der ikke bliver lange processer med 
at rette til og sende frem og tilbage med 
kommentarer.

Jeg har arbejdet som projekterende 
sygehusrådgiver i 40 år og oplever, at vi 
har mange fordele ved fællestegnestue-
løsningen.

Ulempen er, at jeg bor i Odense og 
Indigos kontor ligger i Aarhus. Det giver 
dagligt noget tillægstid til transport også 
for de kolleger, der kommer fra andre 
egne af landet. Vores hollandske kolle-
ger er delt i to grupper, èn der arbejder 
i Aarhus, og et bagland i Holland. De 
udsendte bor på hotel i Aarhus og må 
undvære familierne 1-2 uger af gangen.

Den længere transporttid kompense-
res med en mere alsidig og spændende 

arbejdsplads aktuelt med engelsk som 
en del af arbejdssproget, siger Finn Sø-
rensen. ideen til et fælles projektkontor 
opstod på denne måde:

– Fællestegnestueideen blev fostret 
under konkurrencefasen. Creo Arkitek-
ter og Aarhus Arkitekter havde afprøvet 
den i en periode i forbindelse med ud-
bygning af Aabenraa Sygehus, dog ikke i 
fuld skala med alle ingeniørpartnere.

Tidligere var det usædvanligt med 
fælles projektkontor, men nu bliver det 
også praktiseret på DNUs udbygning af 
Skejby og på det nye OUH, så modellen 
praktiseres aktuelt på tre store kvalitets-
fonds projekter.

Hele organisationen blev ridset op og 
grovkonstruktionen fastlagt i konkurren-
cefasen så den indgik som en del af vort 
tilbud til Region Nordjylland. Organisa-
tionen med specialisternes kompetencer 
og information om, hvordan man vil or-
ganisere arbejdet, har vejet i bygherrens 
vurdering og karaktergivning i vort tilbud 
til bygherren.

Honorarerne i hospitalsprojekterne er 
generelt af en størrelse, så man skal ef-
fektivisere sit arbejde så godt som man 
overhovedet kan både digitalt, med de 
bedste personlige ressourcer og med 
tæt integration de forskellige specialer 
imellem. Vi var derfor enige om, at vi 
skulle sidde sammen for at løse opgave 
effektivt.

PROJEKTFAKTA

Bygherre
REGION NORDJYLLAND
Projektafdelingen
Nyt Aalborg Universitetshospital
Hospitalsbyen 1
9260 Gistrup

Byggeriet
Byggeriets størrelse: ca. 155.000 m²
Byggeperiode: 2013-2020
Antal senge: 583
Projektøkonomi: 4,1 mia. kr.

Totalrådgiver
Konsortiet ”Indigo”
Der består af arkitektfirmaerne 
Creo Arkitekter, Århus Arkitek-
terne, Smith Hammer & Lassen, 
mens ingeniørteamet består af 
Brix & Kamp, Oluf Jørgensen, Royal 
Haschooning, fra Holland og NNE 
Pharmaplan.
Underrådgivere er landskabs-
arkitekt Kristine Jensen og  
Bjørk & Maigård.



SYGEHUSBYGGERI

Akutsygehus bygger for 
yderligere 700 millioner
Regionsrådet i Syddanmark har godkendt dispositionsforslaget for anden fase af akutsygehuset i Aabenraa. 
Byggeriet vil efter planen gå i gang i 2017.

120 enestuer med eget bad og toilet, en 
ny intensivafdeling og en ny helikopter-
landingsplads. 

Det er nogle af de ting både patienter, 
pårørende og ansatte på det nye akutsy-
gehus i Aabenraa kan se frem til, når Fase 
2 af det nye akutsygehus i Aabenraa står 
klar i foråret 2020. 

I januar i år blev Fase 1 af det store 
byggeri indviet af H.K.H. Prinsesse Ma-
rie. Dengang indviede sygehuset blandt 
andet den Fælles Akutmodtagelse, for-
hal med restaurant, familiecenter og den 
ambulante børne- og ungdomspsykiatri. 
I samme forbindelse fik prinsessen præ-
senteret planerne for Fase 2.

På regionsrådsmødet onsdag blev dis-
positionsforslaget til Fase 2 så vedtaget 
af regionsrådet. Et stort flertal i regions-
rådet fulgte indstillingen i dagsordenen, 
men de fire medlemmer af Dansk Folke-
parti undlod at stemme.

– Med godkendelsen i dag har vi nået 
endnu en vigtig milepæl i det store byg-
geri i Aabenraa. Det har været nødven-
digt at flytte lidt rundt på nogle elemen-
ter i det oprindelige forslag, men fokus 
har hele tiden været på at tilgodese den 
enkelte patients behandlingsbehov. 
Det betyder for eksempel, at vi ude-
lukkende bygger enesstuer, og at op-
vågningsfunktionen nu får mere plads, 
siger Karsten Uno Petersen (S), der er 
formand for regionens Innovationsud-
valg.

Flere ændringer

Det er planen, at byggeriet af Fase 2 skal 
gå i gang i 2017, og det kommer til at ske 
på baggrund af det forslag, som Cowi 
har udarbejdet i samarbejde med under-
rådgiverne Friis & Moltke, Ravn Arkitek-
tur og Møller og Grønborg.

Undervejs har det imidlertid vist sig, at 
pengene ikke rækker helt så langt, som 
det oprindelig var forventet ud fra byg-

geprogrammet. Derfor har det været 
nødvendigt at rette til flere steder i dis-
positionsforslaget

Blandt andet er der foretaget æn-
dringer i fordelingen af sengestuer og 
ambulatorier for at skabe plads til et dag-
hospital for sklerose- og hjertemedicin-
ske patienter. I det opdaterede oplæg er 
budgetposten til uforudsete udgifter for-
øget for at gøre økonomien mere robust, 
da der ofte kommer ekstra udgifter i for-
bindelse med så store byggeprojekter.

– Det er vigtigt, at vi som regionsråds-
politikere bruger de penge, vi har, på 
den bedst mulige måde. Det indebærer, 
at vi tør tage teten og tilpasse planen, 
når vi kan se, at mellemregningerne ikke 
giver det endelige resultat, vi ønsker. På 
denne måde sikrer vi et byggeri med en 
robust økonomi, siger Karsten Uno Pe-
tersen.

Samlet set kommer til Fase 2 til at ko-
ste omkring 700 millioner kroner og fylde 
30.000 kvadratmeter. 

BYGGERIET AF AKUTSYGEHUSET I  AABENRAA

Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa foregår i to faser. 
Fase 1 blev indviet 12. januar 2015. 
Prisen for Fase 1 var cirka 580 millioner kr., og det tilbyggede areal er på ca. 
22.000 kvadratmeter.

I Fase 1 er der bygget:
•  Familiehus, hvor behandling og pleje af gravide, fødende, gynækologiske 

 patienter og børn og unge fra neonatale til 18 år er samlet
•  Akutmodtagelse
•  Hjertemedicinske afsnit
•  Modtagekøkken og restaurant
•  Varemodtagelse
•  Sterilcentral
•  Hovedindgang.

Fase 2 er planlagt til at koste 700 millioner kroner og rumme cirka 30.000 
 kvadratmeter – heraf ca. 21.000 kvadratmeter nybyggeri. 
Fase 2 planlægges at stå færdig i 2020. 

De nye bygninger skal huse blandt andet:
• Ny sengebygning med enestuer og ambulatorier
• Laboratoriecenter
• Ny intensivafdeling
• Sengecentral
• Udvidelse af varemodtagelsen
• Helikopterlandingsplads



Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig 
belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er 
altid i fokus. Klik ind og kig på de mest hygiejniske 
og bæredygtige gulve til hospitaler:  
www.nora.com/dk

UmUligt. Det sagDe alle.  
Bortset fra os.  
og vi havDe ret.
vi finDer ikke Bare løsninger for vore kUnDer,  
men sammen meD Dem.

94417_Anz_Healthcare_DK_194x260.indd   1 07.05.13   13:44



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

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

SYGEHUSBYGGERI

Nyt Aalborg Universitets-
hospital finder sin råhus-
entreprenør
MT Højgaard var billigst, da Region Nordjylland afholdt licitation på den 
største af entrepriserne i forbindelse med det nye sygehus i Aalborg.

Det bliver efter al sandsynlighed MT 
Højgaard, der skal opføre råhuset til det 
nye universitetshospital i Aalborg Øst.

Med et bud på cirka 559 mio. kr. var 
MT Højgaard billigst i licitationen på rå-
husentreprisen, der omfatter al betonar-
bejde i forbindelse med de cirka 155.000 
kvadratmeter store råhus samt en række 
jord- og kloakarbejder.

Udover råhusentreprisen har regionen 
også gennemført licitation på en bygge-
pladsentreprise, som omfatter en række 
ydelser i forbindelse med etablering og 
drift af byggepladsen. Her var Jorton bil-
ligst med et bud på cirka 84 mio. kr.

– Begge licitationsresultater ligger in-
den for budgetrammen og vil blive fore-
lagt for Regionsrådet i næste måned, for-
tæller projektchef Niels Uhrenfeldt.

I øjeblikket udfører MJ Ericsson anden 
etape af de forberedende arbejder på 
byggepladsen. Ifølge planen starter MT 
Højgaard op lige efter sommerferien, og 
byggeriet af råhuset forventes at strække 
sig over en periode på 43 måneder. Side-
løbende hermed udbydes tre store del-
projekter med aptering af de forskellige 
afsnit. Hertil kommer servicebyen med 
blandt andet centraldepot og sterilcen-
tral. Dette projekt deles op i to udbud.

Nyt Aalborg Universitetshospital ko-
ster 4,1 mia. kr. og får et areal på om-
kring 165.000 ̈ kvadratmeter inklusiv ser-
viceby. Byggeriet opføres med kælder i 
to etager, en basisbygning i tre etager 
samt to sengetårne på henholdsvis fire 
og fem etager.

Rigshospitalet har valgt Hofor som leverandør 
af både varme, vand, køl, afløb og gas til sin 
nye fuldautomatiske sterilcentral
Frem mod slutningen af 2017 opfører 
Rigshospitalet en fuldautomatiseret ste-
rilcentral, der skal stå for sterilisering 
af instrumenter og operationsudstyr. 

Rigshospitalet kalder selv centralen for 
banebrydende, og prestigeprojektet på 
13.000 kvadratmeter kommer til at koste 
omkring en ½ milliarder kroner.

Rigshospitalet har netop peget på 
Hofor som leverandør af varme, køl, 
vand, afløb og gas til sterilcentralen, 
hvilket der ifølge souschef Lars Buhl fra 
Servicecentret på Rigshospitalet er to 
primære årsager til.

– For det første mente vi, at Hofor 
tilbød en økonomisk konkurrencedyg-
tig pris. For det andet giver aftalen med 
Hofor os adgang til en større leverandør, 
der kan tilbyde en sikker og stabil leve-
ring, siger han og tilføjer:

– Selvfølgelig er økonomien vigtig, 
men sikkerheden er endnu vigtigere i et 
byggeri som dette, for svigt i forsyningen 
kan i værste fald risikere at gå ud over pa-
tienterne. Derfor er forsyningssikkerhe-
den altafgørende.

At Rigshospitalet har valgt at samle 
alle fem forsyninger hos Hofor har også 
været en fordel for Hofor, der har haft 
mulighed for at samtænke gravearbej-
det og den tekniske løsning tidligt i for-
løbet

Nyt Aalborg Universitetshospital er tegnet 
af konsortiet Indigo bestående af: Århus 
Arkitekterne, Creo Arkitekter, Schmidt 
Hammer Lassen Architects, NNE Phar-
maplan, Royal Haskoning, Oluf Jørgensen 
samt Brix og Kamp. Underrådgivere er: 
Norconsult, Implement Consulting Group, 
Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Kirstine 
Jensens Tegnestue. Visualisering: Indigo
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

Lad vores dygtige specialister hjælpe med at finde den optimale løsning på, hvordan
I løser rengørings- og dokumentationsprocessen – sikkert og økonomisk fordelagtigt.

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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ESCO

Randers Regionshospital 
skal spare 30 pct. energi
Schneider Electric Danmark A/S er specialisten der energioptimerer sygehuset til at blive et af de mest 
bæredygtige. Endemålet er at spare en tredjedel af det nuværende energiforbrug og reducere det løbende 
vedligehold. Schneider Electric garanterer for resultaterne og investeringen belaster ikke den anstrengte 
anlægsramme

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 

Schneider Electric, der er en førende 
specialist i projekter inden for klima-, 
energi- og ressouce-effektivisering, 
vandt udbuddet for et år siden, da Ran-
ders Regionshospital ønskede at finde 
en specialist, der kunne reducere hospi-
talets store energiforbrug.

Der er nu gennemført en detaljeret 
energianalyse for alle 90.000 etageme-
ter hospitalsareal som bredt inkluderer 
en bred vifte af energibesparelser både 
af de klassiske som belysning, varmean-
læg, vinduer, ventilation, medicoteknisk 
udstyr, køkkenudstyr, vaskeri, klima-
skærm og de mere utraditionelle.

Efter analysen kommer selve instal-
lationen og derefter en garantiperiode, 
hvor Schneider Electric skal realisere alle 
de energibesparelser, virksomheden har 

lovet. Opgaven udføres som et Offentlig 
Privat Samarbejde så der er gensidig in-
teresse i at få energiforbruget mest mulig 
ned.

Ifølge Casper Højgaard adskiller pro-
jektet sig fra den klassiske måde at ud-
føre entrepriser på, da Schneider Electric 
garanterer, at virksomhedens lovede be-
sparelser også indfries ligesom Schnei-
der også er inde i opfølgningsfasen, støt-
ter op om driften så projektet performer 
bedst mulig.

– Vi har analyseret energiforbruget i 
størstedelen af hospitalets tekniske in-
stallationer, men også muligheden for 
at nedbringe hospitalets fremadrettede 
drifts- og serviceudgifter. Endvidere er 
der i projektet medtaget tiltag, som ned-
bringer det vedligeholdelsesmæssige 
efterslæb i bygningsmassen, som f.eks. 
vinduer. Selve styringen som regulerer 
alle disse installationer er også en meget 
central del af projektet, og på toppen af 

alt dette, så vil projektet i tilgift være med 
til at forbedre indeklimaet siger Salgs-
chef Casper Højgaard.

Hele energispare-projektet køres som 
et såkaldt ESCO- projekt, hvilket svarer til 
det, man i udlandet kalder EPC, Energy 
Contracting Performance. Kunden køber 
ikke kun løsningen, men også resultatet, 
understreger han.

Gevinst med minimal risiko

– Der er høj grad af risikominimering for 
bygherren, da vi påtager os hele projek-
trisikoen, herunder kvaliteten af analy-
sen, eksekveringen og helt centralt, at 
energiforbruget rent faktisk bliver ned-
bragt til det lovede niveau. I traditionelle 
projekter står bygherre selv med risikoen 
for, at de lovede mål også opfyldes, men i 

Salgschef Casper Højgaard
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Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 
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DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
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ESCO

disse projekter er denne risiko afløftet til 
ESCO-virksomheden.

Man skal endvidere forstå, at låneop-
taget for projektet til 112 mill. kr. finan-
sieres ved, at energibesparelserne år for 
år skal betale renter og afdrag på lånet.

Vi kan garanterer en energibesparelse 
på ca. 6,4 mio. kr. årligt, som modsvarer 
afdraget på lånet. Det er en nulløsning 
for bygherren. I princippet skal bygherre 
ikke have penge op af lommen for at rea-
lisere løsningen, der er betalt simpelt til-
bage i løbet af 17 år.

Det springer måske i øjnene, erkender 
salgschef Casper Højgaard, at det er så 
lang en periode projektet tilbagebeta-
les over, men projekterne er ikke alene 
drevet af, at man kun ser på rene ener-
gibesparelser. Energibesparelsen er ikke 
målet i sig selv, men et middel til at nå 
sine mål. Man kan anvende midler, der 
er frigjort til at udbedre efterslæb i byg-
ningsmassen samt etablering af måler-
struktur, som muliggør en mere proaktiv 
drift fremadrettet.

Projektets tilbagebetalingstid på 17 år 
er et gennemsnit på de mange hundrede 
tiltag der bliver udført, nogle med en kort 
tilbagebetalingstid, som f.eks. belysning, 
indregulering og styring, andre med en 
lang som f.eks. vinduer og isolering.

Randers Regionshospital har gennem 
tiden udført mange energispare-tiltag 
selv, men er nu kommet til et punkt, hvor 
kompleksiteten i tiltagene generelt er 
stor og derfor tilkalder hjælp udefra. Man 
kan sige, at hospitalet selv har realiseret 
den 1. bølge af energibesparende tiltag, 
hvori mange af de såkaldt lavt hængende 
frugter er plukket.

Nu tager hospitalet, i samarbejde med 
os, hul på 2. bølge og får nedbragt sin 
energiomkostninger med 30 pct. uden at 
belaste hospitalets økonomi eller at gå på 
kompromis med indeklimaet.

Det totale overblik

– Styringen som vi leverer kan skabe 
overblik over, hvor energien bliver brugt 
i bygningsmassen, så man kan være pro-
aktiv på energiforbruget og konstatere, 
om noget kører uhensigtsmæssigt. Det 
er et helt essentielt værktøj for projektets 
succes, at dette overblik etableres som 
en del af projektet. Hvis du ikke er i be-
siddelse af disse data, så besværliggøres 
arbejdet med at finde yderligere optime-
ringsmuligheder samt fejlsøge på anlæg 
der ikke driftes optimalt.

Vi kan desuden fjernovervåge mange 
installationer. Remote Operation Center 

er et sted hos Schneider Electric, hvor 
kompetente medarbejdere overvåger 
kundernes energiforbrug. Ser noget 
skævt ud, giver vi kunden en melding el-
ler checker det selv op og retter den fejl 
der måtte være.

Vi tænker i totaløkonomi og bedre 
ressourceudnyttelse ved at nedbringe 
energiforbruget, sikre driften ved at ef-
fektivisere, sikre overblik og tænke drift 
fremadrettet. Når man investerer så 
mange penge i nye energibesparende 
tiltag, så er det vigtigt at den fremadret-
tede drift bliver taget med i betragtning. 
Projektet skal således være med til at 
lette den daglige drift, så tiden ikke bliver 
brugt på brandslukning. Samtidig her-
med, så tænker vi også i løsninger, som 
nedbringer hospitalets løbende drift- og 
serviceudgifter, f.eks. ved at sammen-
lægge 10 mindre ventilationsanlæg til 2 
større og antallet af forskellige lyskilder 
på samme måde reduceres og udskiftes 
til nogle med lange levetider, så de ikke 
skal udskiftes så ofte. Vi tænker både i 
at reducere energi 
og indføre smar-
tere løsninger, der 
samlet set forbed-
rer hospitalets res-
sourceanvendelse.

Selvbærende 
økonomi

Projekterne er lea-
singfinansierede 
via KommuneLea-
sing, og derved 
kommer hospitalet 
og regionen ikke i 

konflikt med regionens anlægsramme. 
Regionen har startet fire ESCO-projekter 
i november på toppen af en presset an-
lægsramme, så projektet indgår ikke i 
den og belaster derfor slet ikke rammen.



Århus 23. - 24. september

LabDays 2015
- ny fagmesse for laboratorieteknik

• Diagnostik
• Forskning
• Bioteknologi
• Kvalitetskontrol
• Laboratorieudstyr
• Fagkonferencer

 labdays.dk

VANDBEHANDLING

Nu skal hospitalerne selv rense 
vandet for medicinrester
Til sommer får hovedstadens hospitaler et konkret påbud om at rense spildevandet for medicinrester.  
Flere kommuner følger trop.

Flere hovedstadskommuner er ved at 
lægge sidste hånd på et krav om, at ho-
spitalerne selv skal rense deres spilde-
vand.

Kravet ligger efter planen klar til som-
mer, mens Aarhus Kommune satser på 
2017 eller 2018, før et egentligt påbud 
ligger klar.

Formålet er at få styr på nogle af de 
lægemiddelrester, som i dag fosser ud i 
åer og vandløb over hele landet, fordi de 
centrale renseanlæg i dag ikke er gearet 
til at fjerne dem helt.

»Mange hospitaler står alligevel lige 
over for større udbygninger, og så er det 

oplagt at fastsætte kravene i tide til, at de 
nødvendige foranstaltninger bliver in-
kluderet fra begyndelsen,« fortæller mil-
jøsagsbehandler i Hvidovre Kommune 
Morten Beha Pedersen.

Oprindeligt skulle kravene i hoved-
stadsregionen have ligget klar allerede 
for tre år siden, men den gang var det 
stadig ikke muligt at stille konkrete krav 
til hospitalet, fortæller han videre.

Medicin i spildevandet

Der er ingen tvivl om at der i den kom-
mende tid, vil blive sat fokus på de 

lægemiddelrester, der hver dag slip-
per igennem renseanlæggene og ud i 
åerne.

»Vi har været fanget i, at vi som mil-
jømyndighed kun må stille krav om det, 
der kan lade sig gøre. Og hospitalerne 
efterspørger kun teknologi, når de er 
nødt til det. Samtidig udvikler private 
virksomheder først teknologier, når der 
er en efterspørgsel. Og den trekant har 
vi kørt rundt i i mange år, mens vi har for-
søgt at lirke os frem til en løsning,« siger 
Morten Beha Pedersen.

Nu er der imidlertid ved at komme 
hul på bylden, efter at Herlev Hospital 
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Halton sets new standards for operating room ventilation

 – Halton Vita OR Space. 

Wherever air quality is critical, we take care of every breath you take.       www.halton.com

VANDBEHANDLING

siden 2012 har renset spildevand med 
BioBooster-teknologien fra Grundfos. 
Her bliver vandet renset ved hjælp af 
membran-bioreaktor-teknologi og efter-
poleret med ozon og aktivt kul, og efter 
en pilotperiode fik hospitalet gang i sit 
eget fuldskalaanlæg i 2014.

Samme metode viste sig nemlig nyttig 
i et pilotprojekt på Rigshospitalet i 2010, 
da hospitalet kørte spildevandet til Bjer-
ringbro Renseanlæg i Midtjylland, hvor 
det blev renset efter en tilsvarende me-
tode.

»Fuldskalaprojektet i Herlev ser ud til 
at køre, og alt tyder på, at det renser upå-
klageligt. Så nu er der en tilgængelig tek-
nologi, som kan håndtere spildevandet. 
Det betyder, at vi nu kan stille kravene, 
og det arbejder vi på i flere kommuner. 
Nu taler vi ikke længere om, hvorvidt 
vi skal gøre noget, men hvornår,« siger 
Morten Beha Pedersen.

Han understreger, at disse tilgænge-
lige teknologier vil være med til at fast-
lægge niveauet for ’bedste tilgængelige 
teknologi’ på området og blive det ni-
veau, hospitalerne efter en tidsfrist skal 
leve op til.

Meget små sygehuse og hospitaler, 
der alligevel står over for en lukning in-
den for de kommende år, kan dog blive 
fritaget.

»Her kan krav om større investeringer 
være ude af proportioner, men det er en 
vurdering, den enkelte miljømyndighed 
må tage i dialog med det enkelte ho-
spital. Alternativt må hospitalet gøre en 
indsats for at begrænse ikke-acceptabel 
forurening på andre måder,« siger Mor-
ten Beha Pedersen.

Også i Aarhus Kommune er miljøsags-
behandler Lene Brink klar til at stille krav 
til hospitalet i Skejby. Dog vil hun gerne 
se resultaterne fra et nyligt pilotprojekt 
på Universitetshospitalet i Aarhus først. 
Det bliver sat i gang i denne måned med 
deltagelse af bl.a. Krüger og Teknologisk 
Institut.

»Vi sidder også og afventer teknolo-
gier og resultater, så jeg regner ikke med 
at stille krav for rensning af spildevand 
før omkring 2017, når kræftafdelingen 
begynder at flytte ud til Det Nye Univer-
sitetshospital i Skejby,« siger Lene Brink, 
som dog er helt klar i mælet omkring, at 
kravene kommer.

»Hospitalerne har fået et forvarsel om, 
at påbuddet kommer, hvori vi ønsker en 
handlingsplan for, hvordan de vil rense 
vandet. Men i sidste ende er det hospi-
talernes ansvar, hvordan de vil efterleve 
kravene i en tilslutningstilladelse, som 
udarbejdes af Aarhus Kommune,« siger 
hun og understreger, at hospitalet der-
for selv vælger, om teknologierne skal 
komme fra Grundfos, Krüger eller helt 
andre steder.

Ifølge Lene Brink har der ikke været 
mange steder at kigge hen efter inspira-
tion til påbuddet. I Schweiz og Sverige 
findes enkelte renseanlæg, der tager 
højde for medicinrester, men ikke noget, 
hun har kunnet bruge.

»Jeg tror, at danskerne er meget langt 
fremme på dette område, så måske er 
der mulighed for et eksportfremstød,« 
siger hun.

Kilde: Ingeniøren



VENTILATION

Haltons nye teknologi 
sikrer ultraren luft på hele 
operationsstuen
Halton lancerer sin nye renluftsteknologi til operationsstuer på hospitaler. Teknologien revolutionerer 
de traditionelle løsninger på området og hæver hygiejneniveauet ved krævende operationer til hele 
operationsstuen. Løsningen blev udviklet i samarbejde med det topmoderne Nya Karolinska Solna 
Hospital, der åbner i Stockholm i 2016.

Halton Vita OR Space bruger en helt ny 
teknologi der i modsætning til traditio-
nelle løsninger skaber det krævede rene 
miljø på hele operationsstuen, samtidig 
med at løsningen er energieffektiv. Det 
er vigtigt, da både mængden af teknologi 
og antallet af medarbejdere på operati-
onsstuen er i stadig vækst. Haltons nye 
løsning giver fleksibilitet og sikkerhed 
ved placeringen af udstyr og medarbej-
dere på operationsstuer. Desuden gør 
teknologien det muligt at tilpasse venti-
lationen til hver operationsstue, hvilket 
giver energibesparelser og optimerer 
arbejdsbetingelserne for operationsper-
sonalet. Halton leverer en totalløsning, 
der omfatter en enestående validerings-
metode, idet løsningen er afprøvet på 
stedet ved hjælp af simuleret eller faktisk 
kirurgi.

“Vi er stolte af at kunne markedsføre 
en ny slags operationsstueløsning, der 
fuldt ud vil kunne opfylde fremtidens 
krav på hospitaler. Som navnet antyder, 
vil Halton Vita OR Space gøre det muligt 
for hospitalsmedarbejderne at bruge alt 
udstyret på hele operationsstuen uden at 
skulle bekymre sig om begrænsningerne 
af den rene zone, hvilket er tilfældet ved 
traditionelle løsninger. Sammenlignet 
med traditionelle systemer giver denne 
løsning også andre fordele, såsom ener-
gieffektivitet og komfortable arbejdsfor-
hold. Desuden vil dette system opfylde 
fremtidens krav til hygiejnestandarder i 
Europa,” siger Haltons direktør for ud-
vikling, Kim Hagström.

Den nye europæiske luftkvalitetsstan-
dard for operationsstuer er for øjeblikket 
under udarbejdelse. Under udarbej-
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Halton Group specialiserer sig i indeklimaprodukter, serviceydelser og løsninger samt i styring af indemiljø. Vores ekspertise-
områder og produktserier omfatter luftspredning, luftstrømsstyring, ventilationsbrandsikkerhed, køkken- og kabysventilation, 
luftfiltrering og styringsløsninger til indemiljø. Halton leverer løsninger til firmaer og offentlige bygninger, sundhedssektoren, og 
laboratorier samt til storkøkkener og restauranter. Halton er også den førende leverandør af inde klimaløsninger til skibe og 
boreplatforme.

Halton blev grundlagt i 1969 og har afdelinger i 31 lande. Virksomheden har fabrikker i Finland, Frankrig, Ungarn, Tyskland, 
Storbritannien, Canada, Kina, Malaysia og USA. Forsknings- og udviklingsafdelingerne er beliggende i USA, Canada, Storbritan-
nien, Tyskland, Frankrig, Malaysia, Kina og Finland. Halton producerer også under licens i Sydafrika, Mexico, New Zealand og 
Australien. Halton har 1.350 ansatte (2014). Gruppens nettoomsætning var 190 millioner euro i 2014.

www.halton.com

delsen vil hygiejneniveauerne og 
renrumskravene til lav- og højrisi-
kooperationer blive kategoriseret. 
Standarden vil også give mere tek-
nisk råderum til at opnå de krævede 
resultater.

Halton Vita OR Space-løsningen 
vil blive indført første gang på det 
topmoderne Nya Karolinska Solna 
Hospital i Stockholm. Hospitalet 
bliver det største hospital i Norden 
med 40 operationsstuer af forskel-
lige størrelser (60 m2, 90 m2, 120 m2). 
Halton har udviklet den nye løsning i 
tæt samarbejde med NKS-hospitalet 
og entreprenørgruppen Skanska. 
Deres fælles mål er at udvikle en mo-
derne operationsstue, der kan tilpas-
ses fremtidige behov.

I forbindelse med lanceringen af 
Halton Vita OR Space-løsningen vil 
Halton markedsføre en komplet Hal-
ton Vita-produktfamilie til de høje 
kvalitetskrav, der stilles til indeluften 
på operationsstuer, laboratorier, iso-
lationsområder og hospitalsapote-
ker.

“Haltons produkttilbud til hospi-
taler vil være på et meget højt in-
ternationalt niveau som et resultat 
af de nye produkter, der lanceres. 
Foruden systemer til de mest kræ-
vende hospitalsrum kan Halton også 
tilbyde et bredt udvalg af løsninger 
til næsten ethvert krav, som et hospi-
tal måtte have. Vi er derfor i stand til 
at assistere hospitaler lige fra udvik-
lingsstadiet til byggefasen og i hele 
bygningens levetid. Ifølge vores 
beregninger bliver der hvert år inve-
steret mere end 20 milliarder euro i 
bygninger inden for sundhedsområ-
det i Europa, og vi ønsker at blive vo-
res kundes internationale partner,” 
siger Hagström.



VENTILATION

JRV yder fuld service og 
kontrol af ventilationen
Kreativitet og mange års knowhow er et par af styrkerne hos ventilationsvirksomheden JRV A/S, der er gået 
fra at være underleverandør til fuldskalaproducent og tilbyder kunderne en komplet pakkeløsning med alt 
inden for service og vedligehold

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

JRV er en innovativ virksomhed der lø-
bende udvikler nye produkter på ven-
tilationsmarkedet, men det er samtidig 
en virksomhed, der leverer en komplet 
kontrol og service af hospitalernes ven-
tilation. Det foregår typisk på kontrakt-

basis, fastslår salgsdirektør Martin Olsen 
fra JRV.

– Foreningen af Sygehusmaskinme-
stre i Danmark har udarbejdet nye, vej-
ledende retningslinjer for ventilation ved 
invasive indgreb på operationsstuer. Et 
afsnit beskriver drift og vedligehold, og 
heri anbefales det, at der udarbejdes 
retningslinjer i henhold til DDKM, Den 
Danske Kvalitets Model.

Vor virksomhed kan derfor tilbyde 
disse efterspurgte ydelser. Vi kan for-
uden servicering af ventilation også 
tilbyde service på filteranlæg, test af fil-
trene med partikelmålinger ved LAF, la-
minart air flow, og eventuel udskiftning, 
siger Martin Olsen.

– Punktsug og procesudsug skal som 
et minimum kontrolleres og gennem-
gås en gang om året for at sikre, at de 

Røgstudie på en operationsstue
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opfylder kravene i henhold til det pro-
jekterede. Den service yder vi også. Vi 
tilbyder typisk kunderne en fortløbende 
servicekontrakt der kan opsiges med tre 
måneders varsel.

Servicen på punktsugene udføres 
med en årlig kontrol, hvor det sikres, 
at de er i orden mekanisk, suger efter 
specifikationerne og vi kontrollerer li-
geledes, at produktet har den tilsigtede 
funktion og bevægelsesmulighed med 
efterspænding af slanger.

Vi kontrollerer også HEPA-filtre og alt 
inden for vor service af ventilationsan-
læggene. Dette gælder både vore egne 
anlæg, men også andre producenters 
filtre. Vi kan teste anlæggene op mod 
anvisningerne, som de har beskrevet i 
deres vejledning.

Ved LAF-anlæg udfører vi reparatio-
ner af selve dugen, der kan gå i stykker. 
På en del anlæg er den limet på alumini-
umsrammer, men her nedtager vi ram-
merne, trækker de gamle duge af og 
klæber nye på. Denne udskiftning har vi 
eksempelvis udført på flere end 30 LAF-
anlæg på Rikshospitalet i Oslo.

Denne procedure udfører virksomhe-
den jævnligt for en række både private 
og offentlige hospitaler.

Specialiserede afdelinger

JRV er en selvstændig producent med en 
stort metalværksted og kan derfor også 
om nødvendigt producere helt nye ram-
mer. JRV har etableret en række speciali-
serede afdelinger for at sikre den nyeste 
teknologi og de mest optimale ventilati-
ons løsninger på markedet.

En af dem er JRV TekniQ, der udarbej-
der løsningsforslag og tilbud. Virksom-
heden kan levere hele pakkeløsninger 
der omfatter projektering, montage, op-
start og indregulering af de færdige an-
læg og afdelingen varetager også service 
og vedligeholdelse.

JRV A/S TekniQ tilbyder således mon-
tage og service af ventilationsanlæg til 
blandt andet boligejendomme, medi-
cinalindustrien, hospitaler, dyrlæger, 
skoler og institutioner m.m. Foruden 
montage og service af ventilationsanlæg 
tilbyder afdelingen en komplet leve-
ring, montering, validering og service af 
blandt andet renrum, kontrollerede mil-
jøer og operationsstuer

Virksomheden validerer i henhold 
til renrumsnormen EN 14644, EU GMP 
Pharma samt DS2451 og opfylder kra-
vene til kvalitet, sikkerhed og sparring 
inden for optimering og forbedring af 

anlæg, men JRV rådgive også kunderne 
og kommer med forlag til løsning af ven-
tilationsproblemer der sikrer beskyttelse 
af både personer og produkter efter ar-
bejdstilsynets regler for ventilation på 
faste arbejdspladser.

En af JRVs kernekompetencer er ud-
vikling og produktion af ventilationstek-
niske løsninger til person- og produktbe-
skyttelse. Produkter fra afdelingen JRV 
Flexoduct omfatter punktudsugning, 
sugeskærme, kemikøleskabe, kildefiltre, 
glu-ventilatorer, tryk og flow-vagte, La-
minar Air Flow, Filter Fan Unit, filterhuse 
samt afkasthætter.

Den tredje afdeling er JRV Projekt som 
udfører kundespecifikke projekter fra 
idé til færdig produktion i tyndpladebe-
arbejdning. Projekterne omfatter blandt 
andet smedeopgaver, design i rustfrit 
stål, renrum, specielle LAF kabiner, spe-
cielle stinkskabe i rustfrit stål, emhætter 
og emfang.

Mange års knowhow

JRV, der er en forkortelse af Jørgen Ras-
mussen’s Ventilation A/S, har undergået 
en stor udvikling siden virksomheden 

blev etableret i 1968 som underentre-
prenør. JRV er i dag en selvstændig pro-
ducent og en af virksomhedens styrker 
er evnen til hurtigt at omdanne idéer til 
nye løsninger.

JRV fungerer derfor ofte som spar-
ringspartner under udvikling af projekter 
og kan tilbyde kunderne mange års op-
sparet erfaring og knowhow.

Mange ideer har vist sig så effektive, 
at efterspørgslen har gjort dem til en del 
af det faste produktsortiment. Køleu-
nits til EDB- industrien, styresystemer til 
stinkskabe, punktudsugning, ventilato-
rer samt diverse aggregater etc.

Disse produkter undergår løbende 
forbedringer og en konstant produktud-
vikling, som igen skaber beslægtede el-
ler helt nye produkter.

En af fordelene ved at indgå samar-
bejde med JRV er, fastslår Martin Olsen, 
at kunden kun behøver at henvende 
sig et sted for at få leveret en komplet 
installation med alt. JRV er en one-stop-
leverandør, hvilket også inkluderer den 
omfattende pakke af serviceydelser og 
løbende vedligehold. 



LOGISTIK

Fremtidens intelligente 
logistiksystem klar til de 
nye supersygehuse
Efter to års udvikling af projektet Intelligent hospitalslogistik (IHL) er projektgruppen nu klar med et færdigt 
koncept for en intelligent og automatiseret logistik- og transportløsning.

IHL giver det kliniske personale 
mere tid til patienterne, og kon-
ceptet kan samtidig være med til at 
effektivisere og kvalitetssikre ho-
spitalets kliniske procedurer.
IHL kan desuden give et mellem-
stort hospital en årlig besparelse på 
50 millioner kroner. 

På IHL’s workshop hos Danske Regioner 
den 29. april 2015 blev der sat punktum 
for det toårige udviklingsprojekt, som 
har ført til udformning af et nyt intelligent 
og automatiseret logistik- og transport-

koncept, som nu er klar til at blive tegnet 
ind i planerne for de nye supersygehuse.

Konceptet er baseret på kendte tekno-
logier fra industrien, og det er videreud-
viklet i samarbejde med fem danske sy-
gehuse og med inddragelse af en række 
mulige fremtidige brugere. IHL kan hånd-
tere op mod 95 procent af alle de varer, 
som transporteres rundt på et hospital, fx 
forbrugsvarer, sterilvarer, instrumenter, 
prøver, medicin, affald, intern post og 
journaler, linned og tøj og mad.

IHL betyder, at personalet får frigjort 
tid fra logistikopgaver, som i stedet kan 
bruge på patienter. Desuden reducerer 
IHL behovet for investering i andre logi-
stikløsninger, behovet for lagerplads og 
behovet for lagerbeholdning.

Alt i alt viser IHL-Business Casen, som 
er beregnet af Syddansk Sundhedsin-
novation på baggrund af Regioners OPI 
Business Case værktøj, at investeringen i 
et IHL-koncept tjenes hjem igen på mel-
lem tre og fem år.

”Et mellemstort hospital vil med IHL 
årligt opnå en fjerdel af den effektivise-
ringsgevinst, som Regionerne har pålagt 
de nye hospitaler. Årligt giver det en 
effektiviseringsgevinst på 50 millioner 
kroner,” siger Ole Klinkby fra Intelligent 
Systems, som er en af partnervirksomhe-
derne bag IHL-projektet.

IHL-Business Casen er udformet som 
et dialog- og støtteværktøj, som giver 
indblik i, hvilken værdi og økonomisk 
besparelse konkrete hospitaler og hospi-
talsprojekter kan opnå med IHL. I første 
omgang har IHL-projektet indsamlet data 
bredt fra danske og udenlandske hospi-
taler for at opstille et ”modelsygehus” på 
størrelse med fx de nye hospitaler i Køge 
og Hillerød.

Fremover kan værktøjet bruges af de 
konkrete hospitalsprojekter, som kan 
lægge egne data ind i IHL-Business Ca-
sen og dermed beregne egne gevinster 
og fordele ved IHL. 

Brugerne vurderer IHL positivt

IHL er som sagt udviklet i samarbejde 
med fem danske sygehuse og med ind-
dragelse af en række mulige fremtidige 
brugere.

Det betyder, at personalegruppernes 
behov og synspunkter er indarbejdet i 
udviklingen af konceptet. Både i den fy-
siske udformning af IHL’s skabe og skuf-
fer, hvor alle varer gøres tilgængelige for 
personalet, og i de skærmbilleder (på fx 
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tablet, mobil og pc), som personalet skal 
bruge for at bestille varer og betjene IHL.

I IHL’s afsluttende fase er den færdige 
IHL-prototype blevet testet af forskellige 
personalegrupper på Hobro Sygehus. 
Herfra lyder personalets kommentar til 
IHL bl.a.:

”Jeg tror virkelig, at vi kunne komme 
til at spare meget tid på det, fordi vi ikke 
skal i flere forskellige rum for at hente 
forskellige ting og sager.”

Den videre udvikling af IHL

”Ser man på planerne for de kommende 
supersygehuse, kan vi se, at flere regio-
ner er positivt stemt overfor IHL,” siger 
Niki Nicolas Grigoriou fra Intelligent Sy-
stems, som har været projektleder i IHL.

Han tilføjer, at nogle af de nye hospi-
talsbyggerier allerede har ladet sig in-
spirere af dele af IHL-konceptet. Fx har 
Nyt Odense Universitetshospital tegnet 
skakte, som ligner IHL-konceptets, ind i 
byggeprojektet for det nye supersyge-
hus.

Desuden er der udbud i gang på flere 
hospitaler i Region Hovedstaden, og der 
vil nogle af IHL’s partnerne byde ind med 
dele af IHL-konceptet. Snart kommer der 
flere udbud i regionerne, hvor dele af 
IHL-konceptet også vil byde ind.

”Med IHL har hospitalerne fået et kon-
cept, som kan implementeres helt eller 
delvist, og som forhåbentligt vil komme 
til at sætte sit præg på den fremtidige ho-
spitalslogistik på mange forskellige må-
der,” siger Niki Nicolas Grigoriou.

Visualisering og test før byggeri

På den afsluttende workshop blev der 
også givet bud på, hvordan man kan ar-
bejde med at konkretisere, designe og 
teste logistik til store og komplekse orga-
nisationer i drift, inden man begynder at 
bygge og implementere i fuld skala.

Eksempler fra Danish Crown og Carls-
berg viste, at det betaler sig at teste auto-
mationsanlæg gennem simuleringer og 
test med 3D driftsrealistiske modeller, 
inden man når til byggefasen. På den 
måde kan man finde fejlene, før de byg-
ges, optimere de skræddersyede løsning 
og samtidig tilpasse og forfine styrings-
systemerne
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Psykiatrisk Sygehus 
tænder for de nyeste 
lysteknologier 
Når Aabenraa Sygehus til september åbner den nybyggede psykiatrisk afdeling, bliver det med et helt nyt 
lyskoncept: Ergonomisk Døgnrytmelys.

Region Syddanmark er med byggeriet af 
det psykiatriske sygehus gået nye veje 
med belysningen. Valget faldt på Ergo-
nomisk Døgnrytmelys fra Chromaviso 
– en videreudvikling af dynamisk belys-
ning, som understøtter kroppens natur-
lige døgnrytme og sikrer den rette belys-
ning til husets forskellige funktioner.

”Det Ergonomiske Døgnrytmelys bli-
ver en naturlig del af bygningen, og når 
man går på pladsen mærker man tydeligt 
effekten. Samtidig optimerer lyset de 
muligheder, hvert rum har – fra afslap-
ning, til samtale eller ophold, fordi man 
kan nulstille stemningen og skabe en an-
den med lyset. Det er helt nyt,” forklarer 
Peter Houd, fra White arkitekter, som 
står bag byggeriet.

Det nye psykiatriske sygehus består af 
otte afsnit med i alt 115 sengepladser og 

fællesfunktioner. Det gør installationen 
af Ergonomisk Døgnrytmelys til den hid-
til største i psykiatrien.

Lynhurtig reaktionstid

Det Ergonomiske Døgnrytmelys er inte-
greret i den samlede el-entreprise, som 
el-entreprenør Wicotec Kirkebjerg er an-
svarlige for. En kompleks opgave, forkla-
rer Søren Busch Madsen, projektleder 
fra Wicotec Kirkebjerg.

”Projektet er meget stort og udfor-
drende, og det er første gang, vi har la-
vet så stor en integration mellem to an-
læg – vores KNX system og lysets DMX 
system. Det er gået over al forventning, 
og Chromaviso har netop gennemført en 
juridisk aflevering til tiden og uden an-
mærkninger.”

At opgaven med integrationen er løst, 
kan måles på reaktionstiden. Et af kra-
vene fra bygherre var fra start, at hastig-
heden skulle være høj – fra man trykker 
på en knap til lyset reagerer. Et krav, som 
både Søren Busch Madsen og de rådgi-
vende ingeniører Norconsult/Wessberg 
var opmærksomme på.

”Vi ser rigtig mange sager, hvor der 
går for længe inden lyset skifter. I dag er 
det en af de ting, som jeg er meget stolt 
over ved Aabenraa projektet. Reaktions-
tiden er meget kort – 3/10 af et sekund 
eller ’mens man trykker’. Det er vigtigt i 
forhold til akutte situationer, hvor der er 
behov for at gå til fuld lysstyrke omgå-
ende,” forklarer Søren Busch Madsen.

Energieffektiv løsning

Ergonomisk Døgnrytmelys er en ener-
gieffektiv løsning, hvor effektforbruget 
skal ses over 24 timer. Samlet bruger ly-
set gennemsnitlig 1,8 W/m2 på de store 
gang- og fællesarealer, når lyset kører 
konstant. Derudover anvendes bevæ-
gelsessensorer og dagslyssensorer for at 
bringe energiforbruget endnu længere 
ned.

”Lyset er kraftigere end normalt om 
dagen for at simulere dagslys og opnå 
en fysiologisk effekt. Om natten deri-
mod, ændres det til det specialudviklede 
natlys, som bruger væsentligt mindre 
energi end konventionelle installationer. 
At forene energioptimering og døgnryt-
melys er helt nyt, og det stiller store krav 
til viden om styring og om, hvordan ly-
set påvirker mennesker,” forklarer inno-
vationschef i Chromaviso, Torben Skov 
Hansen.

Det afdæmpede natlys indeholder alle 
farver undtagen dem, der primært påvir-Midt på dagen smelter det naturlige lys ude fra sammen med det kraftige dagslys inden for.
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ker kroppens vågenhed om natten. Det 
betyder, at personalet har gode visuelle 
forhold, uden at det påvirker patienter-
nes døgnrytme og søvnkvalitet.

Lyset anvender nyeste teknologier in-
den for LED med energieffektive lyskil-
der, og ligger på omkring 110 lumen pr. 
watt for hele armaturet og minimum 150 
lumen pr. watt for selve dioderne.

Brugervenlighed og sikkerhed

Betjeningen af lyset består af både cen-
trale touch skærme i personalerummet 
og trykpaneler på stuerne.

”Jeg er begejstret for panelerne. I 
gamle dage var det tænd-sluk. Derefter 
kom lysdæmperne og så krævede det 
næsten en ingeniørgrad at tænde lyset. 

Med de her paneler bliver lyset bruger-
venligt. Det undrer mig, at ingen har la-
vet sådan nogen før – det er utrolig nemt 
at gå til og har et godt design, er velud-
ført og behageligt at bruge,” forklarer ar-
kitekt Peter Houd.

Hjemlige og enkle paneler gør det nemt for patienter og personale at få det rette lys til en 
aktivitet eller stemning. Her ses panelet i en opholdsniche. Touch skærmen giver persona-
let mulighed for at skifte lyset centralt. Farverne på knapperne afspejler farverne i lyset.

Fortsættes næste side
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Panelerne er et resultat af mange års 
erfaring med at skabe fleksible og bru-
gervenlige løsninger, forklarer Torben 
Skov Hansen:

”Vi har haft fokus på at skabe nogle 
betjeningspaneler som passer til de 
forskellige behov. Personalet skal have 
overblik over alle stuerne og mulighed 
for at indstille lyset, alt efter hvilken be-
handling, stemning eller aktivitet de øn-
sker at understøtte. Og så har vi arbejdet 
med farver, ikoner og ord for at udvikle 
nogle brugervenlige og mere hjemlige 
trykknappaneler, der sidder i små op-
holdsnicher og i aktivitetsrum, hvor de 
både kan betjenes af personalet og pa-
tienterne.”

Driftssikker løsning

Fordi det er et psykiatrisk sygehus, har 
der været en række særlige hensyn, som 
installationen har skulle overholde.

”Armaturet skal være vandalsikret, 
så man ikke kan smadre det, bruge det 
som våben eller skade sig selv med det. 
Her fandt Chromaviso en god løsning til 
fornuftige penge. De har en professionel 
tilgang, de tager fat om udfordringerne 
med det samme og får dem løst,” forkla-
rer Søren Busch Madsen, og peger på, 
at de to parter fra start har haft en pro-
aktiv tilgang til problemerne og derfor 
har været på forkant med projektet og 
tidsplanen.

”Det er ikke mange fejl, vi har haft 
undervejs, og det er afprøvede og do-
kumenterede komponenter der bruges. 
Det fungerer stabilt i dag og jeg forven-
ter, at det bliver meget driftssikkert frem-
adrettet,” siger Søren Busch Madsen.

Næste skridt:  
Undervisning af brugerne

Lyset står nu klar, og derfor går projek-
tet ind i en ny fase, som handler om at 
få brugerne undervist i at anvende lyset 
frem mod åbningen i september.

”Det ser godt ud dernede, og jeg tror 
det bliver et anlæg vi kan være stolte af 
og få anerkendelse for. Nu er det vigtigt, 

at projektet bliver fulgt til dørs, så indstil-
lingerne bliver de rigtige for brugerne. 
Det er Chromaviso ansvarlige for, og det 
har de en plan for,” fortæller rådgivende 
ingeniør Hans Peter Smidt fra Norcon-
sult/Wessberg som har ansvaret for pro-
jektets gennemførelse.

”Det er vigtigt, at brugerne får indblik 
i de gavnlige effekter ved Ergonomisk 
Døgnrytmelys, og hvordan de forskel-
lige indstillinger i lyset fungerer. Derud-
over går vi i dialog med brugerne for at 
lave de sidste tilpasninger i forhold til de-
res behov. Det er en spændende proces 
som både forbedrer løsningen og giver 
os vigtig viden til vores konstante udvik-
ling,” forklarer Torben Skov Hansen.

OM ERGONOMISK DØGNRYTMELYS

Ergonomisk Døgnrytmelys er dynamisk lys, der understøtter den naturlige 
døgnrytme og kan tilpasses specifikke arbejdssituationer. Lyset er udviklet af 
Chromaviso, som er førende inden for intelligente lyskoncepter til sundheds-
sektoren med over 700 installationer i Nordeuropa. Ergonomisk Døgnrytmelys 
lyskoncepter anbefales i dag af læger, sygeplejersker og forskere. 

Ergonomisk Døgnrytmelys er desuden med i en række forskningsprojekter på 
bl.a. Aarhus Universitetshospital og Glostrup Hospital. Her undersøges effekten 
af Chromavisos lys på patienter og personale. Projektet støttes af Markedsmod-
ningsfonden.

Udefra giver det varme natlys 
bygningen et dramatisk udtryk.

Om aftenen starter det specialudviklede 
natlys, som både tager hensyn til patienter-
nes døgnrytme og søvn, samtidig med at 
personale får gode lysforhold.
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Vi flyttede ind i nyt FAM uden nogen 
opdagede det
Akutcenter-FAM på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa fik hjælp via et projekt med simuleret drift af 
Syddansk Sundhedsinnovation og flyttede ind i nye lokaler rimelig smertefrit.

AF SANNE BERGLUND THOR

Midt i byggerodet og med sikkerheds-
hjelm på hovedet ”legede” radiologer, 
portører, overlæger, sygeplejersker og 
it-folk, at de var patienter på vej igennem 
det nye Akutcenter-FAM (Fælles Akut 
Modtagelse) på Sygehus Sønderjylland i 
Aabenraa. Hvordan skulle et patientfor-
løb se ud?

Det var Syddansk Sundhedsinno-
vation, der styrede processen med ar-
bejdsgruppen, og projektet gav center-
cheferne Ole Nørgaard Jensen og Helle 
Overgaard en stor gevinst:

”Det gjorde indflytningen i septem-
ber 2014 så problemfri, som den kunne 
være. Alle vidste, hvor de skulle sidde. 
Vi er et Akutcenter, og to minutter efter 
indflytning skal vi være klar til at modtage 
patienterne. Det var vi, fordi personalet 
vidste, hvordan afdelingen så ud inde-
fra.”

I juni måned før indflytningen i sep-
tember 2014 foregik test, hvor persona-
let fandt løsninger til, hvordan de bedst 
muligt kunne udnytte pladsen.

Flowmasterrummet

Hvert år er der ca. 16.000 patienter på 
FAM i Aabenraa, dertil 45.000 besø-
gende og pårørende. Det kræver god 
skiltning og et blik for, hvad der virker:

”Personalet er skarpe til at se, hvad 
der virker bedst og med deres deltagelse 
blev blandt andet placeringen af de vig-

tige funktioner så optimalt som muligt”, 
forklarer Ole Nørgaard Jensen.

De fysiske rammer lå fast. Med pro-
jektet blev placeringen af funktioner 
flyttet til andre rum i forhold til den op-
rindelige tegning, f.eks. blev ”Flowma-
sterrummet” flyttet et andet sted hen, 
fordi der også skulle tages hensyn til, 
at 20 % af vores patienter selv kommer 
gående ind på afdelingen”, siger Helle 
Overgaard.

Kort på væggen

Undervejs blev et oversigtkort over af-
delingen hængt op i frokoststuen, så alle 
medarbejdere kunne orientere sig.

Under workshoppen gik det op for 
deltagerne, at der var mange ting, som 
der slet ikke var tænkt over, samt de tog 
for givet, at de to ledere havde en stor vi-
den om mange detaljer. En viden som det 
kun var mulig at få gennem workshop-
pen. I fællesskab fandt de gode patient-
forløb, som kører stort set uændret i dag. 
Christian Bacher Mogensen er overlæge 
ved FAM i Aabenraa og forskningslektor 
ved Syddansk Universitet og deltog i de 
to workshops før indflytningen:

”Det gik op for os, hvor stor afdelin-
gen ville blive. Vi troede, at alle læger 
skulle være i et rum, men det gik ikke. Vi 
fandt robuste løsninger og en struktur, 
som var tryg.”

Syddansk Sundhedsinnovation stod for to styrede forløb med simuleret drift, der hjalp 
Akutcenter-FAM (Fælles Akut Modtagelse) ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa til en 
optimal placering af Flowmasterrummet i de nye lokaler.

GODE RÅD TIL ARKITEKTER FRA  
OLE NØRGAARD JENSEN

Læs artiklen: The Quality of Care af Avedis Donabedian.

Optimal placering af vand og ilt er ovenpå væggene, som 
da kan ændres efter behov. Inden den nye bygning tegnes, 
”simulerer” arkitekten patientforløb. Det har betydning 
om 30 læger flytter sig 500 meter. Det tager tid. Byg i 
højden, det er nemt at tage trappen ned i en fart.

SIMULERET DRIFT OPTIMERER 
PATIENTFORLØB

To projekter med bruger ind dra g else viser, at design af 
rum i både nye og eksisterende bygninger har indflydelse 
på  patientforløb.
Det giver gevinst at simulere drift og dermed optimere 
arbejdsgange og patientforløb inden indflytning i nye loka-
ler eller ved sammenlægning af afdelinger.
Brugerinddragelse er nøgleordet, for det er medarbej-
derne, der kommer med de gode løsninger.
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Miljøvenlige sikkerhedsgulve 
fra Altro kan også genbruges
Altro har reduceret den negative miljøpåvirkning af selskabets produkter og aktiviteter uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. Alle er ftalatfrie og der anvendes biologiske blødgørere fremstillet ud fra korn 
til at sikre fleksibiliteten

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Altro er nået langt med at gøre produk-
tion af sikkerhedsgulve til en miljømæs-
sigt bæredygtig proces. Selskabet har 
formået at få høje kvalitetskrav og en 
markant indsats for et renere og mere 
bæredygtigt miljø til at gå hånd i hånd 
med en kommerciel forretning.

Den familieejede britiske virksomhed 
har i mange år arbejdet for at gøre fabri-
kationen af sine produkter mere bære-
dygtig. Det er et selskab, der i dag ser på 
hele produktets livscyklus og udnytter 
alle muligheder for at genanvende rå-
stofferne i produkterne.

Virksomheden var i 2007 den første 
i England til at genanvende sine vinyl-
gulve. Den var også først med at fjerne 
hormonforstyrrende stoffer som ftalater 
og ftalat-blødgørere fra stort set alle pro-
dukterne. Selskabet bruger biologiske 
blødgører udvundet af korn til at gøre 
gulvene fleksible.

– De fleste blødgører fremstilles ud 
fra råolie, der ikke er et fornybart råstof. 
Det er årsagen til, at vi anvender biolo-
giske blødgørere, der er en vedvarende 
energi- og råstofkilde. Det er et godt 
salgsargument og viser vor miljøhold-
ning, Tracy Perry, miljøansvarlig for Altro 
i UK.

– I mange år har industrien brugt 
blødgørere med hormonforstyrrende 
egenskaber. Altro fjernede disse stoffer 
tilbage i 2012 som den første gulvprodu-
cent, men mange producenter af gulve 
anvender fortsat disse hormonforstyr-
rende stoffer.

For os handler det om at tage medan-
svar for miljøet og forbedre vor omgivel-
ser, fastslår hun. Altro genbruger årligt 
omkring 500-600 tons sikkerhedsgulve. 

Ifølge Tracy Perry har ingen andre pro-
ducenter udviklet et tilsvarende system.

Det bidrager til at gøre produkterne 
specielle. Når nogle før prøvede at gen-
anvende sikkerhedsgulve var det uøko-
nomisk, men det er lykkes den britiske 
virksomhed som den første at gøre recy-
cling til en både teknisk og kommerciel 
bæredygtig proces.

Fabrikken opsamler ikke alene sine 
egne, men også konkurrenternes gulv-
materialer, der så indgår i nye skridsikre 
vinylgulve. Altro følger sit eget program 
”Skridt mod bæredygtighed”, der tager 
udgangspunkt i Brundtland-rapporten 
fra 1987 om bæredygtighed, der fastslår:

”En bæredygtig udvikling er en udvik-
ling, som opfylder de nuværende behov, 
uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i 
fare.” 

For at nå dertil vælges de mest miljø-
venlige råmaterialer og kendte skadelige 
stoffer som formaldehyd, bly, cadmium, 
kviksølv og hexavalent krom samt stof-
fer, der venter på at blive godkendt af 
REACH, fravælges.

Holistisk gulvproduktion

Derfor kan selskabet tilbyde et fuldstæn-
digt traditionelt sikkerhedsgulv, hvor alle 
afskårne dele kan genbruges 100 pct. 
når det efter endt brug skal erstattes. 
Gulvene indeholder op til 30 pct. gen-
brugsmateriale.

Virksomheden mener, at biologiske 
blødgørere i dag tilbyder den bedste 
ydeevne og mindst skadelige effekt på 
miljø og folkesundhed. Hele 99 pct. af 
sikkerhedsgulvene har biologiske blød-
gørere.

Altro bruger ISO 14001:2004 regi-
strerede leverandører eller andre, der 
har udvist miljøbevidsthed. PVC-poly-
mererne stammer fra virksomheder, der 

har underskrevet European Council of 
Vinyl Manufacturer’s vedtægter, der skal 
reducere belastningen ved PVC fremstil-
ling.

Ressourcerne udnyttes effektivt ved 
at reducere affald, energi- og vandfor-
brug. I 2007-2013 reducerede Altro af-
faldsmængden 70 pct. og satser på fuld 
genbrug i 2016. Vandforbruget er siden 
2000 reduceret 99 pct. og CO2 udled-
ningen med godt 11 pct. fra 2007 til 
2011.

Verdens førende miljøcertificerings-
ordning Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Met-
hod sætter standarden for best practice i 
bæredygtigt byggeri. Altro Suprema var 
det første sikkerhedsgulv, der opnåede 
en BREEAM topplacering

Vinylgulvene fra Altro udgør en del 
af materiale-kategorien ved   en BRE-
EAM vurdering. Altros sikkerhedsgulve 
og Whiterock vægprodukter lever op til 
HEA 02 Indoor Air Quality under BRE-
EAM 2011.

Ny gulvløsning

Men det handler ikke kun om kemi. Læg 
gulve og fjern dem igen efter behov, er 
ideen bag det prisvindende Altro Xpres-
sLay, der lige så meget er et nyt koncept. 
Mens fleksibilitet normalt går på selve 
vinylmaterialet, har konceptet udvidet 
begrebet til også at omfatte selve anven-
delsen.

Gulvene kan lægges ovenpå beva-
ringsværdige trægulve i historiske byg-
ninger. Det er 100 pct. genanvendeligt 
efter brug. Mange midlertidige bygnin-
ger såsom OL-stadions bruges oftest kun 
til et enkelt arrangement.

Ved OL i London valgte man at lægge 
ExpressLay flere steder. Bagefter fjer-
nede man gulvene, lagde dem ude på 
skoler i stedet for eller eksporterede 
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ELGA. Vores innovation. 
Dit valg.

Banebrydende nyhed til laboratorier
Det modulopbyggede vandbehandlingsanlæg  giver dig 
frihed til at vælge det vandsystem, der dækker netop dit 
laboratoriums behov.

Vil du prøve en skræddersyet løsning? 
Kontakt ELGA specialisten Mette Linding Nygaard på tlf. 
2628 3141 eller e-mail: MLN@kruger.dk 

www.eshop.elgalabwater.dk
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Chorus

DESIGN & INDRETNING

dem. Gulvtypen sparede 30.000 pund 
på vandpoloarenaen ved OL i London 
trods mange, skrappe krav. Vinylen bli-
ver fæstnet med en dobbeltklæbende 
tape, så gulvet kan afmonteres og bruges 
andre steder.

Altro Aquarius er et gulv, der er spe-
cielt velegnet udviklet til at man også kan 
gå på bare fødder på det. Anvendelsen 
kan være ideel både på en fødegang og 
et plejehjem i våde områder, hvor man 
færdes barfodet eller med mange typer 
sko. Det kan bruges i badeværelser, bru-
sere og omklædningsrum i sundheds-
sektoren.

Gulve til ethvert formål

Vinylgulve fra Altro fås i et stort udvalg 
af farver og bruges alle steder hvor der 
stilles krav om skridsikkerhed, holdbar-
hed, minimalt vedligehold og til ekstra 
krævende miljøer som køkken og cate-
ring, hvor Altros 3 mm sikkerhedsgulv 

er testet til at have den højeste skridsik-
kerhed. 

Altro opfandt sikkerhedsgulvet og 
fremstiller dem blandt andet i en tykkelse 
på 2,5 mm mod normalt 2 mm. Det gør 
gulvet mere robust mod slag- og trykska-
der, sikrer længere holdbarhed i trafike-
rede områder og beskytter undergulvet, 
lover Altro.

Et 2,5 mm vinylgulv kan med fordel 
lægges i hospitalsgange, ramper til ho-
spitalssenge, vaskerier, rengøringsrum, 
lokaler med udstyr etc. Vinylgulvene har 
en forventet holdbarhed på 20 år, er lette 
at rengøre og vedligeholde.

Vinylgulve fra Altro fås i et stort udvalg 
af farver og bruges alle steder hvor der 
stilles krav om skridsikkerhed, holdbar-
hed, minimalt vedligehold og til ekstra 
krævende miljøer som køkken og cate-
ring, hvor Altros 3 mm sikkerhedsgulv 
er testet til at have den højeste skridsik-
kerhed.
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Hospitalerne vælger de 
miljørigtige gulve
Armstrong DLW har som en af verdens største producenter masseproduceret linoleumsgulve næsten 
siden materialet blev opfundet midt i 1800-tallet. Belægningen er ikke uden grund den fremherskende 
gulvoverflade på danske hospitaler

 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Bæredygtighed, design, drift og vedlige-
hold er nøgleord, når der vælges gulvbe-
lægninger på de nye danske hospitaler.

DLW Linoleum er et populært valg, 
der er miljømæssigt og økonomisk bæ-
redygtigt. Moderne elastiske gulve har 
ikke været i stand til at fortrænge lino-
leum, der blev opfundet helt tilbage i 
1863 og stadig er det foretrukne materi-
ale som gulvbelægning på hospitalerne.

Den tyske producent Armstrong DLW 
står i Danmark stærkt og kan opfylde alle 
sundhedssektorens krav. Derfor er virk-
somheden valgt som leverandør blandt 
andet til supersygehuset DNU i Skejby, 
hvor virksomheden skal levere DLW Li-
noleum og DLW Vinyl til sammenlagt 
100.000 kvadratmeter.

Armstrong DLW arbejder hårdt på at 
komme ind i de nye sygehusprojekter. 
Gulvbelægningen produceres ved Bre-
men i Tyskland af Deutsche Linoleums 
Werke, der også i forkortelse har givet 
navn til produktet DLW Linoleum.

– Armstrong DLW har en bred pro-
duktpalette at tilbyde hospitalerne. Alle 
kender DLW Linoleum, der er Svane-
mærket og 98 pct. naturprodukt med 
en høj score på bæredygtighed der gør 
materialet nærmest selvskrevet. Ønsker 
man bygningerne klassificeret, er man er 
nødt til at finde produkter, der er mest 
muligt bæredygtige for at få de højeste 
point.

Det siger projektkonsulent Inge Bir-
kelund, som har assisteret rådgivere, 
bygherrer, entreprenører og gulvkunder 
i de seneste 15 år med valg af gulvbelæg-
ninger.

Værdsat samarbejdspartner

– Mit budskab er at vi er foretrukken 
samarbejdspartner på gulvbelægninger Hvidovre Hospital, venteområde med DLW Linoleum Colorette
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i hospitals- og sundhedssektoren. Den 
rigtige belægning betyder virkelig me-
get, når vi taler om bæredygtighed, de-
signs og løbende driftsomkostninger.

Vi er en af verdens største producen-
ter af halvhårde belægninger som vinyl 
og linoleum. DLW Linoleum har vi pro-
duceret de sidste 130 år. Hospitals- og 
uddannelsessektoren er vort største og 
vigtigste marked for DLW Linoleum. Vi 
leverer omkring halvdelen af det lino-
leum der lægges i Danmark.

Mange gange får vi hele ordren på 
hele gulvbelægningspakken, fordi kun-
derne kan få en komplet leverance med 
alt de skal bruge samlet hos os. Vi er inde 
på mange af de danske hospitaler i for-
vejen og forventer at komme ind som le-
verandør på mange af de nye projekter.

Det nye Skejbys (DNU) sengebygning 
N1 på 25.000-27.000 kvm., har vi leveret 
til, men totalt set skal vi fremover også 
levere til de næste tre sengeafsnit N2, 
N3 og N4. Det drejer sig sammenlagt om 
rundt regnet 100.000 m2 frem til 2018.

Vi arbejder ligeledes i tæt dialog med 
rådgiver/bygherre på de andre supersy-
gehuse der er under projektering.

Let at vedligeholde

– Driftsfolk bliver hørt i mange sammen-
hænge i de store offentlige projekter og 
de ønsker klart materialer ind, der er lette 
at vedligeholde. DLW Linoleum skal ikke 
coates, man plejer løbende linoleums-
overfladen med en universalvask og en 
gulvpleje med sæbe.

Gulvpleje er en plejesæbe der har 
erstattet voksen man brugte i gamle 
dage. Vor fabriksoverflade er en LPX-
overflade, der er diffusionsåbent vand-
polymer og som løbende skal plejes med 
vask. Vort gulv ændrer sig ikke, hvis det 
behandles korrekt.

DLW Linoleum kan sagtens ligge på et 
hospital i 50 år. Hospitalerne foretrækker 
materialet både, fordi det har så mange 
gode egenskaber og er væsentligt bil-
ligere både i indkøb og drift end både 
polyuretan- og gummigulve, siger Inge 
Birkelund.

Lyddæmpende egenskaber

I det nye bygningsreglement er kravene 
til trinlyd og støj skærpet. I vort produkt-
program har vi akustikgulve. Der er to 
typer, den ene med en 14 dB dæmpning 
med kork på bagsiden.

Den anden er en nyhed, en DLW Li-
noleum der markedsføres under navnet 

”AcousticPlus” som dæmper trinlyden 
endnu mere, faktisk med op til 18 dB 
og er forsynet med en skumbagside, si-
ger Inge Birkelund, der peger på at støj-
dæmpning på hospitalerne er meget i 
fokus.

Hygiejene, specialproduktion og 
Nyhed

Skridsikkerhed på DLW Linoleum er R9, 
derfor kan materialet ikke opnå beteg-
nelsen ”skridsikker”, der kræver R10, 
men R9 er faktisk rigtigt godt, understre-
ger Inge Birkelund og tilføjer, at R9 be-
stemt ikke er et glat gulv.

En anden vigtig egenskab er DLW Li-
noleums hygiejniske egenskaber, fastslår 
hun og tilføjer, at linoleum er dokumen-

teret antiresistent over for bakterieflora. 
Således vil bakterier der ligger på gulv-
overfladen blive tilintetgjort af bestand-
delene i linoleumsmaterialet.

Alle designs repræsenteret

Hospitalerne kan få opfyldt næsten et-
hvert ønske om specialfarver, dersom 
de har særlige ønsker, blot skal de være 
opmærksomme på at få det bestilt i god 
tid, så det kan indgå i produktionsplan-
lægningen. Armstrong kan sagtens pro-
ducere gulve i specialfarver og materialet 
levner mulighed for at få lavet kunstvær-
ker som intarsia med en kunstner invol-
veret.

Hospitalerne kan som noget helt nyt 
nu også få linoleum der ligner et eks-

Skejby Sygehus, besøgsrum med DLW Linoleum Marmorette
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klusivt trægulv: Vi introducerer i august 
et nyudviklet linoleumsprodukt i træ-
look ”Naturecore” der føres i naturfar-
ver. På sengestuer kan det gøre miljøet 
mere hjemligt samtidig med at de gode 
egenskaber ved linoleum bevares, si-
ger hun.

Skridsikker DLW Vinyl til de 
våde rum

Armstrong har også et stort sortiment af 
DLW vinylgulve.

I områder med særlige krav til mod-
standsdygtighed overfor fugt og med 
krav om vådrumsgodkendelser, er DLW 
Vinyl ideelt. De skærpede vådrumskrav 
omfatter typisk laboratorier, toilet og 
baderum. Virksomheden producerer en 
skridsikker DLW Vinyl med en resistens 
på R10 som samtidig er let at rengøre.

Det specielle ved den er, at der er 
præget et mønster af små kanaler ned 
i overfladen, som gør gulvet meget let 

at vedligeholde og som driftsfolk ifølge 
Inge Birkelund er utrolig glade for. 
Denne DLW Vinyl kommer til at ligge på 
Skejby som et af de første steder.

Næsten alle vore homogene vinyler er 
vådrumsgodkendte, fastslår Inge Birke-
lund.

Armstrong kan ligeledes levere anti-
statiske DLW Vinyl og DLW Linoleums-
gulve, der kan aflede statisk elektricitet 
til installationens jordforbindelse, hvilket 
blandt andet er velegnet til operations-
stuer med meget elektronisk udstyr.

Fremtiden tegner lys

Selskabet har salgskontor i Glostrup 
men er landsdækkende. Inge Birkelund 
servicerer rådgivere/kunder i Midt- og 
Nordjylland samt er Hospital Project Ma-
nager i DK, hun har tre kolleger der kører 
ud til entreprenører, arkitekter og andre 
store kernekunder. De senere år er der 
blevet lagt 2 mio. kvadratmeter lino-
leum- og vinylgulv i Danmark og alt tyder 
på at materialernes popularitet vil bestå, 
så Armstrong DLW ser lyst på fremtiden.

Projektkonsulent Inge Birkelund

Olgahospital i Stuttgart, operationsstue med afledende DLW Vinyl Conductive



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5   33 

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Varmodan har fokus 
på de kundespecifikke 
løsninger
Den landsdækkende virksomhed er en fullservicepartner og one-stop- leverandør inden for etablering, 
reparation og vedligehold af energitekniske anlæg og er gearet til at udføre specialløsninger

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Varmodan A/S leverer komplette kunde-
specifikke energiinstallationer baseret på 
fossile brændsler, bioenergi, el og gas, 
både som standardløsninger, men i høj 
grad også skræddersyede specialløsnin-
ger til den enkelte kundes individuelle 
behov.

Virksomheden forhandler og instal-
lerer brænder- og kedelanlæg med ud-
styr, der kan producere såvel varmt- og 
hedtvand, hedtolie og omfatter systemer 
til total styring og overvågning. Det kan 
både foregå, hvor virksomheden indgår 
som en del af en større entreprise, eller 
som totalleverandør.

– Vi har totalløsningerne og kompe-
tencerne, der skal til. Vi evner at tænke 
anderledes og i utraditionelle, nye baner, 

når det er nødvendigt. Vi har alle de nød-
vendige fagfolk som smede, sertvicetek-
nikere og eltekniske fagfolk, der taler 
samme sprog.

Hvis vi optimerer en tavle, kan et nyt 
tavledesign være en stor fordel, så den 
passer til det eksisterende miljø og for-
trådning på stedet. Eltavlerne designer vi 
fra bunden og bygger dem bagefter op, 

Fortsættes næste side



DRIFT & VEDLIGEHOLD

så de er klar til den endelige montage, 
siger salgsansvarlig Henrik Honore, Var-
modan.

Den brede produktpalette

Hovedkontoret er placeret i Vojens, hvor 
alle aktiviteter inden for smedearbejde 
og produktion foregår. Virksomheden 
råder over et stort smedeværksted, der 
er gearet til at producere bæringer, stål-
huse, lydisoleringsløsninger, gallerier for 
blot, at nævne få blandt talrige løsninger.

I Solrød har virksomheden en afde-
ling, der varetager alt i el, projektering 
og service. Der er ikke langt fra design 
til produktion i Varmodan, når de kun-
despecifikke løsninger skal udvikles, og 
ordrene effektueres. Varmodan er en 
virksomhed, som jævnligt arbejder med 
specialopgaver inden for varme med til-
hørende tavlebyggeri, energioptimering 
og service på kontraktbasis.

Virksomheden designer, projekterer, 
bygger og kontrollerer el-og styretav-
ler, PLC-løsninger og fjernovervågning. 
Varmodan kan håndtere opgaver fra helt 

normale varmetekniske løsninger til de 
meget specielle løsninger, fastslår Hen-
rik Honore.

Specialiserede ydelser til 
hospitaler

– Vi leverer kedelcentraler, service og 
brændere til hospitalerne. Kedlerne er 
primært Danstoker, mens brændere er 
Saacke og Dreizler, som de faste mærker. 
Varmodan yder service på brændere og 
på el-tavler i kedelrummet.

Vi servicerer desuden kedler til fjern-
varmeanlæg på fx Hvidovre Hospital, 
hvor vi bistår med sådanne løsninger. 
Varmodan servicerer også dampanlæg 
og er certificeret til at foretage lovpligtige 
dampeftersyn, kontrol og godkendelse 
af disse. 

Varmodan beskæftiger godt en snes 
medarbejdere og kan tilbyde fx et kom-
plet kedelrum og inkl. service som total-
leverandør fra ide til færdigt koncept

Vi er gode til tænke i alternative løs-
ninger eksempelvis inden for energiop-
timering. På dampanlæg kan vi tilbyde 

energioptimering af kedlerne blandt 
andet på hospitalernes dampanlæg. Vi 
kan med særligt udstyr implementere 72 
timers vagtfri drift og løsningerne har en 
nem og tilgængelig brugerflade.

Gode til alternative løsninger

Varmodan kan tilbyde eltekniske installa-
tioner til køleanlæg, frekvensomformere, 
energibesparende elmotorer, varme-
pumper, nødstrømsanlæg og generato-
rer, som virksomheden ofte engagerer 
sig i med samarbejdspartnere, men kan 
også etablere solcelleanlæg.

Overvågning og programmering af 
anlæg, PLC og HMI, skærme, interfaces 
mellem kunderne og brugerfladen får 
Varmodans teknikere bygget op med en 
enkel, overskuelig brugerflade.

Varmodan har netop etableret et stort 
anlæg til Novozymes..Og Også indu-
strier, som Arla er på kundelisten lige-
som fjernvarmeværkerne. Varmodan 
arbejder i tæt dialog med ingeniører, råd-
givere, hospitalernes tekniske chefer og 
afdelinger.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5   35 

Besøg

www.cotedor.dk

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

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

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

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 

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

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

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

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

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

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

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

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

Vi ønsker alle annoncører og læsere en GO’ Sommer
På gensyn den 4. september

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Behov for energioptimering

– Mange ældre anlæg er i dag udfordret 
på, at de forurener for meget, men vi kan 
let optimere sådanne installationer med 
en bedre styring, effektive brændere og 
varmevekslere, fastslår Henrik Honore.

– Der er behov for optimeringer 
mange steder, og vi kan tilbyde dem 
ekspertisen og en målrettet organisation, 
der er vant til at arbejde under specifikke 
krav også på servicesiden. Vi har det 
samlede overblik over alle de ofte kom-
plicerede regler, der skal følges inden for 
installation af varmeanlæg til gas, el og 
damp.



PATIENTFLOW

Forudsigelighed i udskrivelser 
giver plads til akutte patienter

AF OVERLÆGE, PH.D., PROJEKTLEDER 

LOUISE RABØL, OG SUNDHEDSFAGLIG 

CHEF VIBEKE RISCHEL, DANSK SELSKAB FOR 

PATIENTSIKKERHED

’flowpakken’ – gør sundhedspersona-
let i stand til at overskue og koordinere 
indlæggelsesforløbene således, at akut-
sygehusets ressourcer udnyttes bedst 
muligt, og patientforløbene koordineres 
på tværs.

Projektet stemmer godt overens med 
tankerne i regeringens sundhedsudspil, 
Nationalt kvalitetsprogram for sund-
hedsområdet 2015-2018, der blev of-
fentliggjort for nylig. Sikkert Patientflow 
arbejder med udgangspunkt i patienter-
nes oplevelser, kvalitetsudviklingen er 
indlejret i de daglige arbejdsgange, og 
der er systematisk brug af data og synlig-
hed omkring resultaterne.

Internationale erfaringer

Sikkert Patientflow er baseret på erfarin-
ger fra bl.a. USA, der viser, at kø i akut-
modtagelserne ofte skyldes flaskehalse 
i den anden ende af patientforløbet: I 
udskrivelserne. Hidtil har man priorite-
ret at få patienterne indlagt, men måske 
undervurderet det vigtige i at sikre den 
samme grad af systematik og forudsige-
lighed i, at patienterne bliver udskrevet 
til det aftalte tidspunkt. Den manglende 
systematik omkring udskrivelser har 
skabt udfordringer i forhold til både pa-
tientoplevelser og arbejdsmiljøet på af-
delinger med mange akutte patienter.

Baggrunden for Sikkert Patientflow er 
metoden Real Time Demand Capacity 
Management (RTDC), der er udviklet 
af eksperter fra den amerikanske sund-
hedskvalitets-organisation Institute for 
Healthcare Improvement (IHI). (1)

RTDC går ud på at gøre sundhedsper-
sonalet/sygehusene i stand til at forud-
sige indlæggelser og udskrivelser vha. 
daglige strukturerede tværfaglige team-
møder på sengeafsnitsniveau, kaldet 
’tavlemøder’, og på sygehusniveau, kal-
det ’kapacitetskonferencer’. Målet med 
teammøderne er, at personalet – med 
den nødvendige ledelsesopbakning – 
selv skal gøres i stand til at sikre, at der er 
en ledig seng til den næste patient. Det 
kræver, at der ikke sker forsinkelser i un-

dersøgelser og behandlinger hos de ind-
lagte patienter. Det er fx vigtigt, at tilsyn 
og stuegang finder sted til den aftalte tid, 
og at billeddiagnostiske undersøgelser 
gøres mest muligt fleksible.

Når det lykkes at sikre forudsigelig-
hed i udskrivelser, giver det flere gevin-
ster: Bedre patientforløb for patienterne 
i akutmodtagelserne, der ikke længere 
skal opleve ventetid på at blive indlagt i 
en sengeafdeling; respekt for de færdig-
behandlede patienters tid; samt et bedre 
arbejdsmiljø for personalet, der i højere 
grad selv kan overskue og medvirke til at 
sikre gode patientforløb for alle patienter.

Systematisk implementering

En vigtig del af projektet er tavlemøder 
og kapacitetskonferencer. I projektet 
arbejder de 12 sygehuse med at finde 
de rigtige lokale modeller: Hvornår og 
hvor skal de korte teammøder afholdes? 
Hvem skal deltage? Hvad er det vigtigst 
at få koordineret? Hvordan indsamles 
data, så vi ved, at vi bliver i stand til at 
gøre det, vi gerne vil? Hvordan og hvor 
ofte skal ledelsen følge op for at sikre, at 
de lokale mål og projektets mål nås? Her-
til bruges Plan-Do-Study-Act (PDSA)-
metoden til småskala-afprøvning – ofte 
i højt tempo, da læringen for organisa-
tionen ligger i, hvordan ideerne virker 
i praksis. PDSA-metoden er en del af 
’forbedringsmodellen’, der går ud på at 
sygehusene sætter mål for forbedrings-
arbejdet, systematisk gennemfører ’små-
skala-afprøvninger’ samt løbende ind-
samler data om forandringerne. Man kan 
læse mere om målingerne til projektet på 
projektets hjemmeside (se faktaboksen).

Erfaringsudveksling

Et vigtigt element i projektet er erfarings-
udveksling på tværs mellem de 12 sy-
gehuse. Derfor er projektet organiseret 
som et systematisk arbejdende lærings-
netværk, hvor der er halvårlige lærings-
seminarer for deltagere fra sygehusene, 
inklusive sygehusledelser. På læringsse-

I Sikkert Patientflow arbejder 12 sygehuse 
for at skabe bedre forudsigelighed om-
kring udskrivelser. Det skal blandt andet 
medføre, at nyindlagte patienter slipper 
for ventetid i akutmodtagelsen. Erfarin-
ger fra USA viser, at kø-dannelse i akut-
modtagelsen ofte skyldes en flaskehals i 
den anden ende af patientforløbet, ved 
udskrivelserne. Sikkert Patientflow er et 
forbedringsprojekt, der lever op til mange 
af tankerne i regeringens nye nationale 
kvalitetsprogram for sundhedsområdet.

En patient indlægges akut af den prak-
tiserende læge på det nærmeste akutho-
spital. Patienten og de pårørende har fået 
at vide, at tilstanden kræver behandling 
med det samme. Alligevel oplever pa-
tienten og de pårørende, at de kommer 
til at vente i mange timer i akutmodtagel-
sen, før de bliver set af en læge og be-
handlingen iværksat, og derefter endnu 
et par timer før patienten kan overflyttes 
til en seng i et sengeafsnit.

Dette scenarie er ikke ualmindeligt på 
de danske akutsygehuse. En spørgeske-
maundersøgelse om patientoplevelser i 
akutmodtagelserne fra 2014 viste fx, at 
65 pct. af patienterne havde oplevet ven-
tetid i forbindelse med deres behandling.

Tidligere har sundhedspersonalet ikke 
haft redskaber til at håndtere køerne i 
akutmodtagelsen – udover at opfordre 
sygehusledelserne til at ansætte mere 
personale og oprette flere sengepladser. 
Men erfaringerne fra Sikkert Patientflow 
er, at projektets metoder – samlet kaldet 
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minarerne deler sygehusene de resulta-
ter, der er opnået siden sidst, udveksler 
erfaringer og får ny viden fra interna-
tionale eksperter i forbedringsarbejde og 
patientflow.

I perioderne mellem læringssemina-
rerne, kaldet ’aktionsperioder’, arbejder 
de lokale team med småskalaafprøvnin-
ger og udvikler og tilpasser tavlemøder 
og kapacitetskonferencer. Disse pro-
cesser understøttes ved, at hvert enkelt 
sygehus får jævnlige besøg af eksperter 
i forbedringsmetoder. Desuden er der 
månedlige telefonkonferencer med ud-
veksling af ideer mellem sygehusene 
samt individuel månedlig feedback på 
lokale data rapporteret til en fælles plat-
form. Erfaringerne viser, at denne måde 
at arbejde på skaber tempo og energi i 
forbedringerne. (2)

Hidtidige erfaringer

Sikkert Patientflow har været i gang si-
den januar 2014 og løber til udgangen 
af 2015. Projektet er således endnu ikke 

afsluttet. Siden projektet var omtalt i ’Ho-
spitaler – Drift og Arkitektur’ i marts 2014, 
har sygehusene opnået mange erfaringer 
med håndteringen af patientflow:

En rundspørge til sygehusene viser, at 
projektets begreber og teorier om ’køer’, 
’flaskehalse’, ’spild’ og ’forudsigelighed’ 
har betydet, at sundhedspersonalet nu 
har fået et begrebsapparat til at tale om 
de udfordringer, der tidligere mest blev 
beskrevet med det vanskeligt definer-
bare fælles-begreb ’overbelægning’. 

Tavlemøder og kapacitetskonferen-
cer har betydet, at personalet nu i langt 
højere grad end tidligere har overblik 
over indlæggelser og udskrivelser af 
akutte patienter i eget afsnit og på tværs 
af sygehuset. Det overblik understøt-
ter, at fordeling af patienter mellem af-
delingerne bliver et fælles anliggende, 
som løses på den mest hensigtsmæssige 
måde for patienterne. Også sygehusle-
delserne oplever, at kapacitetskonferen-
cen giver overblik over, hvordan dagen 
kommer til at forløbe på sygehuset, samt 
hvor der kan være brug for at sætte eks-

tra ressourcer ind for at give patienterne 
de bedste forløb. 

Projektet har også oplevet udfordrin-
ger: Det har i mange tilfælde været svært 
at basere projektet på automatiske da-
taudtræk fra it-systemerne, fordi det er 
vanskeligt at få real-time data. I stedet 
arbejder man med ’håndholdte’ forbed-
ringsdata og stikprøver – som det er vel-
kendt fra forbedringsarbejdet. Mange 
andre steder i verden er ’bed manage-
ment’-moduler i de elektroniske patient-
journaler en vigtig kilde til hurtige udtræk 
af data om patientflow. Det er nok også 
fremtiden i Danmark. Men manglende 
it-systemer er ikke en forhindring for at 
arbejde med sikkert patientflow.

Der er stadig meget arbejde for akut-
sygehusene, inden de kan sige, at der er 
forudsigelighed i patientflowet, og ikke 
alt kan rummes inden for rammerne af 
dette toårige projekt. Men de foreløbige 
erfaringer viser, at tavlemøder og kapa-
citetskonferencer er redskaber, der kan 
bidrage til at fjerne flaskehalse, kø-dan-
nelse og ventetid, sådan at det i højere 
grad bliver den rigtige patient i den rig-
tige seng på det rigtige tidspunkt.
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Sikkert Patientflow løber fra 2014 til 2015.

Bag projektet står de fem regioner, Danske Regioner, TrygFonden og Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed.

De deltagende sygehuse er Nordsjællands Hospital, Amager-Hvidovre Hospital. 
Køge Sygehus, Slagelse-Næstved Sygehus, Holbæk Sygehus, Sygehus Lillebælt, 
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Hospitalsenhed Vest, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel
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FSTA’s temadag om el-
installationer og el-sikkerhed på 
hospitalerne var en stor succes
Mere end 120 projekterende ingeniører, 
el-installatører, leverandører af el-mate-
riel og driftsansvarlige på landets hospi-
taler deltog den 29. april i FSTA’s tema-
dag om el-installationer og el-sikkerhed 
på hospitalerne.

Lovgivningen og standarder om el-in-
stallationer har udviklet sig de seneste år, 
og der har derfor været en del usikker-
hed forbundet med dette. Formålet med 
temadagen var at bidrage til en fælles 
forståelse af, hvordan man kan etablere 
gode el-installationer på hospitalerne. 
Installationer der lever op til de mange 

forventninger og krav, der stilles – heri-
blandt en sikker forsyning og en god el-
sikkerhed.

”El er en kritisk patientnær forsyning, 
og derfor er det et vigtigt emne for os. 
At være ansvarlig for el-forsyningen 
kræver stor omtanke – både i forhold til 
opbygning og anvendelse. Det skal være 
helt sikkert, at der kommer strøm, og at 
personale og patienter ikke kommer til 
skade. De fagfolk, der deltog i temada-
gen, har ansvaret, hvis der sker noget 
uventet, og de skal kunne svare på, hvor-

dan det kunne ske” siger Kaj Hyldgaard, 
formand i FSTA.

En af de deltagere på temadagen var 
Jens Bach Lassen, som er projektleder 
hos Kemp & Lauritzen. Han er ansvarlig 
for de seks elektrikere, der varetager el-
installationerne på Aalborg Universitets-
hospital og skal sikre, at alt bliver lavet 
korrekt og sikkert, så patienter og perso-
nale ikke kommer til skade:

”Temadagen er vigtig for os, fordi vi 
muligvis skal til at bruge et helt nyt stik-
kontaktsystem. Vi vil gerne være på for-
kant og have al den information, som vi 
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kan få. På temadagen får vi samtidig mu-
lighed for at høre, hvad maskinmestrene 
og de driftsansvarlige på hospitalerne si-
ger til det. På den måde er vi bedre klædt 
på til at rådgive og tale med hospitaler-
nes nøglepersoner” forklarer Jens Bach 
Lassen.

Som funktionsleder for el på Odense 
Universitetshospital kender Ejner Juul 
Christiansen til værdien af korrekte og 
gode el-installationer:

”Jeg kan jo se, hvor store gener det gi-
ver, når det ikke er lavet ordentligt. Det 
vigtigste for os er at have en god drift 
samtidig med, at patienternes sikkerhed 
skal være i top. Hvis patienter og service-
personale lider under dårlige installa-
tioner, så er det op ad bakke” siger Ejner 
Juul Christiansen. Han påpeger, at mang-
lende opmærkning og installationer, der 
ikke bliver lavet færdige, er nogle af de 
udfordringer, han indimellem oplever på 
hospitalet.

Kristoffer Jørgensen, el-ingeniør og 
indehaver af Frandsen & Søndergaard, 
ved, hvor stor betydning driften har:

”I forhold til de tekniske afdelinger 
handler det jo om drift, drift og drift. Der 

bliver skåret i deres budgetter, og derfor 
skal vi også have robuste installationer, 
der kan holde i længden. Det dur ikke 
at lave for billige løsninger, som de skal 

bruge en masse driftspenge på at vedli-
geholde efterfølgende”

Fortsættes næste side
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Ny viden giver nye ideer

For Kristoffer Jørgensen, der netop skal 
til at bygge en operationsstue på Aal-
borg Universitetshospital, er det vigtigt 
at holde sig opdateret i forhold til el-sik-
kerheden – både på de eksisterende og 
nye sygehuse:

”Sådan en temadag er rigtig god, fordi 
man får en masse input og bliver klogere 
på, hvad andre gør”

Han tog også et helt konkret forslag 
med sig hjem:

”Jeg har fået ny viden om jording i 
operationssøjlerne, som hænger ned fra 
lofterne. Man kan tilslutte operationsle-
jet til jord den vej igennem. Jeg tror fak-
tisk, at vi skal overveje, om vi ikke skal 
bruge SI sikkerhedsafbrydere til vores 
operationsstue de steder, hvor der skal 
være HPFI relæ”

Kaj Hyldgaard glæder sig over, at 
FSTA med temadagen bidrager til ny 
viden og sætter tankerne i gang hos de 
mange deltagere:

”Når vi deler viden, er vi med til at 
bringe sikkerheden op på et højere ni-
veau. Vi håber, at deltagerne med den 
nye viden tager hjem og kigger på egne 

installationer med nye øjne. Hvis det 
medfører, at vi får endnu mere sikre el-
installationer, så er vi lykkedes i en grad, 
der er fantastisk”

Supersygehuse: Hvorfor bygge 
forskelligt?

En af de pointer, der stod klarest efter te-
madage, er de mange forskellige måder 
at lave el-installationer på, og at de for-
skellige hospitaler har forskellige hold-
ninger til, hvordan el-sikkerheden skal 
være.

”Aalborg Universitetshospital har 
skærmede kabler, og på temadagen har 
vi nu hørt, at det overhovedet ikke har 
nogen effekt. På Esbjerg Sygehus, hvor 
vi også bygger, er der ingen skærme. Det 
er lidt sjovt, at der i så lille et land som 
Danmark er så store forskelle på, hvor-
dan man gør tingene” siger Kristoffer 
Jørgensen.

Flere af deltagerne påpegede da også 
udfordringerne ved, at de nye supersy-
gehuse bygges på samme tid og på vidt 
forskellige måder.

”Jeg kunne godt ønske mig, at man 
ikke opfinder den dybe tallerken fem 

forskellige steder i Danmark. Det havde 
været en god idé med faglige arbejds-
gruppe, der skulle definere, hvordan 
de danske supersygehuse skal bygges, 
og hvad der er bedst i forhold til drift og 
økonomi. Det bliver i stedet de enkelte 
rådgivere og teknikere, som kommer til 
at beslutte, hvordan de bygges. Så sid-
der vi måske her igen om 20 år og taler 
om, hvordan man laver sikre el-installa-
tioner, og hvilke udfordringer vi har haft 
med de valg, vi tog i sin tid” fortæller Kri-
stoffer Jørgensen.

Indgå i dialog om fremtidens el-
installationer

Ifølge Kristoffer Jørgensen findes der 
ikke nogen enkelt formel til, hvordan 
man laver de bedste el-installationer på 
hospitaler, men en lang række mulighe-
der. Ofte bliver mavefornemmelsen sty-
rende for, hvad der er det rigtige at gøre. 
Ud fra fordele og ulemper må man i sam-
råd med bygherre vælge den løsning, 
der er bedst.

Ejner Juul Christiansen mener, at dia-
log om de forskellige muligheder og ud-
fordringer er den bedste vej frem:

”Hvis man indgår i dialog, kan man for 
alvor begynde at udvikle og blive klo-
gere på, hvad de forskellige løsninger og 
valg får af betydning”

Kaj Hyldgaard håber, at temadagen 
kan bidrage til en fortsat dialog om el-
installationer og el-sikkerhed på hospi-
taler:

”Det kunne jo være, at der var nogle 
af alle de dedikerede deltagere, som har 
lyst til at sætte sig sammen og arbejde 
videre. Det kunne fx være oplagt at ud-
arbejde en vejledning i, hvordan man på 
en sikker måde kan lave el-installationer 
på hospitaler”

Hvis du har interesse i at indgå i yder-
ligere dialog om el-installationer og el-
sikkerhed på hospitaler, så kontakt FSTA 
på mail: info@fsta.dk

AKUTHOSPITAL FÅR NY PROJEKTCHEF

37-årige Jeppe Juul Hansen bliver ny konstitueret leder af Projektafdelingen på Hospitals enhed 
Midt, der står for udbygningen af Regionshospitalet Viborg. Skiftet på projektchef posten sker, da 
Lillian Kristensen har valgt at blive fritaget for sine opgaver på kvalitetsfondsprojektet.

Jeppe Juul Hansen, der er uddannet cand.scient.adm. og har været ansat i Projektafdelingen siden 
afdelingens oprettelse i 2009, får dermed projektansvaret for kvalitetsfondsprojektet med et bud-
get på i alt 1,15 mia. kroner.

Jeppe Juul Hansen er ny konstitueret leder af Projektafdelingen på 
Hospitalsenhed Midt. (Foto: Hospitalsenhed Midt)
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El-sikkerhed på sygehuse 
- deltag i temadag 

Onsdag den 29. april kl. 9.30-15.30  
i HUSET, Middelfart

Hvordan skal el-installationer udføres i medicinske områder 
på sygehusene, og skal fremtidens stikkontakter være Schuko 
stik? FSTA og FSD tager fat på disse og andre spørgsmål om 
el-sikkerhed. 

Uddrag af program:
•  Velkomst og problematisering af emner  

v. FSTA/FSD og Peter Rosenberg Kjær, ELsikkerhed.dk 
•  Stærkstrømsbekendtgørelsen IEC 60364-7-710  

•  Projektering af sygehusinstallationer i praksis  
v. Finn Westergaard, Midtconsult

•  Danske stikkontakter er en tikkende bombe  
v. Kim Benny Larsen, Rambøll

•  Schuko-godkendelse og fordele ved LK’s danske stikkontaktsystem  
v. Schneider Electric

Det koster 950 kr. at deltage, og tilmelding foregår elektronisk.
Program og tilmelding på www.fsta.dk 

Husk at reservere dagene 7-9. oktober i kalenderen. FSTA 
afholder Årskonference i Kolding og vil som vanligt have et 
spændende, perspektiverende og aktuelt program, der behandler 
emner indenfor drift, teknologi og arkitektur og belyser fremtidige 
behov, krav og muligheder indenfor hospitalssektoren.

Programmet annonceres på www.fsta.dk hvor du også kan 
tilmelde dig Årskonferencen.

Årskonferencen er samlingspunkt for landets professionelle 
aktører indenfor hospitals drift, teknik og arkitektur.

FSTA’s Årskonference  
7.-9. oktober 2015

FSTA

FØDSELSDAGE

ÅR DATO NAVN ANSÆTTELSESSTED
70 26-06-2015 Hans Erik Lund Pensionist
75 18-07-2015 Per Carlsen Pensionist
70 30-07-2015 Finn Jensen Pensionist
90 30-07-2015 Rudolf Brigsted Pensionist
75 05-08-2015 Per Andersen Pensionist
60 19-08-2015 Arne Bo Nielsen Sygehus Vendsyssel
50 02-10-2015 Joan Simun Salta' Landsygehuset Thorshavn
70 19-10-2015 Mogens Rahbek Pensionist
75 17-11-2015 Kai Roger Jørgensen Pensionist
50 06-12-2015 Peter Dan Kristiansen Vejle og Give Sygehuse
50 20-12-2015 Morten Kalf Jensen Roskilde Sygehus

 
JUBILÆER

25 01-03-2015 Paul Erik Busch Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
25 16-11-2015 Niels Bjørn Aller Århus Universitetshospital,Risskov
25 01-01-2016 Jan Pedersen Århus Universitetshospital,Skejby

Fødselsdage og jubilæer 2015



PRODUKTINFORMATION

Effektiv og ensartet 
fordeling af store 
luftmængder i laboratorier
KE Fibertecs løsninger med tekstilkanaler vælges ofte i labora-
torier på grund af deres evne til at håndtere store luftmængder 
samtidig med, at der opnås et lavt støjniveau i rummet.

Dette er vigtigt, idet høje lufthastigheder og støj ofte vil have 
negativ indvirkning på testresultater og udstyr i laboratoriet.

Systemerne er specielt velegnede i laboratorier med stink-
skabe eller i lokaler med varierende behov (VAV-anlæg).

KE Fibertec har stor erfaring med levering af tekstilkanaler til 
rene rum.

Hvorfor vælge tekstilkanaler i et laboratorium?

•  Effektiv og ensartet fordeling af store luftmængder
•  Trækfri luftfordeling og ingen døde zoner
•  Støjsvage – helt ned til 25 dbA
•  Godkendt efter nyeste danske brandnormer  

(DS 428, B-s1, d0)
•  Enkle at rengøre – ingen grobund for mikroorganismer
•  Lette tekstilkanaler, der kan monteres i enhver type loft
•  Lave omkostninger til vedligeholdelse
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PROJEKT

Den fysiske indretning på 
sygehuset har betydning for 
patienten
Projektet ”Livet mellem Stuerne” kørte på syv afsnit på Odense 
Universitetshospital og erfaringer herfra bruges fremover.

AF SANNE BERGLUND THOR

”Livet mellem Stuerne” viser, at den fy-
siske indretning har betydning for den 
patientoplevede kvalitet og kan bidrage 
til at drage nytte af patienters og pårø-
rendes egne ressourcer. Projektet er 
et samarbejde mellem Afdelingen for 
Kvalitet og Forskning/MTV på Odense 
Universitetshospital (OUH) og Syddansk 
Sundhedsinnovation.

Judith Mølgaard er direktør ved OUH 
og forklarer:

”Selvom alle sygehusbyggeri er ind-
rettet så godt som muligt med hygiejne 
og effektivitet for øje, skal vi huske, at 
indretning har betydning for patientens 
helbredelse og velbefindende. Det har 
overrasket os alle sammen, hvor få og 
simple greb, der omformer et meget kli-
nisk opholdsrum til en dagligstue.”

Projektet er inspireret af den danske 
arkitekt Jan Gehls verdensberømte bog 
Livet mellem Husene fra 1971, hvor Jan 
Gehl har undersøgt, hvordan vi indret-
ter de offentlige rum i vores byer. I Livet 
mellem Stuerne er de offentlige byrum 
oversat til gang- og ventearealer samt 

opholdsrum. Ved hjælp af midlertidige 
ombygninger af disse rum, har projekt-
gruppen undersøgt, hvordan man med 
simple indretningsprincipper kan drage 
større omsorg for patienter og pårø-
rende.

Tekstiler og hygiejne

Jeppe Emil Mogensen er ph.d. stude-
rende indenfor sygehusarkitektur og 
funktionelle tekstiler. Han har i projektet 
set på, hvordan tekstiler kan anvendes i 
fremtidens sygehusbyggeri:

”Jeg ser et stort potentiale for funk-
tionelle tekstiler, der på sigt vil kunne 
bidrage til hospitalets hygiejne. Vi har 
tidligere afprøvet rengøringsmulighe-
den, og i dette projekt har vi set på, hvad 
materialerne betyder for patienterne. De 
oplever det nye opholdsrum som hjem-
ligt, og tekstilerne fremhæves som en 
vigtig del af denne oplevelse.”

Rummet mere venligt

28-årig Mikkel Sidelmann, fra Odense er 
indlagt på Y1 – Nyremedicinsk sengeaf-
snit, OUH. Han har været indlagt flere 

gange og lagde mærke til forandringen 
under projektet:

”Jeg synes opholdsrummet er blevet 
rigtig godt. Jeg sidder blødere, og det 
er sådan lidt mere venligt. Jeg så straks 
de nye møbler og tapetet med bøgerne. 
Det er rart med noget at kigge på i stedet 
for fire hvide vægge. Jeg brugte det ikke 
før, men går nu tit derind.”

Afsmitning på personalet

Også personalet er begejstret. Bonnie 
Fahlen er afdelingssygeplejerske her:

”Vi har fået to fede opholdsrum. So-
faen gjorde underværker. Patienterne 
lagde sig der med det samme. Vi er så 
glade. Personalet taler på en anden 
måde inde i rummet – de dæmper stem-
men. De træder mere ind i patienternes 
rum. Det har haft en afsmitning på os 
alle, vi har ryddet op i afdelingen. Vi har 
fået lyst til at holde det pænt og undgå, at 
det strander til. Vi oplever, at patienterne 
går mere rundt og bruger nu andre loka-
ler end sengestuen.”

Resultaterne fra projektet Livet mel-
lem Stuerne samles i et inspirationskata-
log. Det vil der ifølge direktør ved OUH 
Judith Mølgaard blive kigget i:

”De erfaringer bruger vi i disse lokaler 
de næste syv år, før Nyt OUH er klar til 
indflytning.”

De syv deltagende afsnit på 
Odense Universitetshospital:

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O2
Nyremedicinsk sengeafsnit Y1 
Brystkirurgisk Center BKC
Kæbekirurgisk ambulatorium K
Hæmodialysen
Onkologisk ambulatorium R
Hæmatologisk ambulatorium X4.Den hjemligt indrettede dagligstue giver patienterne på nyremedicinsk afdeling en pause 

fra de kliniske omgivelser.
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Ventilation

Grundlæggende ventilationsteknik 1 08.09. 3 www.teknologisk.dk/k27339

Grundlæggende ventilationsteknik 2 29.09. 3 www.teknologisk.dk/k27340

Ventilationsanlæg - indregulering og måling 27.10. 3 www.teknologisk.dk/k27330

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 10.11. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger 17.11. 3 www.teknologisk.dk/k27309

Ventilation i etageboliger 25.11. 2 www.teknologisk.dk/k27337

Kølekursus for ventilationsmontører 01.12. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Ventilation i skoler 02.12. 1 www.teknologisk.dk/k27338

Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier 08.12. 3 www.teknologisk.dk/k27305

Køleanlæg

Grundlæggende køleteknik 1 - principper 01.09. 1 www.teknologisk.dk/k27503

Grundlæggende køleteknik 2 - hands-on 02.09. 2 www.teknologisk.dk/k27514

Tørring – grundlæggende begreber og energioptimering 17.09. 1 www.teknologisk.dk/k27537

Kølesystemer med ammoniak 06.10. 2 www.teknologisk.dk/k27513

Energioptimeret drift af kølesystemer 03.11. 2 www.teknologisk.dk/k27539

Varmepumpeteknik for rådgivere 04.11. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Store varmepumper til industri og fjernvarme 17.11 1 www.teknologisk.dk/k27542

Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 24.11. 2 www.teknologisk.dk/k27543

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 26.11. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Kølekursus for ventilationsmontører 01.12. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Store varmepumper til industri og fjernvarme 03.12. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Energioptimering 

Energivejledning - klimaskærm 08.09. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning - installationer 15.09. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning - klimaskærm 22.09. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 30.09. 2 www.teknologisk.dk/k27723

Energivejledning - modul 2 – Større bygninger 06.10. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Energiløsninger i sommerhuse 21.10. 1 www.teknologisk.dk/k27378

Salg af energiforbedringer 22.10. 1 www.teknologisk.dk/k27379

Energivejledning - installationer 29.10. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – modul 2 – handel og industri 03.11. 3 www.teknologisk.dk/k27371

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 04.11. 2 www.teknologisk.dk/k27723

Energivejledning - klimaskærm 10.11. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energirigtig drift af bygninger 11.11. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Energirådgiver - varmeforbrug 17.11. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Energivejledning - installationer 19.11. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning - klimaskærm 24.11. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Termografering 24.11. 1 www.teknologisk.dk/k27394

Kørekort til energiberegning 25.11. 1 www.teknologisk.dk/k27397

Undgå fugtskader 26.11. 1 www.teknologisk.dk/k27393

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 01.12.. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Styr på energiforbruget og reglerne for energiøkonomisk drift af større bygninger 02.12. 2 www.teknologisk.dk/k27709

Energivejledning – modul 2 – handel og industri 08.12. 3 www.teknologisk.dk/k27371

Energirigtig drift af bygninger 10.12. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Fjernvarme og varmeanlæg

Fjernvarmemester 15.09. 2+2 www.teknologisk.dk/k27203

Den nyeste varmenorm DS 469 17.09. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Varmeanlæg og installationer 22.09. 1 www.teknologisk.dk/k27103

CTS-anlæg – i teori og praksis 23.09. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 01.10. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Gulvvarme 08.10. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Dynamisk indregulering af installationer 03.11. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 10.11. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Energirigtig drift af bygninger 11.11. 1 www.teknologisk.dk/k27054
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Store varmepumper til industri og fjernvarme 17.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 03.12. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Energirigtig drift af bygninger 10.12. 1 www.teknologisk.dk/k27054

Vand, afløb og vådrum

Vådrum og installationer 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Regnvand til tøjvask og toiletskyl 28.10. 1 www.teknologisk.dk/k27124

Vådrum og installationer 05.11. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Vand og afløb i Bygningsreglementet 12.11. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening 19.11. 1 www.teknologisk.dk/k27122

Vedvarende energi

KSO-solcellekursus, modul 1 22.09. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 23.09. 1 www.teknologisk.dk/k27413

KSO-solcellekursus, modul 1 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 28.10. 1 www.teknologisk.dk/k27413

Varmepumpeteknik for rådgivere 04.11. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Solcelleanlæg – fra design til aflevering 05.11. 1 www.teknologisk.dk/k27416

Store varmepumper til industri og fjernvarme 17.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 26.11. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Beregning og dimensionering af solvarmeanlæg 01.12. 1 www.teknologisk.dk/k27401

Store varmepumper til industri og fjernvarme 03.12. 1 www.teknologisk.dk/k27542

KALIBRERING, MÅLETEKNIK, MILJØ OG SIKKERHED – KURSER 2. HALVÅR 2015

Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

Generelle

Introduktion til metrologi 29.09. 1 www.teknologisk.dk/k27627

Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere 08.09. 2 www.teknologisk.dk/k27647

Videregående måleusikkerhedsberegning 22.09. 2 www.teknologisk.dk/k27616

Smart grid fjernkommunikation 05.11. 1 www.teknologisk.dk/k27651

Kommunikation mellem måleudstyr 10.11. 1 www.teknologisk.dk/k27622

Uncertainty Analysis 23.11. 3 www.teknologisk.dk/k27661

Temperatur og fugt

Temperatur - måling og kalibrering 15.09. 2 www.teknologisk.dk/k27639

Kender du din temperaturkalibrator - workshop 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27643

Humidity 27.10. 3 www.teknologisk.dk/k27665

Flow

Mikroflow og små væskevolumener 22.10. 1 www.teknologisk.dk/k27629

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 01.10. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Flow 02.11. 3 www.teknologisk.dk/k27664

El og mekanik

Kalibrering af vægte og lodder 29.09. 1 www.teknologisk.dk/k27614

Tryk - måling og kalibrering 20.10. 2 www.teknologisk.dk/k27603

Miljø og sikkerhed

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 15.09. 1 www.teknologisk.dk/k27818

Nye sikkerhedskrav til styresystemer, EN 13849 05.11. 1 www.teknologisk.dk/k27823

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 28.10. 1 www.teknologisk.dk/k27815

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 24.11. 1 www.teknologisk.dk/k27815

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 30.09. 1 www.teknologisk.dk/k27818

Risikovurdering og maskinsikkerhed, DS/EN 14121 og DS/EN 12100 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Risikovurdering og maskinsikkerhed, DS/EN 14121 og DS/EN 12100 06.10. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Kemi for ikke-kemikere 17.11. 3 www.teknologisk.dk/k50006



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

KOMMUNIKATION

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
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● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk
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SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

Contech Automatic ApS
Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F., tlf. 54 88 44 40

E-mail: mail@contech-automatic.dk
www.contech-automatic.dk
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INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

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

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk
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ELTAVLER

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk
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TIC er din leverandør af alle
former for El-Automation

•	 El tavler
•	 PLC program 
•	 Data integration
•	 Logistik

Technodan Industrial Controls A/S 
Alsikevej 20, DK-8920 Randers NV | Hagensvej 4  

DK-9530 Støvring | Phone: +45 8710 9500 | Fax: +45 8710 9501 
www.tic.dk | info@tic.dk

TIC_57x57.indd   1 20/05/15   10.30



A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
SC

A
N

PU
BL

IS
H

ER
 | 

Fo
rla

ge
t 

Jo
hn

 V
ab

ø 
A

/S
 E

m
ilie

ki
ld

ev
ej

 3
5,

 2
93

0 
Kl

am
pe

nb
or

g 
| w

w
w

.sc
an

pu
bl

ish
er

.d
k

Magasinpost MMP 
ID-nr. 46707

Her er noget beroligende 
uden bivirkninger

Igen i år uddeler TrygFonden 60.000 bløde krammebamser 
på danske hospitaler og specialklinikker for at trøste og 
berolige børn, der skal i narkose. Børnene får bamsen,  
inden de bedøves. Og den venter på dem, når de vågner op. 
Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere trygt, og 
den starter samtaler og spreder glæde midt i det ukendte. 
En række afdelinger oplever også, at der er mindre behov 
for beroligende medicin, når børnene får en bamse. Derfor 
har TrygFonden siden 2007 uddelt 460.000 bamser, der 
siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde. 
Følg bamserne på Instagram #krammebamse eller del din 
bamseberetning på vores Facebook-side.
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TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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