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

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

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

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

Læs om Enopsols mere end 30 projekter i Danmark og se animation på www.enopsol.dk
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FSTA

FSTA i stadig udvikling
Forberedelserne til FSTAs kommende 
årskonference i Kolding har længe væ-
ret i fuld gang og forventningerne er 
store hos medlemmerne. Formand, Kaj 
Hyldgaard vurderer, at der har været 
betydelige fremskridt i foreningen det 
seneste år. Blandt andet takket være en 
større inddragelse af medlemmerne og 
brancheforeninger er der skabt større 
gensidig faglig respekt og et generelt 
stort engagement hos alle.

– Vi har mange nye og spændende 
fagemner, vi gerne vil tage fat på via en 
netværksgruppe i FSTA.

Der er mange medlemmer fra forenin-
gens kreds, som bidrager med forslag til 
nye emner, som de synes er interessante, 
relevante og som de har lyst til at starte op.

De ser oplagte muligheder ved at 
bruge vores forening til at sætte emner til 
debat. Og det netop hvad FSTA er skabt 
til. Vidensdeling er det overordnet pro-
jekt, som vi stille og roligt kommer et lille 
skridt videre med hver dag og nu kan vi 
se muligheder for at starte næste gruppe 
op og det bliver ventilation.

Vi har arbejdet med ventilation på OP-
stuer tidligere, men denne gruppe vil 
ikke begrænse OP området.

Der er mange nye ideer og mulighe-
der inden for ventilationsområdet der 
kræver, at FSTA tage fat på at vidensdele 
på området.

Er der ingen grænser for, hvor langt 
vi kan nå med vidensdeling, spørger Kaj 
Hyldgaard, og svarer selv nej, det er ude-
lukkende gruppens sammensætning og 
deres interesse i at bringe hinanden til et 
højere fælles videns niveau.

Bredde skaber forståelse

Det, der er vigtig i et godt vidensfæl-
lesskab, er en god repræsentation af vi-
densområdets interessenter, således at 
det brede er med. Det vil sige, at der bør 
være personer fra sygehuse, rådgivere, 
udstyrsleverandører, entreprenør og om 
muligt også lovgivningspersoner med i 
grupperne.

Jeg lægger stor vægt på, at grupperne 
er så fagligt bredt funderet som muligt 
for at styrke vidensdelingen og få repræ-
senteret mange synsvinkler i arbejdet. 

Debatten bliver væsentligt mere kvalifi-
ceret, når en bred kreds af fagfolk, der i 
deres dagligdag beskæftiger sig med det 
samme faglige emne, sætter sig sammen 
og diskuterer problemstillinger. Det ska-
ber dybde.

Kaj Hyldgaard ser sin rolle som at være 
en katalysator, der får sat tingene i gang 
og lige så stille bakke ud af projekterne 
igen, når der er etableret en gruppe med 
en ledelse, som kan skabe deres egen 
dagsorden, proces og få perspektiv på 
at dele deres viden, så det kommer flest 
muligt til gavn.

Fagnetværk for ventilation vil blive sat 
i gang umiddelbart efter årskonference 
2016.

Vi er inde på det rette spor

Medlemsmæssigt synes Kaj Hyldgaard 
at FSTA kører den rigtige vej.

Foreningen arbejder fortsat på at få 
flere arkitekter ind som medlemmer. De 
arkitekter der allerede deltager i FSTA, 
har allerede løftet foreningen fagligt med 
deres kompetencer indenfor innovation. 
Arkitekterne bidrager positivt til FSTA, 
fordi de er med til at skabe en bredere 
vinkel, som vi som teknikere måske har 
haft lidt svært ved at se.

Når vi har arkitekter med i arbejdet, 
som på logisk vis bringer os til at se de 
fordele, som deres arbejde medfører, bli-
ver vi bedre til at tænke designet ind og 
ikke kun fokusere på det teknisk funktio-
nelle. En tekniker går typisk hårdt funk-
tionelt til værks.

Fuldtonet medlemsdemokrati

Mange medlemmer/kursister har tilken-
degivet, at det var en rigtig god årskon-
ference i 2015. Det sætter os under pres, 
for kan vi får løftet barren tilstrækkeligt 
op og gøre det igen?

At videreføre en succes kræver, at vi 
kommer højere op, og det kan da godt 
give os koldsved på panden for det er et 
stort og krævende arbejde at forberede. 
Vi er super taknemmelige for, at vi fik 
skabt et godt årsmøde i 2015, og vi gør 
virkelig alt, hvad vi overhovedet kan, for 
få skabt en god årskonference igen 2016.

Vores idé med at lade medlemmerne 
komme med forslag til emner til kom-

mende årskonference har resulteret i en 
liste, som vi aktuelt er i fuld gang med at 
bearbejde. Det er denne liste vi bygger 
på i det kommende program, så det er 
virkelig et medlemsfokuseret forum vi 
arbejder i. Vi ønsker at løfte forslagene 
som medlemmerne er kommet med, så 
der er fuldt medlemsdemokrati i FSTA, 
siger Kaj Hyldgaard.

Indspark fra 
brancheforeningerne ved 
årskonferencen

Sidste år gik en gruppe konkurrerende 
virksomheder sammen og skabte et ind-
læg om gulvbelægning, hvor de invite-
rede deres brancheforening med som 
indlægsholder. Kaj Hyldgaard hilser så-
danne tiltag velkommen:

– Jeg stolt over, at medlemmer i 
samme branche, som er i daglig stærkt 
konkurrence, finder sammen som kolle-
ger og kan vidensdele på fælles niveau 
og skabe et indlæg vi alle lærte meget af.

Det kan jeg kun opfordre andre bran-
cher til også at taget initiativ til.

I år følger vi op med et lignede indlæg 
om BMS med deres brancheforening.

Deres påstand er at vi kan skabe et 
både bedre og billigere BMS systemer 
med integreret bygningsautomatik på 
hospitalerne. Så hvad skulle afholde os 
fra at overvære dette indlæg, det er vel 
værd at lytte, når fire store virksomheder 
siger, at de kan lave en bedre og billigere 
løsninger.

Jeg håber at se Jer i foreningen, enten 
i fagnetværk eller/og til den kommende 
årskonference, siger Kaj Hyldgaard.

Kaj Hyldgaard
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
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Anlægsinvesteringer i 
sygehuse er nødvendige 
for patienter og samfund

I disse år bygges der nye hospitaler i hele 
Danmark. I Aalborg, Gødstrup, Odense, 
Slagelse og Hillerød bygges der helt fra 
bunden, mens der andre steder udvides 
og fornyes. Dele af sygehusbyggerierne 
finansieres af Kvalitetsfonden, men de 
nye byggerier dækker kun 20 procent 
af det samlede sygehusareal i Danmark. 
Resten af nybyggerierne samt vedlige-
holdelse af de resterende 80 procent af 
det eksisterende areal skal dækkes af 
de penge, som afsættes til øvrigt anlæg. 
Disse midler skal også dække nødven-
dige investeringer i nyt apparatur og nyt 
IT-udstyr, som forbedrer patientbehand-
lingen.

Når der bruges penge på anlæg rundt 
omkring på de danske hospitaler, kom-
mer det både patienterne og samfundet 
til gavn.

Patienterne får gavn af tidssvarende 
bygninger, hvor der er mere lys og luft, 
bedre mulighed for enestuer, og hvor det 
er nemmere at sætte patientens ønsker 
og behov i centrum – for eksempel ved 
at have de nødvendige støttefunktioner 
i nærheden, og ved at tilgængeligheden 
for patienter og pårørende er i top. Nyt 
apparatur og ny IT giver samtidig mu-
lighed for hurtigere diagnosticering og 
bedre behandling samt bedre og mere 
effektive arbejdsgange og sammenhæng 
for patienten.

Samfundet får gavn af, at nye hospita-
ler kan drives mere effektivt end gamle. 
Eksempelvis er der forudsat effektivise-
ringsgevinster på op til otte procent i de 
igangværende byggerier. Det svarer til 
200 sygeplejerskestillinger, hver gang 
der investeres en milliard kroner. Gevin-
sterne indhentes blandt andet gennem 
ændrede arbejdsgange og samling af 
funktioner på færre matrikler.

Figuren herunder viser, hvor mange 
penge regionerne har brugt på inve-
steringer i bygninger, IT og apparatur i 
perioden 2007-15 (investeringerne fra 
Kvalitetsfonden er ikke medtaget). In-
vesteringer i bygninger har i de fleste 
af årene ligget på over to milliarder kro-
ner, men siden 2012 er niveauet faldet 
betragteligt. Regionerne blev for første 
gang pålagt en investeringsramme af sta-
ten i år 2013, så selvom vi i regionerne 
mener, der er behov for at investere 
yderligere, har vi ikke mulighed for det.

Investeringerne i apparatur er faldet 
fra et niveau omkring en milliard kroner 
årligt frem til år 2012 og til omkring en 
halv milliard kroner i de seneste par år. 
Omvendt er IT-investeringerne steget 
støt og var i 2015 på over 600 millioner 
kroner.

Det nuværende investeringsniveau er 
for lavt, hvis der skal opretholdes en høj 
standard på alle landets hospitaler. Hvis 
det nuværende niveau fortsætter eller 
falder endnu mere, er der en fare for, at 
Danmark om få år vil stå med nogle top-
moderne A-sygehuse, mens resten vil 
være ældre og mere slidte B-sygehuse.

Kvalitetsfondsbyggerierne dækker 
kun 20 procent af det samlede hospi-
talsareal i Danmark, og der er behov for 
også løbende at vedligeholde de reste-
rende 80 procent. En analyse fra Rambøll 
har vist, at cirka en tredjedel af den byg-
ningsmasse, som videreføres, er i kritisk 
stand, og at der et årligt investeringsbe-
hov på over 2,1 milliarder kroner alene 

til at forbedre disse bygninger samt 
vedligeholde resten. Hvis regionerne 
bibeholder det nuværende niveau, vil 50 
procent af bygningsmassen i 2024 være 
i kritisk stand. 

Skal bygningerne derimod forbedres 
– og ikke bare vedligeholdes – er beho-
vet for investeringer endnu større. Ram-
bøll kommer frem til, at regionernes be-
hov ud over det oprettende vedligehold 
på 2,1 milliarder kroner er på en milliard 
kroner til ombygning af eksisterende 
bygning samt opførelse af nye. Heri er 
ikke medregnet investeringerne fra Kva-
litetsfonden.

Der er et særligt fokus på byggeri in-
den for psykiatrien, fordi store dele af 
de eksisterende bygninger er gamle. 
Nogle er helt tilbage fra 1800-tallet. De 
nye moderne rammer for psykiatrien vil 
betyde bedre kvalitet for patienterne, 
blandt andet fordi man inden for psy-
kiatrien er begyndt at arbejde syste-
matisk med helende arkitektur. Der er 
i alt 10 psykiatriske byggeprojekter, og 
regionerne investerer tre til fire milliar-
der kroner samlet foruden tilskud fra 
satspuljen og Kvalitetsfonden. Hvis in-
vesteringsniveauet ikke hæves, kan det 
blive svært at få byggerierne færdige til 
tiden.

Investeringerne i apparatur har som 
nævnt været relativt lave de seneste par 
år, men fremover bliver der behov for 
store investeringer også på dette om-
råde, fordi mange af de strålekanoner og 
scannere, som blev indkøbt i perioden 
2005-08, står foran at skulle udskiftes.

Der vil skulle udskiftes 40 scannere 
årligt i de kommende år alene for at op-
retholde den nuværende kapacitet, og 
med en pris på 10-15 millioner kroner 
per scanner, bliver det til en samlet årlig 
udgift på 500 millioner kroner. Igen vil 
udgiften være højere, hvis kapaciteten 
skal udvides, og det kan blive nødven-
digt, hvis kapaciteten skal kunne følge 

AF JENS STENBÆK, NÆSTFORMAND I 

DANSKE REGIONER

SYGEHUSINVESTERINGER
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Figur 1. Historisk anlægsinvesteringsniveau, 2007-15
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Kilde: Regionernes regnskaber og egne opgørelser..

med det forventede stigende antal kræft-
tilfælde i fremtiden.

Samtidig skal der udskiftes 49 strå-
lekanoner i perioden 2016-22. Dette 
vil medføre en samlet udgift på mellem 

1,3 og 1,5 milliarder kroner afhængig 
af, hvor mange af de nye såkaldte MR-
acceleratorer, der også indeholder en 
scanner, som købes. En sådan koster 
omkring 50 millioner kroner per styk, 

hvilket er dobbelt så meget som en tra-
ditionel strålekanon. Til gengæld vil den 
også smidiggøre patientens vej gennem 
systemet markant.

De øgede investeringer i IT siden 
2007 har været til gavn for patienterne. 
Investeringerne har medvirket til at 
skabe mere sammenhængende patient-
forløb og højere kvalitet i behandlingen 
samt større patientsikkerhed gennem 
eksempelvis kliniske logistikløsninger og 
telemedicin. Der er lagt op til, at IT-inve-
steringer fortsætter i de kommende år 
med blandt andet implementeringen af 
Sundhedsplatformen i Region Sjælland 
og Region Hovedstaden, som samler 30 
forskellige IT-systemer til gavn for både 
patienter og personale. Samlet pris: 
Over en milliard kroner.

I regionerne ønsker vi at tilbyde alle 
patienter på tværs af landet lige adgang 
til den bedst mulige behandling. Hvis det 
skal være muligt, er det nødvendigt med 
investeringer i anlægsområdet. Det må 
Christiansborg indstille sig på.



MEDICINSK TEKNOLOGI & INFORMATIK /  EPJ

VHR: Visuel patientjournal 
med alt i ét billede
AF SØREN LIPPERT OG SØREN LAUESEN

På IT-Universitetet i København har vi de 
sidste 6 år udviklet et EPJ-system, som
•  viser alle kliniske oplysninger om pa-

tienten grafisk på én skærmside,
•  kan udbygges lokalt til afdelingens be-

hov af en IT-interesseret kliniker,
•  kan tilpasses enhver relationel data-

base der indeholder det nødvendige 
grunddata.

Figur 1 viser alle data om en fiktiv patient. 
Data vises på en tidslinje så man kan se 
forløbet. Øverste bånd viser notaterne. 
Når musen er over notatet, kan man læse 
teksten. Klikker man, dukker alle notater 
op i fuld tekst, med det man klikker på i 
fokus.

Andet bånd viser diagnoserne. Lige-
som for de andre bånd kan man se tids-
forløbet og detaljer når man klikker. Man 
kan registrere en ny diagnose ved at 
klikke i overskriften til venstre i båndet.

Tredje bånd viser medicineringen. 
Hvis databasen indeholder data om den 
enkelte medicingivning, kan man se den 
som et grønt mærke. Tykkelsen af bjæl-
kerne viser doseringen.

Fjerde bånd viser alle målinger og 
andre patientaktiviteter. Systemet viser 
numeriske data som en graf. Når lægen 
signerer et resultat, har han tre mulige 
klik: at det er normalt, at det skal holdes 
under observation eller at det er alvor-
ligt. Systemet viser det som grønt, gult 

Figur 1. Oversigt over alle patientens kliniske data.
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eller rødt. Systemet dækker alle data fra 
de offi cielle klassifi kationer, bl.a. SKS-, 
ICPC og NPU.

Nogle af aktiviteterne har særlige 
skærmbilleder. Det gælder fx røntgenbil-
leder, som dukker op når man klikker på 
aktivitetsikonen i røntgen-linjen. I dette 
eksempel er der også et specielt skærm-
billede for bronchoskopi. Klikker man 
på ikonen, dukker billedet i fi gur 2 op. 
Det er et diagram der viser hvor der er 
taget biopsier og hvad resultatet af dem 
er. Det er tanken at klinikeren markerer 
biopsien under bronchoskopien og når 
resultatet foreligger, registrerer det i 
det samme billede. På sigt kunne pato-
logiresultaterne overføres automatisk til 
VHR-systemets database, så de ses når 
klinikeren næste gang ser på oversigten.

Der er andre skærmbilleder som støt-
ter sygeplejersken i medicinering af en 
plejegruppe, støtter registrering af tem-
peratur, puls og blodtryk, mv.

Lokal udbygning

En afdeling kan ændre og udbygge syste-
met på fl ere måder. Bronchoskopi-bille-
det er et eksempel på noget en thoraxki-
rurgisk afdeling kunne have konstrueret 
selv og indsat i systemet. Andre afdelin-
ger kan have behov for helt andre over-
sigter og diagrammer. IT-interesserede 
klinikere kan selv konstruere skærmbil-
lederne og sætte dem i drift. Princippet 
svarer til at tegne et skærmbillede med 
PowerPoint og beregne positioner og 
farver med formler som i regneark.

Det afgørende er at den samme data-
base bruges af alle specialer. Nogle spe-
cialer bruger én slags aktiviteter fra SKS, 

andre bruger andre. Hvert speciale kan 
vælge sin måde at vise data på. Man kan 
også lokalt opbygge sin egen udgave af 
det centrale oversigtsbillede.

Vi mangler et pilotforsøg

Vi har udført brugervenlighedstest af 
systemet med både læger og sygeple-
jersker. Reaktionen har hver gang væ-
ret ”dejligt, hvornår kan vi få systemet”. 
Desværre kan vi ikke give et svar. Vi le-
der i første omgang efter nogen der vil 
være med til et pilotforsøg, fx som en 

tilføjelse til et eksisterende EPJ-system. I 
lyset af alt det der foregår i dag med at 
anskaffe EPJ-systemer, er det svært at få 
plads til forsøg med et radikalt anderle-
des system. Du kan se mere om syste-
met på www.itu.dk/people/slauesen

Kontakt

Søren Lauesen: slauesen@itu.dk
Søren Lippert: sli@dadlnet.dk
IT-Universitetet i København, 
Rued Langgaards Vej 7, 
2300 København S.

Figur 2. Et specialbillede for bronchoskopi. Man kan lokalt lave andre billeder.
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Trådløs kølemonitorering 
letter arbejdet
Trådløs automatisk monitorering af køleskabstemperatur reducerer manuelle overvågningsopgaver og 
behov for opbevaring af dokumentation.

Case – en trådløs løsning med 
digital affrapportering

Vi har i 2014 gennemført to projekter 
for trådløs temperaturmonitorering. Det 
ene projekt blev gennemført på Bispe-
bjerg og Frederiksberg Hospital. Det 
andet foregik i Region Syd i Norge, hvor 
samtlige 17 sygehusapoteker skulle kob-
les på løsningen.

I begge projekter var det overordnede 
formål at:
–  Sikre bedre kvalitet i opbevaring af 

medicin og patientmad.
–  Reducere manuelle arbejdsgange i for-

bindelse med registrering og opbeva-
ring af dokumentation

–  Identificere defekt eller udskiftnings-
parat udstyr

Der indgik ca. 600-900 køleenheder i DK 
og 250-300 i Norge. Målet var at etablere 
en fleksibel løsning, der gav mulighed 
for at flytte køleenhederne efter behov 
og samtidig med en automatisk konti-
nuerlig monitorering, der sikrede tidlig 
opdagelse af temperaturudsving med 
minimal manuel registrering. Der blev 
valgt en WiFi løsning der:
–  udnyttede den eksisterende trådløse 

infrastruktur
–  kunne driftes centralt på tværs af alle 

afdelinger/apoteker
–  muliggjorde centralisering af opsam-

ling af data
–  indeholdt mulighed for elektroniske 

rapporter

Kort beskrivelse af løsningen
Den løsning der er etableret i projektet 
er en standardløsning, der benytter ek-
sisterende netværk, hvilket betyder, at 
det er en relativt billig løsning, da der 
ikke skal trækkes kabler eller andet. Løs-
ningen driftes fra den centrale IT-enhed 
så der undgås faste elinstallationer på 

de forskellige afdelinger/apoteker. Den 
centrale overvågning giver besked (tele-
fon, mail, sms, mm. ) til den decentrale 
enhed, hvis de fastsatte temperaturkrite-
rier ikke længere opretholdes. Centralt 
og lokalt fastlægges der procedurer for 
kommunikation, kvittering og formidling 
af alarmer.

I Norge blev løsningen implementeret 
på 17 apoteker. Udrulningen blev fore-
taget af lokalt personale i løbet af nogle 
måneder.

I Danmark blev løsningen implemen-
teret på alle afdelinger med kølekapaci-
tet, i blodbank, laboratorier, forsknings-
enheder samt kantiner. Mange blev 
inddraget i implementeringen. De første 
køleenheder fik monteret sensorer i 2013 
og de resterende planlagte køleenheder 
fik monteret sensorer i løbet af 2014. I 
2015 overgik driftsansvar og ejerskab til 
hospitalets driftsafdeling. I 2016 skal de 
endelige procedurer for retningslinjer og 
ansvar mm beskrives.

Resultater:
Begge steder medvirkede projektet til 
øget fokus på temperaturmonitorering, 
opdagelse af enheder, der skulle udskif-
tes samt reducering af administrative re-
gistrerings og opbevaringsopgaver.

Figur 1 viser et eksempel på målinger 
før og efter monitorering af automatisk 
temperaturmåling. Før implementering 
lå temperaturen over det ønskede inter-
val (1-5 grader). Efter implementering er 
udsving i temperatur mindre og inden 
for det fastsatte interval.

Både i Danmark og Norge blev der 
identificeret en del køleenheder, hvor 
a) temperaturen var indstillet forkert, 
b) temperaturen ikke lå i det ønskede 
interval, c) der var store udsving i tem-
peratur i løbet af perioden. Disse opda-
gelser medvirkede til indstilling af kor-
rekt temperatur og udskiftning af flere 

AF HENRIETTE MABECK, OLE DAUGAARD OG 

THOMAS GREGERSEN

Monitorering af opbevaringstemperatur 
for medicin og løsning af problemer ved 
køleenheders svigt er ofte en opgave, 
der falder mellem flere stole på hospita-
ler. Både den afdeling hvor køleenheden 
er placeret, apoteket, laboratorieenhe-
der, kvalitetsafdelingen og serviceperso-
nale er involveret i kvalitetssikring af me-
dicin- og prøveopbevaring. Problemet 
er blandt andet, at opgaven ikke rigtig er 
’nogens kerneopgave’, hvorfor interesse 
og ansvar samt procedurer kan være 
uklare og nedprioriterede.

I forbindelse med de beskrevne pro-
jekter kom det frem, at hospitalerne 
jævnligt kasserer dyr medicin eller vær-
difulde vævsprøver mm. går tabt på 
grund af utilstrækkelige eller manglende 
monitorering, fordi fejl i køleenheder 
ofte opdages for sent, så skaden allerede 
er sket, når fejlen opdages.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5   11 

MEDICINSK TEKNOLOGI & INFORMATIK /  MONITORERING

enheder, der ikke kunne opfylde krav 
om konstant og korrekt temperatur. 
Antallet af udskiftede enheder er ikke 
registreret.

Udover kvalitet i opbevaring redu-
cerer den automatiske overvågning 
opgaver omkring opbevaring af papir-
baserede temperaturmålingsskemaer. 
Personalet kan trække elektroniske rap-
porter, når der er behov, hvilket giver et 
bedre overblik både lokalt og centralt.

Projektet medvirker til organisatoriske 
forandringer. Her viser projektet nogle 
forskelle i forskellige personalegrupper. 
Forskere, laboranter og apoteksperso-
nale er meget interesserede og positive 
for automatisk registrering. Derimod har 
plejepersonale i varierende grad mere 
tendens til at se systemet, som endnu et 
It-system der fjerner fokus fra deres dag-
lige ansvarsområde.

Diskussion
Hverken i den internationale litteratur 
eller i danske publikationer fi nder vi stu-
dier, der beskriver fejl eller sikkerheds-
mæssige konsekvenser og økonomiske 
perspektiver for kassation af medicin, 
der har været opbevaret forkert. Ferner 
og Aronson [1] opdeler medicinerings-
fejl to kategorier.
A)  Fejl i planlægning, hvilket kan skyldes 

forkerte regler eller manglende vi-
den.

B)  Fejl der skyldes fejl i udførelse af plan-
lagte handlinger, hvilket kan skyldes 
menneskelige eller tekniske fejl, se 
fi gur 2.

Dette projekt illustrerer, at måling af kø-
letemperatur er et underprioriteret om-
råde. Der ses både fejl i forhold til plan-
lægning (A), hvor vi så regelbaserede fejl 
som, at enheder hvor temperaturen var 
indstillet forkert, dårlige regler som regi-
strering en gang i døgnet, og uklare for-

retningsgange i forhold til rapportering 
af fejl til den rette person.

Ligeledes viser projektet, at der er en 
del fejl og defekt tekniske udstyr. Vi har 
ikke foretaget en systematisk registrering 
af målinger, men det er næsten uundgå-
eligt at målinger glemmes, når det er en 
manuel proces, hvilket kan være kritisk, 
når det sættes sammen med et interval 
for registrering på 24 timer.

Dette projekt havde ikke fokus på 
kortlægning af fejl eller at bevise øko-
nomisk potentiale for implementering 
af automatisk monitorering. Vi kan så-
ledes ikke fremlægge data, der beviser 
den besparelse, der ligger i omlægning 
af manuelle arbejdsgange til elektronisk 
overvågning eller forbedring af patient-
sikkerheden. I forbindelse med projekt-
møder og contextual interviews i pro-
jektperioden fortæller projektledelsen 
og projektejerne, at de ikke er i tvivl om, 
potentialet ligger i forbedret sikkerhed 
og økonomisk besparelse, samt de vur-
derer, at gevinsterne er større end den 
investering der ligger i implementering. 
Dette skyldes blandt andet, at
1.  der blev opdaget fejl i enheder, og en-

heder der skulle udskiftes
2.  der blev etableret et bedre data-

grundlag for kvalitetssikring og der-
med overblik over potentielle risici, 

så hospitalet kunne iværksætte de 
nødvendige handlinger til bedre sik-
kerhed

Fra sundhedsstyrelsen er kravet, at der 
er et termometer til afl æsning [2]. Praksis 
de fl este steder er, at temperaturen på 
køleenheder afl æses en gang om dagen. 
Denne praksis betyder, at der i løbet af 
et døgn kan være variationer i tempe-
raturen, eksempelvis hvis køleenheden 
ikke lukkes korrekt, eller hvis der sker 
nedbrud.

Projektet har været et konkret im-
plementeringsprojekt, og der har ikke 
været fokus på optælling af udskiftede 
enheder. De kvalitative forskelle i per-
sonalegruppernes holdninger er gen-
nemgående på de mange enheder, der 
har deltaget, så selvom de er baseret 
på informationer indsamlet i forbindelse 
med implementering og ikke en syste-
matisk spørgeskemaundersøgelse eller 
interview, er det vores vurdering, at de 
afspejler en generel tendens.

Konklusion

Teknologien til at forbedre og simplifi -
cere registrering af køleenheder fi ndes. 
Dette projekt viser, at der er behov for 
øget opmærksomhed på området både 

Figur 1. Måling af temperatur før 
og efter monitorering

Figur 2. Klassifi cering af medicineringsfejl, Ferner og Aronsen [1]
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ud fra et patientsikkerhedsmæssigt kva-
litetsaspekt og et økonomisk perspektiv.

Automatisk temperaturmonitorering 
afl øser personalets daglige manuelle 
arbejdsgange med registrering af tem-
peraturer. Yderligere er de enkelte afde-
lingers ansvar for at sikre fl ere års opbe-
varing af registreringsark til temperaturer 
afl øst af systemets centrale database.

En væsentlig erfaring fra projekterne 
er, at personalet ikke ønsker ansvaret 
eller arbejdet med arkivering, men deri-
mod ønsker relevant information på op-
bevaringsforholdende for den medicin 
eller forskning, der efterfølgende anven-
des til patienter eller forsøg. Automatisk 
monitorering opfylder således et uudtalt 
behov for digitale rapporter indehol-
dende oversigtsgrafer og detaljerede 
logs over perioden, som personalet kan 
bruge til kvalitetssikring. Samtidig sikrer 
løsningen klart ansvar for centraliseret 
arkivering, og dermed at data enkelt og 
hurtigt kan fi ndes frem i forbindelse med 
kvalitetskontrol og akkreditering.

Udfordringerne ved at etablere en 
automatisk monitoreringsløsning er, at 
det kan være svært at få alle personale-
grupper engagerede i løsningen. Det 
kræver derfor ledelsesmæssig opbak-
ning og klare målsætninger, at sikre at 
løsningen bliver en succes og organisa-
tionen opnår en forbedret sikkerhed.
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FULDAUTOMATISK STERILCENTRAL

Automatiske sterilcentraler
Gibotech har tidligere udviklet og installeret en automatisk sterilcentral på Gentofte Hospital – i 2017 til 
2019 skal Rigshospitalet og Herlev Hospital ligeledes have installeret fuldautomatiske sterilcentraler, som 
bliver state-of-the-art indenfor logistik og automatisering.

AF PETER REINHOLDT ANDERSEN

Patientsikkerhed fungerer som et kardi-
nalpunkt i samtlige hospitalers strategi- 
og værdisæt, og med den løbende tek-
nologiske udvikling findes der konstant 
nye muligheder for at forbedre kvalite-
ten på de danske hospitaler.

Gentofte Hospital installerede i 2011 
verdens første automatiske sterilcen-
tral, som igennem et tæt samarbejde 
med Gentofte hospital blev udviklet og 
designet af automationsvirksomheden 
Gibotech A/S. Den fuldautomatiske 
sterilcentral vandt i 2011 DIRA’s Auto-
mationspris, som gives til virksomheder, 
som har øget deres konkurrenceevne 
igennem innovativ brug af teknologiske 
løsninger.

”Der er stort potentiale for automati-
sering af sundhedssektoren, for her er 
mange standardiserede processer, der 
egner sig til at blive automatiseret – ste-
rilcentraler er kun én af dem. Med byg-
ningen af nye sygehuse er der basis for 
mange gode projekter i sundhedssek-
toren,” udtalte repræsentanter fra Gen-
tofte Hospital i forbindelse med over-
rækkelsen af prisen.

Dette store potentiale er hvad Rigs-
hospitalet og Herlev Hospital i løbet af 
2017-19 ønsker at udnytte.

Rigshospitalet og Herlev hospital 
skal forsyne hovedstaden

Med inspiration fra den automatiske ste-
rilcentral på Gentofte Hospital, begyndte 
Rigshospitalet og Herlev Hospital pro-
cessen med at opføre hver en state-of-
the-art automatisk sterilcentral, som skal 
forsyne hele Region Hovedstaden.

Logistik og transport af udstyr – fra 
ankomst til de steriliserede instrumen-
ter igen kan sendes ud til operationer 
– er automatiseret ved hjælp af robot-
ter, transportbånd, automatisk lager og 
AGV’er.

Løsningen sørger ved ankomst for, at 
sortere de indkomne kasser og instru-
mentcontainere, som transporteres og 
kontrolleres igennem systemet – bl.a. 
af selvkørende transportenheder og in-
dustrielle robot systemer. Rengøring og 
sterilisering foregår ved hjælp af vaske-
maskiner og autoklaver, som både fyldes 
og tømmes ved hjælp af innovativ brug af 
robotteknologi. Den automatiske steril-
central sørger igennem hele systemet for 
korrekt håndtering og distribuering af de 
forskellige instrumenter, som ompakkes 

og indlagres i et automatisk lagersystem. 
Lagersystemet sørger for automatisk og 
effektiv håndtering af instrumentcontai-
nere, som hurtigt kan distribueres.

”Med den nye central arbejder vi med 
en helhedsløsning, hvor de forskellige 
automationsløsninger hænger sammen 
som perler på en snor” udtaler Kevin 
Jungløv fra rådgivningsvirksomheden 
Alectia, som er totalrådgivere på projek-
terne til både Rigshospitalet og Herlev 
Hospital.

”Med sterilcentralerne til hhv. Rigs-
hospitalet og Herlev Hospital får vi fuldt 
udbytte af de erfaringer, som vi fik da vi 
lavede en lignende løsning til Gentofte 
Hospital. Selvom løsningerne ikke er 
identiske, så har vi opbygget en masse 
værdifuld know-how, som kan imple-
menteres i de nye sterilcentraler.” udta-
ler en tilfreds Henrik Anker, som er adm. 
direktør for Gibotech A/S.

Eksportmuligheder for dansk 
innovation

Med udviklingen af fuldautomatiske 
sterilcentraler er Danmark blandt de 
førende lande indenfor automation af 
hospitalssektoren. Da Gentofte Hospi-
tal i 2011 installerede den automatiske 
sterilcentral resulterede det i en enorm 
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MATERIALER M.M.
»  Asbest
»  PCB
»  Radon
»  Sortsværtning

INDEKLIMATEKNIK
»  Temperatur og træk
»  Støj og akustik 
»  Luftkvalitet
»  Belysning

ARBEJDSMILJØ

Betonvej 15    4000  Roskilde    Tlf: 56 13 08 00    Fax: 56 13 08 09    oebit@oebit.dk   

SKIDT INDEKLIMA?

FULDAUTOMATISK STERILCENTRAL

interesse fra hospitaler verden over – med besøgende fra 
bl.a. Japan, Sydamerika, Sydafrika.

”Når sterilcentralen er færdig, er det den mest automa-
tiserede i hele verden, og der er derfor et stort potentiale 
for eksport af dansk ekspertviden” udtaler Michael Jen-
sen, som forretningsdirektør for Alectia på Hospitalsom-
rådet, Michael Jensen.

Hos Gibotech, ser man ligeledes på sterilcentralerne 
som en større proces, som bl.a. skal sørge for et øget fo-
kus på automatiske hospitalsløsninger i Danmark. ”Vi op-
lever en markant interesse fra udlandet for vores interesse 
og vi skal helt klart udnytte, at vi har en sundhedssektor 
som tør at investere i teknologiske innovative løsninger – 
herunder de fuldautomatiske sterilcentraler” udtaler Hen-
rik Anker afslutningsvist.

Den fuldautomatiske sterilcentral på Rigshospitalet for-
ventes at stå færdigt i2018.

Citater er fra følgende publikationer:
”Rigshospitalet bygger fuldautomatisk sterilcentral til 500 
mio. kroner” – Hospital – Drift og Arkitektur (#3 – 2014)



BÆREDYGTIG HYGIEJNE
NEM OG SIKKER RENGØRING + INTELLIGENT NUDGING + DATAINDSAMLING = HØJERE PATIENTSIKKERHED

IWI TECHNOLOGY
IWI Technology’s vision er at skabe et nyt 
manifest, der vil ændre vores opfattelse 
af hygiejne og bringe Danmark i front på 
et område, der mere end nogensinde 
før har brug for bevågenhed.

BÆREDYGTIG HYGIEJNE
Vi vil går forrest i kampen. 
Tavlen skal viskes ren, den nyeste 
teknologi inddrages og alle betydende 
komponenter sættes under lup gennem 
multi- disciplinære og integrerede 
samarbejder indenfor:

Vi kalder det BÆREDYGTIG HYGIEJNE

• Indretning
• Aptering
• Installationer 
• Rengøring
• Brugeradfærd

• Overflader
• Belysning
• Monitorering 
• Nudging
• Adaptivitet

IWI Technology ApS       Tjørnevej 18, 2800 Lyngby Denmark       T +45 3211-5678       F +45 32107616       info@iwitechnology.com       www.iwitechnology.com

HYGIEJNE

Fri for bakterier
Udfordringer med hygiejne på de danske hospitaler er des-
værre en kendt faktor. Patienter smitter hinanden og farlige 
bakterier spredes i hast.

Det betyder mere behandling af patienterne og ekstra 
sengedage.

Ved at sikre ordentlig rengøring af områder og det ud-
styr der anvendes, kan smitterisikoen nedsættes. Dette 
gælder også for senge og madrasser. Semi-Staal A/S er 
producent af et tunnelsystem der automatisk vasker og 
desinfi cerer senge og madrasser på hospitalerne på eks-
trem kort tid. Det er et effektivt system med høj kapacitet 
som automatisk transporterer senge og madrasser igen-
nem en vaskemaskine. Senge og madrasser gennemgår en 
desinfektions- og tørreproces, hvorefter de kommer rene 
og fri for bakterier ud i det rene område, klar til at rede op.

Med et sådan system opnår man en ensartet rengørings-
proces og sikkerhed for et optimalt rengøringsresultat, 
samt en kæmpe tidsbesparelse.

Systemet kan rengøre op til 25 senge pr. time og op til 90 
madrasser pr. time. 

www.semistaal.com
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Altro Aquarius™
 

 Sko og bare fødder

 Vådt og tørt

To udfordringer, én løsning

Altro Aquarius – har i mere end 4 år
reddet dig fra at falde fl ere steder 
rundt om i verden! 

www.altro.dk 36 78 90 33info@altro.dk
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HYGIEJNE

DISCmini  
nano- 
partikel- 
måler
Som forhandler af måleudstyr fra Tyske Testo AG, 
kan Buhl & Bønsøe A/S nu tilbyde Testo DISCmini 
nanopartikelmåler. Testo DISCmini er et håndholdt 
instrument, som viser koncentration af partikelstøv, 
gennemsnitlig partikel diameter og eksponering af 
lungen. Instrumentet bruges til at måle personlig 
eksponering, arbejdsområdeeksponering, epide-
miologiske studier og studier af omgivende luft.

Begreberne fine partikler, fint støv eller partikelstøv dækker 
over luftpartikler, som ikke straks falder til jorden, men som 
bliver i atmosfæren et stykke tid. Disse små partikler kan ikke 
ses med det blotte øje. Kun under særlige atmosfæriske for-
hold, ses disse partikler som smog.

Partikelstøv er den atmosfæriske forurening, som har den 
værste påvirkning på helbredet. Indenfor de sidste år er par-
tikelstøv blevet et af de største helbreds- og miljømæssige 
fokusområder for WHO (World Health Organization). Det 
skønnes, at der på verdensplan dør mere end 1,3 millioner 
mennesker om året i byer med mere end 100.000 indbyg-
gere. Dieselemission spiller desuden en rolle i forhold til kli-
maforandring.

Dieselemission producerer flere partikler per luftvolu-
menenhed end benzinemission, og jo højere partikelkon-
centrationen er i den omgivende luft, jo højere er risikoen for 
lunge- og hjertesygdomme. Og mennesket har ikke nogen 
forsvarsmekanisme mod partikelstøv – især ikke mod partik-
ler fra udstødning. 

Testo DISCmini nanopartikelmåler er et godt værktøj i 
kampen mod partikelstøv og dets påvirkning på menneskets 
helbred.

www.buhl-bonsoe.dk

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



HYGIEJNE

Projekt Håndfrit Bad – 
Det berøringsfri baderum
Med det formål at optimere hygiene, rengøringsvenlighed og brugeradfærd satte Markedsmodnings-
fonden en række offentlige og private partnere igang at udvikle et såkaldt ”Håndfrit toilet-baderum”. 
Efter afprøvning og test afholdt i Slagelse rykker projektet nu til børneafdelingen på Odense Universitets 
Hospital for nok en sidste afprøvning inden slutrapporten skrives.

Det er lidt historien om den grimme æl-
ling der blev til en flot svane og derfor 
passer det måske særlig godt at eventy-
ret slutter i Odense. Efter en svær start 
blev det store OPI samarbejde Projekt 
Håndfrit Bad skudt rigtigt i gang i august 
2014. Forud var gået et par tumultagtige 
år med skiftende projektledere og ringe 
fremdrift. Selskabet bag sæbedispen-
seren ”Sanalert”, som via lyd og blink 
påminder folk om håndvask med sæbe, 
overtog styringen af projektet og rystede 
posen med partnere og leverandører 
nok engang. Således kunne de allerede 
midt i 2015 fremvise de første håndgri-
belige resultater og stor var interessen 
på regionernes sundhedsdage i Septem-
ber 2015 på Hotel Nyborg Strand. Efter 
fremvisningen for mere end 200 sund-
hedspersonaler og hospitalsansvarlige 
gik turen til Slagelse Hospital, som be-
redvilligt havde sagt ja-tak til at deltage i 
en grundigere 4 måneders afprøvning af 
det håndfri bademodul. Efter lidt juste-
ringer kunne forsøgene starte i Novem-
ber 2015.

Med opstart 1. november

Ud over vigtige erfaringer med de tekni-
ske installationer iværksatte Sundheds-
innovation Sjælland en række bruge-
rundersøgelser, som nu skal indgå i den 
endelige evaluering af projektet. Pro-
jektleder Lars Forsberg udtaler ”Det har 
været hektisk, men meget spændende at 
se badmodulet i drift. Mange af de ting 
vi håbede ville glæde brugerne har vir-
ket – men der er naturligvis også mindre 
gode ting imellem. Det er jo hele me-
ningen med testen” og fortsætter ”Også 
spændende at se de mange brugerinput 
og hvor forskelligt de enkelte faggrupper 
tænker og hvilke ønsker og krav de har”. 

Nu skal erfaringerne tages med til den 
sidste del på OUH, hvor der vil være tale 
om opbygning på stedet og hvor driften 
forventes at være permanent.

Martin Skov fra Sydddansk Sundheds-
innovation har været bindeled i projek-
tets sidste fase og Mette Sorang Kjær har 
været primær kontakt og tovholder fra 
hospitalets side. I projektets sidste fase 
bliver der lagt på på tekniksiden og der 
bruges mange kræfter på data og moni-
torering. Samtidigt har SDSI sat kræfter 
ind på at bekrive de sundhedsøkonomi-
ske sider af sagen så den del kan belyses 
og der kommer økonomi på tingene. For 
naturligvis koster alle de håndfri og mo-
derne installationer flere investerings-
kroner – så opgaven består nu i at efter-
vise de besparelser disse skulle udvirke 
til gengæld i relation til mindre smitte, 
nemmere rengøring, bedre overblik og 
sikrere drift. Projektet håber at kunne 
tiltrække sig en god del besøgende når 
den kommende WHINN (Week of He-
alth and Innovation) konference afhol-
des til oktober i netop Odense, hvor ca 
2000 gæster fra 20 lande ventes at del-
tage.

Starten på noget nyt 

Deltagelsen i Projekt håndfrit bad har 
givet deltagerne mod på mere og kataly-
seret opstart af IWI technology ApS der 
har udvikling og produktion i Glostrup. 
Administrarende direktør Lars Forsberg 
”projektet har vist os, hvilken bevågen-
hed der er for en mere integreret tanke-
gang og det falder godt i tråd med vores 
ideer og arbejdsområde. Vores tilgang 
er en slags polyteknisk hygiejne, hvor 
vi vender og bearbejder hver element 
i baderummet sammen med en række 
stærke partnere fra vores tidligere arbej-

der f.eks Grohe, Philips og Dupont og 
bruger moderne teknologi til guide bru-
gerne til den rigtige og bedste adfærd 
(nudging). Vi har valgt at kalde dette for 
Bæredygtig Hygiejne og vi har mange 
gode bud på bedre hygieneløsninger, 
hvor genvinsterne bestemt er til at få øje 
på – både menneskeligt og økonomisk”. 

Mere om IWI på  
www.iwitechnology.com

Projekt håndfrit BadStøttet af 



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

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

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

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

REFERENCER:

www.debgroup.com

Deb Swarfega A/S   64 72 24 00   deb@deb.dk
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antibakteriel skumsæbe
Den sikreste og
mest effektive
antibakterielle
håndvask

powered by

Bredspektret 
antimikrobiel aktivitet

Dræber effektivt en lang 
række bakterier, svampe og 

vira, for eksempel:

MRSA, E. coli, Listeria, 
S. aureus, H1N1 

og H3N2 *

* Testet i henhold til: 
EN1499, EN1276, EN1275, EN1650 og EN14476.

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

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

Hermetiske 
døre til opera tions  - 

stuer med blyindlæg for  
beskyttelse af strålekanoner.  

Forebygger strålingsfare i røntgen-
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døre
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INDEKLIMA

Vælg specialister til at 
kontrollere indeklimaet
Det rådgivende ingeniørfirma ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er specialister i løse 
byggetekniske indeklimaproblemer som fugt- og skimmelsvampeskader, asbest, PCB, blymaling, og andre 
miljøfarlige byggematerialer, samt problemer, men også støj, akustik og termiske forhold

– Jeg mener, at der generelt er for lidt 
viden om særlige indeklimaproblemer 
i byggebranchen. Mange rådgivere er 
ikke bekende med problemstillingerne 
og opdaterede på løsningsforslag, men 
er mest gearede til at løse traditionelle 
opgaver.

Det siger direktør Mikael Østergaard 
Hansen, der ejer ØSTERGAARD bygge 
& klimateknik i Roskilde, som i en snes år 
på landsplan har bekæmpet fugtproble-
mer og forbedret indeklimaet i offentlige 
og private byggerier samt på flere af lan-
dets hospitaler.

Virksomheden er toneangivende i 
byggetekniske skimmelsvampeundersø-
gelser og i rådgivning i forbindelse med 
bygningsrenovering af fugtbelastede 
bygninger. Selskabet råder over eget la-
boratorium i Roskilde, hvor indsamlede 
prøver af blandt andet skimmelsvamp 
analyseres.

Virksomheden udarbejder typisk en 
rapport over det enkelte svampeangrebs 
omfang og årsagerne til det. Rapporten 
kan senere anvendes som grundlag, når 
problemerne skal løses ved en efterføl-
gende renovering og når tilbud indhen-
tes.

– Når vi siger indeklima mener vi al det 
tekniske som temperatur, fugtighed, luft-
hastighed, støj, akustik, afgasning, fiber 
og støv i luften samt belysning og venti-
lation. Det er et fagområde, som jeg har 
beskæftiget mig med siden jeg startede 
som rådgiver tilbage i 1985.

Oven i disse specialer er der siden 
starten kommet bekæmpelse fugt og 
skimmelsvamp i bygninger med ind i 
vore aktiviteter plus bygningsnedbry-
dende svampe og miljøscreeninger. Står 
man overfor at renovere en bygning, skal 
man også tage højde for bly, asbest og 
PCB m.v. i bygninger.

Det er indenfor disse områder at fir-
maet yder rådgivning. Vi ser på om der 

er indeklimaproblemer i de eksisterende 
byggerier og, om kunden skal i gang med 
en renovering. Undersøgerne udføres 
både i ældre bygninger og i nybyggerier.

Fugt og skimmelsvampe 
dominerer

I den gamle bygningsmasse med dårligt 
indeklima kan både akustikken og de 
termiske forhold være et problem, men i 
mindst otte af ti sager i de ældre bygnin-
ger som Mikael Østergaard Hansen har 
været involveret i er det fugt- og skim-
melproblemerne der dominerer.

– Desværre oplever vi i den ældre 
bygningsmasse ofte, at et utæt tag eller 
opstigende grundfugt giver anledning til 
skjult skimmel i konstruktionerne. Hvis 
personalet og patienter på et hospital 
opholder sig i bygninger med skimmel-
svamp, kan de blive alvorligt påvirket i af 
svampesporer i rumluften, siger han.

Vi er stødt på personer, som har været 
påvirket af skimmelsvamp i en årrække. 
For nogle af dem har det efterfølgende 
taget op mod 8 år uden påvirkninger før 
symptomerne forsvandt.

Et hospital med skimmesvamp kan 
være et stort problem for mange men-
nesker. Vi har mødt personer, der har 
været på et sygehus og er blevet påvir-
ket af skimmelsvampene. Det kan være 
så slemt, at de ikke kan opholde sig på 
sygehusene uden af få gener. At skim-
melsvampe ofte er et problem i ældre 
bygninger herunder hospitaler, hersker 
der ikke tvivl om.

Fortidens synder spøger

– I øjeblikket kan vi se der sker det, at 
miljøfaktorer som PCB, bly og asbest be-
gynder at komme ind og bliver en større 
andel af vort arbejdsområde. Når man 
renoverer, skal de miljøbelastende stof-

fer fjernes. Blymaling må godt blive sid-
dende, men renoveres væggen, må man 
tage højde for disse miljøfaktorer.

Det har været en ret overset problem-
stilling i ældre ejendomme der bliver re-
noveret, herunder hospitalerne.

Når man river ned, spredes det bly-
holdige støv til andre områder af byg-
ningen, hvilket er helt uacceptabelt. Når 
sådanne materialer bortskaffes, skal det 
ske ud fra bestemte retningslinjer. Des-
uden skal der i øvrigt tages højde for de-
poneringsmuligheder.

Før 1950erne brugte man meget 
maling med bly, zink, kviksølv eller an-
dre metaller. Vi søger i dag efter hele 7 
metaller, når vi screener bygninger. Der 
sidder også asbest eller PCB mange ste-
der, som skal fjernes ved renovering. De 
arbejdsmiljømæssige forholdsregler i 
renoveringssager med bl.a. bly og skim-
melsvampe er stort set de samme, man 
skal sørge for at fjerne alt uden der sker 
spredning til andre bygningsområder.

En forsvarlig bortskaffelse sikrer et 
bedre indeklima og der er nok at tage fat 
i på bl.a. landets hospitaler, vurderer Mi-
kael Østergaard Hansen:

– Det vil jeg mene og når man bygger 
de nye supersygehuse er det vigtigt, at 
indeklimaet kommer med ind på tegne-
bordet i den tidlige projekteringsfase, 
så man ikke får de samme problemer 
bygget med ind. Jeg er generelt ikke så 
bekymret med hensyn til disse projekter, 
men tegner man store glashuse, må man 
være opmærksom på, at der kan opstå 
termiske problemer. Og så der det vig-
tigt, at vand holdes ude i byggefasen.

Kollisioner mellem regler

Den måde de store projekter udbydes 
på kan også være afgørende for, hvil-
ket slutprodukt man får, mener Mikael 
Østergaard Hansen:
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.
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INDEKLIMA

– I totalentrepriser og ved store reno-
veringer er det ikke rådgiveren, men vin-
deren af totalentreprisen, der fastlægger 
de byggetekniske løsninger. I sådanne 
projekter kan man godt få problemer 
med det termiske indeklima selv om be-
regningerne viser at energikravene som 
angives i Bygningsreglement BR10 er 
overholdt jf. Be10-beregninger. Det skyl-
des at Dansk Standard DS 474 ”Norm for 
specifi kation af termisk indeklima” ikke 
inddrages i projekteringen, da den do-
kumentation, som skal tilgå den kommu-
nale behandling, alene indeholder krav 
om energiberegning.

Det betyder derfor ikke, at det termi-
ske indeklima så er i orden, når sagen er 
kommunalt behandling. Dvs. at det ikke 
er alle projekterende der er inde i, hvilke 
indeklimaregler der skal følges.

Tegner man et stort hus med meget 
glas i uden at tage højde for varme og 
kolde dage, kan der opstå problemer.

Det vigtigste for os er uanset indekli-
maproblem at fi nde årsagen hertil og an-
vise en løsning, så problemerne og især 
indeklimagenerne ikke opstår fremadret-
tet.

Nye materialer og løsninger

ØSTERGAARD bygge & klimateknik an-
vender den nyeste forskning og materia-
leudvikling i sine løsninger. Vi anbefaler 

f.eks. ikke omfangsdræn med mindre 
der løber vand gennem kældervæggen 
udefra, men lader muren så diffusionså-
ben og foreskriver mekanisk udluftning 
for at få fugten ud af bygningen.

Det gælder eksempelvis ved fugt-
problemer i kældre, hvor der foreslås 
løsninger med en overfl adebehandling 
med KefaRid, som kan ”trække” fugt ud 
af muren og sikrer mod nye begroninger 
med skimmel.

Der fi ndes også på markedet kalcium-
silikatplader til indvendig isolering, som 
kan fuldklæbes direkte på en kælder-
væg. Med den diffusionsåbne konstruk-
tion kan fugten slippe ud gennem iso-
leringspladen. Løsningen bruges f.eks. 
også ved kuldebroer, når man ønsker en 
fi n, glat og velisoleret væg.

Med sådanne materialer og løsnin-
ger kan mange renoveringer billiggøres 
væsentligt, påpeger Mikael Østergaard 
Hansen:

Vi følger hele tiden med inden for pro-
dukter, der kan løse fugt og skimmelpro-
blemer.

Da jeg startede eget fi rma, var vi ti 
udbydere, men i dag er der over 100 fi r-
maer, der tilbyder at udføre skimmelun-
dersøgelser fra rådgivende ingeniørfi r-
maer med en fugtteknisk baggrund som 
os til rengøringsfolk. For os er det vigtig-
ste at få løse disse problemerne effektivt, 
derfor anbefaler vi at man skal nok tænke 

lidt over, hvem man hyrer ind til at løse 
disse opgaver.

Det er ikke helt ligegyldigt, om man 
får en specialist med særlig ekspertise til 
at fi nde de rigtige løsninger eller en, hvis 
primære opgave er at bygge nyt, reno-
vere eller gøre rent. Vi har set eksempler 
på at løsningerne og omfanget af reno-
veringerne bliver væsentligt større og 
dyrere end der var behov for.

Skal hospitalerne bruge rådgivning, 
så tag fat i en rådgiver med ekspertise 
i indeklimaproblemer. Vi ved, at også 
skimmelsvamp i en tagkonstruktion eller 
kælder kan frigive svampesporer inde på 
hospitalernes afdelinger.

Svampesporerne kan blive trukket 
med ind af ventilkationen og ført rundt 
på hospitalet, så indeklimaet påvirker pa-
tienterne negativt, fastslår Mikael Øster-
gaard Hansen.
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Optimal hygiejne  
med praktisk design

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

www.hospitaldrift.dk

INDEKLIMA

FBS paneler sørger 
for et godt indeklima i 
konferencerum

OM KE FIBERTEC

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

Læs mere på www.ke-fibertec.dk

Weener XL er arbejdsformidlingen i 
byen Den Bosch i Holland. Tidligere på 
året blev bygningen renoveret, og i den 
forbindelse fik de installeret et nyt venti-
lationsanlæg og 46 FBS paneler, der skal 
sikre en effektiv og trækfri luftfordeling i 
alle konferencerum.

FBS paneler er loftspaneler til diffus 
eller retningsbestemt ventilation i sko-
ler, på kontorer og andre komfortmiljøer, 
som f.eks. konferencerum. FBS pane-
ler har et meget lavt tryktab (klar til BR 
2020) og den fleksible løsning kan nemt 
monteres i loftet uden brug af værktøj.

Installatøren Coen van Berkel, Van 
Delft Plant B.V. var meget begejstret 
for løsningen og han udtaler: ”Systemet 
virker perfekt. Luftfordelingen foregår 
trækfrit og så ser det rigtigt godt ud”.

En god løsning til rum med lav 
loftshøjde

Det kompakte paneldesign, der fås i en 
række farver og i standardstørrelserne 
600x600mm og 1200x600mm, kan let 
integreres i loftet uden at skulle gå på 
hverken pladsmæssig eller æstetisk kompromis. De kan således med fordel 

indarbejdes i bygningens arkitektur og 
indretningen af lokalerne. Med FBS pa-
neler går arkitektur og godt indeklima 
hånd i hånd.

Der er en lav loftshøjde i Weener XL 
bygningen, hvilket gør de flade og fleksi-
ble FBS paneler særligt velegnede, og de 
passer til de mest udbredte nedhængte 
loftstyper.

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

Læs mere på www.fbspaneler.dk
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•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.
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INDEKLIMA

Rensning af ventilationsanlæg

Ventilationskanal på et sygehus

Ventirens er et mindre ventilations-firma som 
er specialister indenfor rensning og optime-
ring af ventilationsanlæg, firmaets helt store 
speciale er rensning af ventilationskanaler og 
aggregater som udføres med eget udviklet 
rense-udstyr, robotter og foto inspektions-
udstyr. Firmaet har stor erfaring med rensning 
af ventilationsanlæg på Hospitaler.

Under rensning af ventilationsanlæg og 
kanaler m.m. genskaber firmaet ”frie og rene 
luftveje” således luftudskiftningen og indekli-
maet i lokaler igen bliver optimalt. 

Firmaet har over 25 års erfaring og var en af 
de første af sin art i Danmark, efter sigende det 
eneste firma i Danmark som tilbyder rensning 
af ventilationsanlæg som højeste prioritet. 

Opgaver udføres i hele Danmark og tilby-
des: Kommuner, Regioner, Hospitaler, Børne-
haver, Skoler, Boligforeninger, Industrier og i 
stigende grad i private boliger.

Ventirens blev grundlagt i 1989 af de nuvæ-
rende ejere Ulla og Jan Pedersen.

www.ventirens.dk



VELFÆRDSINNOVATION

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

ANNEMETTE DIGMANN, REGION MIDTJYLLAND

Indledning

I forrige artikel beskrev vi hvordan par-
terne i Midtklyngen har organiseret det 
tværsektorielle samarbejde, så det fun-
gerer bedst muligt for borgerne. Men 
det tværsektorielle samarbejde kalder 
også på en helt ny forståelse af ledel-
ses- og styringsopgaven. Alene udsigten 
til tværgående/fælles – og måske helt 
selvstændige tværgående organisationer 
– vil kræve, at lederne på tværs arbejder 
med kompetenceudvikling på mange 
niveauer. Det er nemlig ikke kun faglige 
kompetencer, men også organisatoriske 
og relationelle kompetencer, der skal 
udvikles for at få samarbejdet til at virke 
på tværs. Der er behov for en langt mere 
udfoldet og holistisk kompetenceforstå-
else, hvis det tværsektorielle samarbejde 
skal lykkes. Både ledere og medarbej-
dere skal være i stand at balancere mel-
lem det vertikale og horisontale perspek-
tiv – og det kræver træning.

Hvilken form for ledelse, der skal træ-
nes og udvikles, præsenterer vi i det føl-
gende.

Udfordringen

Udfordringen for de ledere, der skal ar-
bejde tværsektorielt, beskrives således 
af en ledende læge, der også har en mili-
tær baggrund:

”Kompleksiteten i et politisk ledet sy-
stem er større end at føre krig i Afgha-
nistan eller Irak. For i krig er målet klart. 
Dér er ingen kasser eller rationaler, der 
tænker eller handler mod hinanden.”

Denne leder beskriver meget ram-
mende, at når der er mange rationaler, 
der skal samarbejde om opgaveløsnin-

gen, så stiller det krav om man er klar til 
at blive udfordret på egeninteressen, at 
man er i stand til at se de andres perspek-
tiv og have modet til at udfordre den ek-
sisterende styringslogik, hvis den spæn-
der ben for borgerperspektivet.

Derfor er det væsentligt, at der afsæt-
tes den nødvendige tid til at parterne for-
står og anerkender hinandens perspektiv 
og acccepterer at de fleste samarbejder 
lykkes bedst, hvis medarbejderne får 
lov til at sætte den sunde fornuft i spil. 
Endelig har vi kraftige indicier på at den 
vertikale tillid og kobling i egen organisa-
tion er mindst lige så afgørende for det 
tværsektorielle samarbejde – som den 
horisontale.

Tre ledelsesopgaver

Vi har i Midtklyngen identificeret tre di-
mensioner i ledelsesopgaven:
•  Det første ledelsesrum handler om 

den strategiske opgave både i egen 
organisation og på tværs. Hvordan kan 
strategien forpligte hver enkelt part til 
tværsektorielt samarbejdet

•  Det andet ledelsesrum retter blik-
ket mod driften, så den bidrager til at 
skabe sammenhængende patientfor-
løb på tværs af fag og sektorer.

•  Det tredje ledelsesrum drejer sig om 
ledelse i det – endnu ikke fuldt udvik-
lede – mellemrum mellem de involve-
rede organisationer.

Det gode ledelsessamarbejde på tværs 
kræver, at man dels kan bygge broer i 
egen organisation, dels tillader at dele af 
ledelsesopgaven distribueres til medar-
bejderne.

Frisættelse

Den fælles ledelse i Midtklyngen har haft 
en ambition om at frisætte mellemledere 

og medarbejdere, så de får et større rå-
derum end normalt i sundhedsvæsnet. 
Det betyder at medarbejderne sættes fri 
til at løse opgaverne på tværs, uden at 
skulle op og ned i hierarkiet.

Tilmed peger vores undersøgelse på, 
at når medarbejderne får indflydelse og 
råderum – i en tydelig rammesætning – 
gerne kaster sig ud i at få nye ideer og 
prøve dem af, uden at indhente tilla-
delse, hvis ledelseskulturen er til det. Når 
medarbejderne ved at de får tilgivelse og 
støtte, når der opstår beslutnings- eller 
tolkningstvivl, så er denne ledelsesform 
med til at dæmpe angstniveauet. Selv 
på fagområder områder, der normalt er 
præget af en 0-fejls kultur.

Forskellige former for frisættelse

Vi registrerer en grundlæggende forskel 
på hvad man tænker som god frisæt-
tende ledelse i henholdsvis kommu-
nerne og på hospitalet. En forskel som 
kan indrammes af begreberne ”ledelse 
på distance og ledelse tæt på”. Forskel-
len opstår først og fremmest fordi de 
kommunale akutteam løser opgaverne i 
borgernes hjem og har ikke daglig fysisk 
kontakt med deres leder. De hospitals-
ansatte har langt større mulighed for at 
møde deres daglige leder på matriklen. 
Det afspejler forskellige rammer for at 
løse ledelsesopgaver som det er vigtigt 
at være opmærksom på. Det ændrer ikke 
på vigtigheden af evnen til at frisætte og 
integrere medarbejderne i ledelsesop-
gaven. Blot foregår det på to forskellige 
måder.

Den dobbelte ledelsesudfordring

Det er en udfordring at lede på tværs af 
sektorerne – og det er en ekstra udfor-
dring at sikre tilstrækkelig ledelseskraft 
i mellemrummet mellem de tre sektorer 
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VELFÆRDSINNOVATION

– uden at der nødvendigvis er en leder 
tilstede. Det kalder på den særlige le-
delsesform at opbygge denne ledelses-
kraft, med udstrakt grad af distribueret 
ledelse, som kan levere både sparring, 
anerkendelse og beslutningsevne når 
der er behov for det.

I akutteamene i Silkeborg og Viborg er 
der eksperimenteret med forskellige le-
delsesformer. Hovedindtrykket er, at der 
begge steder har været for lidt ledelse 
til stede ved opstarten. Herefter har Sil-
keborg forsøgt med for meget ledelse 
og først i efteråret 2015 virker det som 
om ledelsen af teamene er ved at finde 
den rigtige form. Det har taget tid og har 
kostet mange frustrationer undervejs. 
Energi, der i stedet kunne have været 
brugt på de borgerrettede opgaver.

På hospitalet giver de frisatte medar-
bejdere ikke udtryk for de samme fru-
strationer, men de har også lejlighed til 
dagligt at støde ind i lederen på gangen 
eller i døren.

Konklusioner

Midtklyngen demonstrerer en evne til 
at levere en ramme- og retningssæt-
tende tillidsbaseret strategisk ledelses-
form, som ganske vist er skubbet i gang 
og initieret top – down, men som i vidt 
omfang er udviklet og ledet buttom-up. 
I denne forstand er driften sat fri til at 
eksperimentere med sammenhængende 
patientforløb. Effekten er række eksperi-
menter, der ser ud til at lykkes og hvoraf 
flere er klar til at blive skaleret og imple-
menteret i en større sammenhæng.

Den strategiske rammesætning er lyk-
kedes både vertikalt – med forskelle na-
turligvis – og delvist horisontalt. Den ho-
risontale del har været den vanskeligste 
proces at lede i, p.g.a de mere mentale 
knaster der ligger i at skulle sætte sig ud 
over egeninteressen. Det har taget tid 
og er i vid udstrækning hjulpet på vej, 
ikke mindst af et insisterende relations-
arbejde, som har fremmet de åbenlyst 

meget vigtige uformelle forbindelser og 
netværk på tværs af klyngens partnere.

Anbefalinger

Trods stærke intentioner om at ”vende 
bøtten på hovedet” og arbejde mere ak-
tivt ”buttom-up”, så synes den fortsatte 
ledelsestænkning – hvor top og bund, 
strategi og drift er adskilte størrelser – 
også at være den foreløbige begræns-
ning på hvor langt klyngen kan nå inden 
for rammerne af denne ledelsesforstå-
else. Vi ser således fortsat adskillelse og 
dekobling mellem strategi og drift som 
den største hindring for at optimere det 
tværsektorielle arbejde.

Derfor er vores anbefaling til Midtklyn-
gen, at de fortsat vover sig ud i radikale 
og frisættende former for strategisk le-
delse, hvor medarbejderne bliver invite-
ret ind i forpligtende og bidragende pro-
cesser, når de fremtidige tværsektorielle 
samarbejder skal udvikles og afprøves.



DESIGN

Nyt kunstværk lyser 
parkeringshus op
Der venter patienter, medarbejdere og naboer til Bispebjerg Hospital en særlig kunstoplevelse, når de 
besøger det nybyggede parkeringshus. Et kunstværk, der perspektiverer hospitalets historie over syv 
etager, er netop blevet indviet.

Nattefoto: Bispebjerg Hospitals nye parkeringshus har fået en helt ny farvepalet med indvi-
elsen af Malene Nors Tardrups kunstværk Længe er ikke evigt. Foto: Malene Nors Tardrup.

Solen skinner igennem glasset og oply-
ser den ellers grå trappeopgang i grønne, 
gule, violette og orange nuancer. Bispe-
bjerg Hospitals nye parkeringshus har 
fået en helt ny farvepalet med indviel-
sen af Malene Nors Tardrups kunstværk 
Længe er ikke evigt. Gennem syv colla-
ger af historiske og nye fotografier ska-
ber værket en mosaik af fortællinger om 
Bispebjerg Hospital gennem tiderne.

Værket er netop blevet indviet ved en 
festlig reception fredag den 27. maj, og 
der var en livlig trængsel på trappen af 
medarbejdere, naboer til hospitalet og 
kunstinteresserede.

Mere end et hospital

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bi-
spebjerg og Frederiksberg Hospital, bød 
velkommen med en tale, hvor han blandt 
andet fortalte om kunstens store betyd-
ning på stedet: 

”Her på Bispebjerg bygger vi på en 
kulturarv, hvor kunsten er essentiel. Det 
gamle, fredede Bispebjerg Hospital er 
en skatkiste af bygningsintegreret kunst, 
der er en vigtig del af arkitekturen. Kun-
sten er med til at gøre det til mere end et 
hospital; til et sted, der er rart at opholde 
sig, og som giver tankerne distraktion fra 
sygdom og ulykke.”

Stemning og særheder indfanget

Det nyindviede kunstværk består af syv 
fotografiske collager i hver sin farve, der 
udgør vinduespartierne i parkeringshu-
sets trappeopgang. Sammen med syv 
tilhørende citater fungerer hver enkelt 
etages collage som et nedslag i hospi-
talets historie. Længe er ikke evigt er et 
researchbaseret kunstværk, der har en 
lang proces med indsamling af historisk 
materiale i arkiver bag sig.
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DESIGN

Kunstneren Malene Nors Tardrup bru-
ger i sin kunst fotografiet til at perspek-
tivere og kommentere på formidling af 
historie. Udover at bruge arkivfotos har 
hun selv været ude med kameraet.

”I mine egne billeder har jeg forsøgt 
at indfange Bispebjergs stemning og 
særheder. Tilstande og udvikling. Ar-
kitekten Martin Nyrops små finesser 
og finurligheder. Havens opholdsrum. 
Særlige bygninger og deres funktioner 
– fx bade- og massagebygningen. For-
standerinde Charlotte Munch visioner. 
Og ikke mindst livet og arbejdslivet på 
Bispebjerg Hospital,” sagde hun ved ind-
vielsen.

Tid til omsorg

Som en hyldest til historien genopførte 
Frederiksberg Hospitalskor, Cartilago, 
det korarrangement af komponisten 
August Enna (1859-1939), som blev 
skrevet til Bispebjerg Hospitals indvielse 
i 1913. Ægteparret Karin og Christian Pe-
tresch var ikke med dengang, men som 
naboer til hospitalet gennem 42 år kan 
de genkende mange ting på arkivfoto-
grafierne.

”Jeg er selv uddannet sygehjælper, og 
jeg synes, det er morsomt at se de gamle 
billeder. De minder mig om den fornem-
melse, man fik, når der var stuegang, og 
alt skulle se rent og pænt ud, til når lægen 
kom og stod i ben-enden og talte til pa-
tienten,” siger Karin Petresch, som også 
har bemærket en særlig ro i billederne:

”Det er tydeligt, at der er tid til omsorg 
for patienten på en helt anden måde end 
i dag,” konstaterer hun.

Kom og oplev Bispebjerg

Længe er ikke evigt er Nyt Hospital og 
Ny Psykiatri Bispebjergs første projekt i 
et stort og ambitiøst kunstprogram, der 
skal integrere kunst i og omkring hospi-
talet til gavn for både patienter, ansatte, 
pårørende og byens borgere. Tanken er, 
gennem blandt andet kunst, at åbne ho-
spitalsområdet op for borgerne og invi-
tere til nye oplevelser i byen. Vicedirek-
tør Claes Brylle Hallqvist sluttede sin tale 
af med en opfordring:

”Kunstværket og vores nye kikkert på 
toppen er de nyeste tiltag, som under-
streger, at Bispebjerg Hospital er en op-
levelse og et mål i sig selv. Så kom, og op-
lev Bispebjerg, og spred budskabet. Tag 
en picnickurv med, inviter på en roman-
tisk date på toppen af p-huset eller pluk 
et æble i haverne. Hospitalet er åbent for 
patienter og personale, men også for alle 
andre, der har lyst til at kigge forbi.”

For mere information om værket og 
kunstneren se:
https://www.bispebjerghospital.dk/
om-hospitalet/om-bispebjerg-hospital/
oplev/oplev-kunsten/Sider/Nyt-
L%C3%A6nge-er-ikke-evigt.aspx
www.tardrup.com

FAKTA:

•  Kunstværket Længe er ikke evigt 
er Nyt Hospital og Ny Psykiatri 
Bispebjergs første projekt i et 
stort og ambitiøst kunstprogram, 
der skal integrere kunst i og om-
kring hospitalet til gavn for både 
patienter, ansatte, pårørende og 
byens borgere.

•  Det breder sig over syv etager 
i trappeopgangen til Bispebjerg 
Hospitals parkeringshus på 
hjørnet af Tuborgvej og Vestre 
Længdevej.

•  Værket kan opleves døgnet 
rundt og ganske gratis. Parke-
ringshuset byder i øvrigt på en 
byhave på 4. sal og en udkigspost 
med kikkert på toppen, hvor 
besøgende kan få et flot vue ud 
over byen.

•  Malene Nors Tardrup (f. 1974) 
er uddannet billedkunstner 
fra Det Kgl. Danske Kunstaka-
demi og Glasgow School of 
Art. I sin kunst undersøger hun 
fotografiets muligheder for at 
perspektivere og kommentere 
på formidling af historie. Hun har 
udstillet i både ind- og udland.

•  Værket er kurateret for Bispe-
bjerg Hospital af kunstkonsulen-
terne Umage.

•  Nyt Hospital og Ny Psykiatri 
Bispebjerg skal opføres på Bispe-
bjerg Hospitals område frem til 
2025.

•  Finansieringen af værket er en 
del af budgettet for Nyt Hospital 
og Ny Psykiatri Bispebjerg, hvor 
én pct. af byggesummen er afsat 
til kunst.

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospi-
tal, tlf. 23 24 27 08.
Malene Nors Tardrup, tlf. 60 60 55 
31, email: malene@tardrup.com.

”I mine egne billeder har jeg forsøgt 
at indfange Bispebjergs stemning og 
særheder,” siger kunstneren Malene 
Nors Tardrup, her fotograferet under 
montagen af værket i parkeringshuset. 
Foto: Louise Voss Bendixen.
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Patienterne giver råd om 
hospitalets ”Find vej-strategi”
Når Regionshospitalet Viborg i 2018 er vokset til i alt 120.000 kvadratmeter bliver det ekstra vigtigt, at 
patienter og pårørende nemt kan finde vej. Derfor har hospitalet taget netop patienterne med på råd om en 
ny ”Find vej-strategi”.

Hvordan hjælper man bedst patienter 
og pårørende til at finde til og rundt på 
et 120.000 kvadratmeter stort hospital, 
som er knopskudt gennem flere årtier 
og netop nu er under kraftig ombygning 
og udvidelse? Det var hovedspørgsmå-
let, da 30 patienter og medarbejdere for 
nylig mødtes til en workshop om Regi-
onshospitalet Viborgs kommende ”Find 
vej-strategi”. Strategien skal sikre, at pa-
tienterne fremover bliver guidet godt på 
vej allerede hjemmefra, når de modtager 
indkaldelsen til undersøgelse eller be-
handling, ligesom det skal være nemt at 
få overblik over parkeringsmuligheder, 
relevante indgange og den enkleste vej 
gennem hospitalet.

Og deltagerne havde masser af gode 
råd og input til spørgsmålet, da de i små 
grupper vendte en række spørgsmål om 
god wayfinding, som det hedder på ny-
dansk.

– I skal huske at skrive dansk i indkal-
delsesbrevene, så vi forstår, hvad I me-
ner, lød det blandt andet fra én.

– Skiltene skal være tydelige og 
nemme at se og læse, påpegede en an-
den.

– Der må gerne være noget, som man 
kan genkende og huske, så det hele ikke 
ser ens ud. Hvad med for eksempel at 
klistre et sort billede af en bil op på væg-
gen, så man kan finde vejen til p-huset, 
foreslog en tredje.

Patienterne kender virkeligheden

Og det var netop hele formålet med 
workshoppen – at få alle ideer på bordet 
og høre, hvordan hospitalets patienter 
oplever skiltning, vejvisning og turen 
rundt på hospitalet.

– For os som hospital og aktuel byg-
herre er det supersundt at høre om bru-

gernes oplevelser. Vi kan jo komme med 
en masse teoretisk viden og praktisk er-
faring, men det er patienterne, der ved, 
hvordan det er at stå på hospitalet og 
skulle finde et bestemt sted hen, sam-
tidig med at de har hovedet fyldt med 
overvejelser og bekymringer og måske 
i virkeligheden ikke har det særlig godt, 
forklarer projektleder Susanne Jensen 
om baggrunden for mødet med patient-
foreningerne og de medarbejdere, som 
har den daglige kontakt med patienterne.

For selv om hospitalet allerede i dag 
forsøger at guide patienter og pårørende 
nemt og hurtigt hen til rette etage, afde-
ling og afsnit, så er der plads til forbed-
ring, påpegede flere.

– Jeg har lagt mærke til, at I nogle 
gange skriver etage og andre gange plan 
eller niveau. Er det det samme, eller er 
der forskel på plan 3 og etage 3? Det kan 
altså godt forvirre mig lidt, forklarede en 
af patientrepræsentanterne, mens en an-
den hæftede sig ved, at begrebet ”trafik-
center” i hans univers ikke umiddelbart 
signalerede elevator- og trappetårn, så-
dan som det reelt dækker over på hospi-
talet i Viborg.

– Og nogle gange skriver I, at man skal 
tage nordelevatoren. Men når jeg står 
i forhallen på et hospital og skal til un-
dersøgelse, så har jeg da virkelig ingen 
anelse om, hvor nord er henne, påpe-
gede én.

Skilte, kunst og streger kan guide 
videre

For projektleder Susanne Jensen og råd-
giverne fra Projektgruppen Viborg var 
det afgørende at påpege, at god wayfin-
ding, ud over præcise indkaldelsesbreve 
og god skiltning, kan og skal være mange 
ting.

– Det kan være ledelinjer i gulvet, 
farver på væggene, markant kunst eller 

Oversigtstavle i forhallen på Regionshospitaler Viborg.
Foto: Agata Eva Lenczewska Madsen, Hospitalsenhed Midt. 
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grafiske elementer. Alt, som er med til at 
guide folk rundt i huset, og som de kan 
huske, når de skal finde rundt eller gå 
samme vej tilbage igen, forklarede Lone 
Bak fra Projektgruppen Viborg.

Derfor er hun og kollegerne i fuld 
gang med at finde alle de ”trafikale knu-
depunkter” i det udvidede hospital, så 
man for hvert enkelt sted kan lave en 
plan for, hvordan patienterne skal guides 
godt videre. Helt lavpraktisk betyder det 
blandt andet, at en lang række vigtige 
vægge skal noteres og markeres, så de 
kan blive brugt til skilte, kunst eller an-
det, som kan hjælpe patienter og pårø-
rende med at finde nemt rundt.

De mange input fra workshoppen vil 
nu indgå i det videre arbejde med en 
egentlig wayfinding-strategi – eller for 
nu at respektere ønsket om at skrive 
dansk: En find vej-strategi. Strategien 
skal gælde for det om- og udbyggede 
Regionshospitalet Viborg men skal sam-
tidig hænge sammen med den kom-
mende overordnede find vej-strategi 
for hele Hospitalsenhed Midt, som også 
dækker regionshospitalerne i Silkeborg, 
Skive og Hammel.

Nye find vej-strategier for Hospitals-
enhed Midt: Brugerens rejse
Hvordan finder borgere bedst vej på de fire regionshospitaler i Hospitalsenhed Midt? Og hvordan undgår 
vi at bruge mange medarbejdertimer på at vise vej? Det skal Hospitalsenhed Midts nye find vej-strategier 
give svar på i de næste år under overskriften ’Brugeren rejse’.

”Forstår borgere, hvad vi mener med 
’Trafikcentrum’? Er det den bedste find 
vej-skiltning at have alle afdelingsnavne 
på et stort telefonbogsskilt i forhallerne, 
eller skal vi i stedet først lede borgeren 
til den rette indgang, dernæst den rette 
etage og først derefter det rette afsnit? 
Hvordan sikrer vi et fælles sprog for at 
finde vej, som går igennem både skilte, 
indkaldelsesbreve, hjemmeside med 
mere. Det er blot nogle af de ting, vi skal 
have kigget på, når vi fastlægger find vej-
strategier for alle fire hospitaler i de kom-
mende år,” forklarer hospitalsdirektør 
Lars Dahl Pedersen.

De nye find vej-strategier udvikles 
for hvert af Hospitalsenhed Midts fire 
hospitaler, da bygningsmassen i Viborg, 

Silkeborg, Hammel og Skive er meget 
forskellig og derfor rummer forskel-
lige udfordringer. Dog får alle strategier 
samme oveskrift: ’Brugerens rejse’.

Borgere giver input

’Brugerens rejse’ er en tjekliste over de 
mange elementer, der påvirker en bor-
gers mulighed for at finde vej – lige fra 
information på hjemmeside og i indkal-
delsesbreve til arkitektur, skilte, kunst og 
andre pejlemærker i hospitalernes områ-
der ud og inde.

’Brugerens rejse’ tager afsæt i bruger-
nes mulighed for at finde vej – og invol-
verer derfor borgere i planlægningen af 
den kommende find vej-strategi på de 

fire hospitaler i HE Midt. Det, der virker 
logisk for stedkendte medarbejdere, kan 
nemlig være forvirrende og uklart for 
borgere, der kun sjældent kommer på 
hospitalerne.

”Kernen i ’Brugerens rejse’ er den 
fysiske finde vej-logik på hvert hospital 
og skiltehierarkierne, der følger deraf. 
I Viborg vender vi med kvalitetsfonds-
projektet bygningen 180 grader med 
hovedindgang fra syd, og knudepunkter 
gennem bygningerne bliver anderledes. 
Det vil ændre vores måde at lede borgere 
på vej, og derfor fastlægges den første 
find vej-strategi på hospitalet i Viborg al-
lerede nu. Til og med 2017 udarbejdes 
find vej-strategier for Silkeborg, Hammel 
og Skive,” forklarer Lars Dahl Pedersen.

Alle input blev noteret og indgår nu i det vi-
dere arbejde med find vej-strategien. Foto: 
Rikke Dueholm, Hospitalsenhed Midt
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ScreenLine® Nordic lander 
rekordstor ordre
En rekordstor ordre på 5.000 integrerede persiennesystemer til det nye supersygehus i Gødstrup sætter 
ekstra skub i udviklingen hos ScreenLine® Nordic.

ScreenLine® Nordic forhandler persien-
nesystemer fra italienske Pellini SpA, der 
er udviklet specielt til indbygning i tre-
lags termovinduer. De integrerede per-
sienner er motoriserede og kan vippes, 
drejes, hæves og sænkes alt efter vejrfor-
holdene og tilbyder optimal styring af ly-
sindfald og varme, indeklima og komfort. 
Persiennerne er monteret mellem glasla-
gene i termoruderne, er fuldstændig be-
skyttet imod støv og fugt og er dermed 
helt vedligeholdelsesfrie.

5.000 persienner til 
supersygehus

De integrerede persiennesystemer fra 
ScreenLine® Nordic har været på mar-
kedet i adskillige år, men det er først de 
seneste år, at løsningerne har fundet 
fodfæste på det danske marked. Med 
en rekordstor ordre til det nye super-
sygehus i Gødstrup på hele 5.000 per-
sienner, forventer direktør i ScreenLine® 
Nordic, Mads Falden, at markedet for 
alvor får øjnene op for de mange fordele 
ved integrerede persienner: ”En ordre af 
dette omfang til et højt profileret projekt 
som supersygehuset i Gødstrup gør en 
kæmpe forskel for os. Det er fantastisk at 
opleve, at flere års dialog med arkitekter 
og ingeniører på projektet endelig bærer 
frugt, og vi håber, at det vil skabe gro-
bund for mange nye muligheder, udvik-
ling og vækst.”

Kæmpeordre giver øget 
beskæftigelse

Hos Eiler Thomsen Alufacader A/S, der 
har facade-entreprisen på det nye su-
persygehus og dermed har entreret med 
ScreenLine® Nordic, har projektet også 
stor betydning. ”En ordre af denne stør-
relsesorden er en yderst kompleks sag 
med mange interessenter og lange be-
slutningsveje”, fortæller entreprisechef 
Tommy Krogh Larsen. ”For vores virk-
somhed er supersygehuset i Gødstrup 
det absolut største projekt i vores por-
tefølje, og vi er glade for at have fået så 
stor en ordre i hus i vores lokalområde. 
Det betyder øget beskæftigelse både på 
vores fabrik og på selve byggepladsen.”

Eksklusive lejligheder og 
kontorbyggeri

ScreenLine® Nordics integrerede per-
sienne-systemer er ikke kun det optimale 
valg til store offentlige byggerier men også 
til eksklusive lejlighedsbyggerier som for 
eksempel Havnebryggen Felt A i Køben-
havn og det prestigefyldte kontor- og bu-
tiksbyggeri Glasvasen i Malmø. Glasvasen 
fremstår som en organisk grøn-blå glas-
konstruktion i bybilledet, og ScreenLine® 
Nordics persiennesystemer er integreret i 
den iøjnefaldende facade og smelter har-
monisk sammen med byggeriets spekta-
kulære, arkitektoniske udtryk.

Banebrydende bæredygtighed

Glasvasen i Malmø er ikke blot et iøjne-
faldende byggeri; det er også banebry-
dende, når det gælder bæredygtighed. 
Byggeriet er certificeret efter Breeam Ex-
cellence og har den højeste klassificering 
i Europa, når det gælder bæredygtighed 
indenfor byggeri. Direktør i ScreenLine® 
Nordic, Mads Falden, siger: ”Bæredyg-
tighed er i stigende grad et afgørende 
parameter for arkitekter og bygherrer, og 
vi er glade for at kunne levere produkter, 
der imødekommer branchens strenge 
krav indenfor dette felt.”

Lokal travlhed

Til trods for at persiennesystemerne pro-
duceres i Italien, kan den rekordstore 
ordre komme til at betyde travlhed i lo-
kalområdet. Plug-and-play-tavler til mo-
torstyringen af persiennerne produceres 
nemlig lokalt i Sæby. ”Motorstyring til 
persiennerne er et tilkøb og ikke en in-
tegreret del af løsningen. Derfor er det 
ikke altid ScreenLine® Nordic, der får lov 
at levere denne del af løsningen”, fortæl-
ler Mads Falden. ”Det er imidlertid vores 
mål, at vi også skal levere motorstyring 
til sygehuset i Gødstrup, og hvis denne 
ordre kommer i hus, vil det helt klart be-
tyde øget travlhed.”

For yderligere information

Ønsker du yderligere information om 
ScreenLine® Nordic, er du velkommen 
til at kontakte direktør Mads Falden på 
telefon 7022 8005 eller på mail info@
screenline.dk.

ScreenLine® Nordic er forhandler 
af integrerede persiennesystemer 
i Skandinavien og Baltikum med 
hovedkontor i Frederikshavn og 
salgskontorer i København og 
Malmø.



Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig 
belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er 
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Hjemlig hygge på 
hospitalet
Institutioner skal ikke ligne institutioner, men du skal genfinde indretning og materialer, som ellers i mange 
år har været forbeholdt hjemmet. Forbo Flooring mærker den nye trend, der for alvor har slået igennem på 
de nye hospitalsbyggerier i Danmark.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Det ældre ægtepar har indrettet sig hyg-
geligt i dobbeltstuen på niende etage. 
Udsigten over Kolding Fjord og Lillebælt 
er formidabel, og ægteparret kan kigge 
ud i timevis, mens de nyder deres efter-
middagskaffe og bliver enige om, at de 
trods alt har været heldige…

Nej. Det ikke en penthouselejlighed, 
de endelig har fået råd til. Det er deres 
midlertidige hjem på Kolding Sygehus, 
hvor de begge blev indlagt efter den tra-
fikulykke, der kunne have fået fatale kon-
sekvenser. Heldigvis slap de begge med 
mindre kvæstelser, og efter et par ugers 
hospitalsophold vil de kunne vende 
hjem.

I mellemtiden er deres ’hjem’ dog på 
Kolding Sygehus. Og det er helt bevidst, 
at stuerne i de mange hospitalsbyggerier 
er indrettet, så de føles hjemlige.

– Fremtidsscenariet illustrerer en 
trend, vi har set i et stykke tid. Mange af 
de indretningsmæssige ideer, der nu vir-
keliggøres i de store sygehusbyggerier, 
bygger på tanker fra en bog, ’Sansernes 
Hospital’, der er skrevet af blandt an-
dre seniorforsker på Rigshospitalet Lars 
Heslet og arkitekt Kim Dirknik-Holmfelt. 
Den handler om, hvor afgørende sam-
spillet mellem indretning, arkitektur og 
lægevidenskab er for helbredelsen, siger 
Thomas Kjær fra Forbo Flooring A/S.

Videreudviklet gammelt 
håndværk

Thomas Kjær er teknisk chef hos Forbo 
Flooring, men teknik og design går hånd 
i hånd, når det gælder fornyelse af et 
gammelt naturprodukt som linoleum.
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– Linoleum er en blanding af natur-
materialer, blandt andet linolie, kalk og 
kork. Allerede i 1928 fandt man ud af 
at valse farver med ind i blandingen, og 
det gjorde, at man fik nogle langstrakte 
mønstre, som blev kaldt jaspe, og jaspe-
linoleum blev utroligt populært, men 
forsvandt igen efter 2. Verdenskrig. Nu 
har vi genopdaget og udviklet denne 
produktionsmetode med nye farver og 
overflader, afslører Thomas Kjær.

Baggrunden er, at træ opfattes som 
et varmt og hyggeligt materiale, og det 
anvendes jo også meget i private hjem. 
På hospitaler, hvor kravene til hygiejne 
og rengøring er store, er træ dog ikke 
altid velegnet, og det er også væsentligt 
dyrere end linoleum, der også betegnes 
som den mest miljørigtige gulvbelæg-
ning til hospitaler.

– Linoleum har ikke altid været op-
fattet som noget, der skaber ’hjemlig 
hygge’. Vores designere er dog hele ti-
den optaget af at sikre moderne og tids-
svarende produkter, og vi har ved at æn-
dre lidt på, hvordan vi valser forskellige 
farver i linoleummet, fået et produkt, der 
minder noget om træ med langstrakte 

farveflader i stil med træets årer og struk-
tur. Det betyder, at det virker mindre 
institutionspræget og mere hjemligt – i 
tråd med den nye indretningstrend, si-
ger Thommas Kjær.

Han tilføjer, at den samme trend nu 
betyder, at mange af de nybyggede sy-

gehuse efterhånden tør indrette sig med 
flere farver og mønstre i gulvbelægnin-
gen. Det samme produkt, som Forbo har 
fået til at ligne træ, fås også i en række 
nye, spændende farver. Et effektivt og 
rengøringsvenligt produkt behøver ikke 
at være kedeligt og institutionspræget. 
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At forvandle innovative 
ideer til enkle løsninger 
kræver samarbejde
Sengestueprojekt på Hvidovre Hospital bragte C.F. Møller og Silentia sammen om at udtænke en helstøbt, 
integreret løsning

Der ligger mange tanker bag de løsnin-
ger, som ser mest enkle og indlysende 
ud. Patientafskærmning er en af de de-
taljer, der er vigtig for patienter og per-
sonale i hverdagen, men som risikerer at 
ende som hurtige streger på en planteg-
ning.

Et projekt på Hvidovre Hospital bragte 
C.F. Møller og Silentia sammen om at ud-
tænke en helstøbt, integreret løsning for 
patientafskærmning. Et godt eksempel 
på at tæt samarbejde mellem arkitekter, 
bygherre og leverandører er med til at 
sikre selv de mindste detaljer til kom-
plekse hospitalsbyggerier.

Leverandørernes viden er vigtig

”Som arkitekter er vi et vigtigt led mel-
lem bygherre og leverandører. Vi skal 
opfylde mange forskellige krav til design, 
hospitalsstandarder, funktionalitet og 
de ansattes og patienternes oplevelse. 
Leverandørernes viden er ofte kritisk i 
forhold til at finde den rigtige løsning. Vi 
inddrager typisk specialistviden i projek-
teringsfasen, så vi ved, hvad der kan lade 

sig gøre i praksis,” forklarer en af arkitek-
terne bag projektet, Jacob Campbell fra 
arkitektvirksomheden C.F. Møller, som 
står for den seneste ombygning af 90 pa-
tientstuer på Hvidovre Hospital.

Funktionsvæg krævede særlige 
løsninger

Den særlige funktionsvæg er en vigtig 
del af sengestueprojektet på Hvidovre 
Hospital, hvor firesengsstuer er bygget 
om til kombinerede en- og tosengsstuer. 
Funktionsvæggen rummer bl.a. lodrette 
servicepaneler, gasser, stikkontakter, pa-
tientmonitor, klædeskab og klapseng, og 
arkitekten har derfor været i tæt dialog 
med leverandørerne.

”Hospitaler har meget udstyr instal-
leret i lokalerne, og det kan være både 
visuelt og funktionelt forstyrrende for 
patienterne. Ved at skjule udstyret ska-
ber vi mere tryghed og en mere hjemlig 
følelse. Derfor valgte vi at designe en 
funktionsvæg, hvor alt udstyr kan skjules 
og nemt tages frem efter behov,” forkla-
rer Jacob Campbell.

Centralt for ombygningen er, at sen-
gestuerne skal være fleksible, så de kan 
omdannes til tosengsstuer. Funktions-
væggen skal derfor også kunne skærme 
af mellem to patienter. Men hvilken type 
afskærmning ville bedst kunne integre-

Helstøbt løsning med patientafskærmning integreret i funktionsvæggen. Illustration: Copyright C.F. Møller.

FORDELE VED AT SAM-
ARBEJDE ALLEREDE I 
PROJEKTERINGEN

•  Samarbejde betyder masser af 
vidensdeling mellem parterne

•  Leverandørernes kompetencer 
sikrer en funktionel løsning

•  Specialiseret viden kan være med 
til at udvikle nye løsninger uden 
merudgift

•  Forebygger projektfejl, forsinkel-
ser, ekstraudgifter og kortsigtede 
løsninger.
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Smart strøm til det
moderne hospital
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Bruger du også alt for meget tid på 
at hente vandkander i køleskabet?
Vi har en løsning på det problem, så du kan bruge 

din dag mere fornuftigt!

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

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

100 også får iskoldt vand.

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

vil bruge på at passe dine patienter.

www.kuvatek.dk  –  Tlf.: +45 65 96 77 96

Kuvatek 0316_87,5x128,5.indd   1 31/03/16   09.37

ClickSpeed - sikrer hygiejnen
Engangsmoppe system

www.vileda-professional.dk

Reduktion af bakterier med 96,3 % efter blot én aftørring

Ideel til infektions- eller isolationsstuen

Kontakt os for yderligere information

ClickSpeed_¼side.indd   1 27-05-2016   10:43:26

Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

www.hospitaldrift.dk



Få klar besked om kloak-  
nettets tilstand – og et brug-
 bart budgetteringsværktøj.

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
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res og samtidig opfylde kravene til bl.a. 
hygiejne og funktionalitet?

Kan det integreres og hvordan 
fungerer det?

”I starten af designfasen overvejede vi fl ere 
forskellige løsninger ud fra vores kriterier 
til brugervenlighed, hygiejne og fl eksibi-
litet. Vi fandt ud af, at Hvidovre Hospital 
har gode erfaringer med foldeskærme fra 
Silentia, der hjalp med at få skræddersyet 
foldeskærmen i alle detaljer, så den kunne 
løse vores udfordringer,” forklarer Jacob 
Campbell, som gik i dialog med Henrik 
Fribo-Søndergaard fra Silentia.

”Vi gennemgik funktionaliteten og eks-
perimenterede med, hvordan man lettest 
åbner træpanelet og tager fat i skærmen, 
og i hvilken side håndtaget skulle place-
res. Vi var helt nede og kontrollere på mil-
limeter,” siger Jacob Campbell.

Ligesom orden og enkelhed er godt 
for patienterne, så er dagslys vigtigt 
for sundhed og trivsel. C.F. Møller har 
bl.a. brugt glaspaneler, som giver mere 
dagslys til gangarealerne via sengestu-
erne. Silentias Daylight-foldeskærme var 
derfor et hensigtsmæssigt valg, fordi de 
både forhindrer indkig og samtidig slip-
per dagslyset igennem.

Leverandør med tidligt i 
processen

”For mig som leverandør er det vigtigt, 
at vores produkt fungerer 100 % for per-
sonale og patienter i hverdagen. Derfor 
bidrager vi meget gerne med vores eks-
pertviden, tegningsmateriale og alterna-
tiver så tidligt i processen som muligt. 
Samarbejdet med Jacob Campbell har 
været utroligt spændende. C.F. Møller 
sætter barren højt og arbejder helt ned i 

detaljerne, og vi har udfordret hinanden 
med forskellige løsninger. Det er fanta-
stisk at se, at det er blevet til en så fl ot og 
gennemført løsning til gavn for både pa-
tienter og personale,” siger Henrik Fribo-
Søndergaard fra Silentia, som opfordrer 
arkitekter til generelt at samarbejde me-
get mere om løsningerne.

Optimale løsninger inden for 
budgetrammen

”Der er naturligvis meget fokus på pris, 
men det behøver ikke være en hindring. 
Når vi samarbejder tidligt i processen, 
kan vi fi nde frem til en optimal løsning, 
der stadig matcher budgettet. Samtidig 
er det en løsning, som er fl eksibel og 
kan følge med hospitalets udvikling og 
ændringer mange år frem,” understreger 
Henrik Fribo-Søndergaard.

SILENTIA producerer og rådgiver om hygiejniske og 
fl eksible skærmløsninger til hospitaler i over 50 lande. 
Skærmene produceres i Sverige og tilpasses det enkelte 
hospitals behov. Skærmene er designet, så de mindsker 
risikoen for krydskontaminering og lever op til de na-
tionale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring. 
www.silentia.dk

C.F. MØLLER er en af Skandinaviens største arkitekt-
virksomheder og højt specialiseret inden for hospitals-
sektorens behov, og hvordan man skaber merværdi 
for patienter, pårørende og personale. Som rådgivere 
vælger C.F. Møller teknikker og materialer i dialog med 
samarbejdspartnere. www.cfmoller.com
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www.dlwflooring.dk

CLEAN UNDERSTANDING
OF ARCHITECURE

S C A N D I N A V I A N  C O L L E C T I O N
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NYANSÆTTELSE

TROX Nordic
Det glæder os at kunne meddele, at Peter Thygesen Nielsen pr. 1. juni 2016 tiltrådte en stil-
ling som Business Development Manager i TROX Nordic.
Peter er 35 år og har en uddannelse som dipl. ing. Han kommer fra projekt-lederstillinger i 
Johnson Controls, Danklima og Airteam samt en stilling som Site Manager i Skanska.
Peter skal beskæftige sig med kommercialiseringen af udvalgte TROX GmbH og TROX 
Auranor-produkter.
Han vil også have særlig fokus på komplette systemløsninger indenfor renrum rettet mod 
fremtidens energikrav (ERP 2018).
Når Peter ikke er undervejs på rejser, vil han have base på TROX Danmarks salgskontor i 
Vejle.

www.trox.dk

TROX er førende indenfor udvikling, fremstilling og salg af komponenter og systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 29 datter-
selskaber i 28 lande og 14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa indenfor klima- og ventilationskomponenter samt 
yderst aktiv på det globale marked. Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2015 med 3.700 medarbejdere en omsætning på 482 mio. 
Euro. Repræsentanter og importører i mere end 70 lande har gjort TROX-produkter og TROX-koncepter kendt i hele verden.
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Linoleum er stjernen i 
bæredygtige gulve
Bæredygtige og hygiejniske gulve har høj prioritet når der vælges gulvbelægninger på hospitalerne. 
Linoleum er et rent naturprodukt med en naturlige antibakterielle egenskaber

Linoleum er et klassisk materiale i hele 
sundhedssektoren. Produktet er antibak-
terielt takket være sit indhold af linolie, 
harpiks og træmel. Bakterier kan ikke 
trives og formere sig på overfladen af li-
noleum pga. indholdet af harpiks og træ 
hvis naturlige indhold af olier nedbryder 
og virker hæmmende på bakterier.

– Når man vælger et linoleumsgulv, 
får man noget af det mest bæredygtige 
gulvmateriale man kan købe hvilket påvi-
ses i en lang række certificeringsordnin-
gen verden rundt.

– Linoleum blev opfundet i England 
for over 150 år siden hvor man ikke 

kendte til de mange kemiske stoffer man 
har til rådighed i nu om dage. Da råstof-
ferne i Linoleum baserer sig på det, man 
kan høste og hente i naturen betyder det 
at produktet er særdeles miljøvenligt. Er 
der en stjerne inden for bæredygtighed, 
er det klart linoleum.

Forbo gennemførte for få år siden et 
forsøg med at kværne linoleumsgulve i 
småstykker og blande det med kompost-
jord i Canada, hvor man dyrker hørfrø. 
Efter to år kunne man ikke spore reststof-
fer fra linoleum i jorden. Det knuste gulv 
blev fuldstændig nedbrudt indgik i det 
biologiske kredsløb.

Ca. en tredjedel af linoleum består af 
træ fra savværksindustrien, fastslår Tek-
nisk Chef Thomas Kjær fra verdens stør-
ste linoleumsproducent Forbo Flooring. 
Træmelet i linoleum stammer fra fint-
granuleret resttræ fra savskæreværkerne 
som betragter det som et affaldsprodukt. 
Linolien presses af hørfrø der er dyrket 
i Nordamerika og Europa, mens harpik-
sen kommer fra certificerede plantager i 
Asien og kalken hentes i undergrunden 
som en uendelig ressource.

Pigmenterne stammer fra naturlige 
mineraler og plantestoffer. Det er alt 
sammen årsagen til, at linoleum som den 
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eneste elastiske gulvbelægning har kun-
net bære Svanemærket.

Slidstærk og hygiejnisk

Et linoleumsgulv holder typisk 25 år, men 
kan holde meget længere, hvis man pas-
ser på det. Vaske og plejemidler i ren-
gøringen lægger sig som et slidlag oven 
på gulvet, hvor de danner en slidstærk 
kalksæbefilm. De bakteriehæmmende 
stoffer i gulvbelægningen kan dog sta-
digvæk trænge op gennem filmen og 
forhindre bakterier i at formere sig på 
overfladen.

Linoleum bliver solgt over hele ver-
den, men brugen af linoleum til gulvbe-
lægning er størst i Nordeuropa. Forbo 
har udviklet et stort sortiment af gulv-
belægninger i mange designs og farver 
og er den største af de tre producenter 
i verden.

Genbruget er hos Forbo sat i system. 
Forbo´s fabrikker kører efter ”4-R” prin-
cipperne: Reduse, Reuse, Recycle, Re-
new.

Klar dokumentation af fordelene

– Det ligger mange på sinde at snakke 
om bæredygtighed, grøn profil og miljø. 
Når vi snakker byggematerialer er vi 
nødt til at dokumentere, hvad vi gør rent 
praktisk på en skala, der er sammenlig-
nelig med andre produkter, transparent 
og åbent.

Forbo arbejder med EPD, Envriomen-
tal Product Declaration, som er miljø-
deklarationer af byggematerialer. EPD 
er anerkendt internationalt og fortæller, 
hvordan et materiale påvirker omgivel-
serne fra start til slut.

Systemet vurderer bæredygtigheden 
i produktion, transport, montage, brug/
drift og bortskaffelse. Hvert område 
inddeles i syv punkter og der måles på, 
hvordan det påvirker miljøet med forsu-
ring af vand, forurening af atmosfæren 
osv.

– Det kommer ud i en stor rapport på 
60-70 sider der sammenfattes i et tosidet 
kort transparency brief, så alle kan tage 
Forbos produkter og sammenligne dem 
med andre producenters gulvbelægnin-
ger.

Det er en meget målbar, transparent 
og sammenlignelig måde at påvise miljø-
belastningen fra fremstillingen og råma-
terialerne. Systemet sikrer en ensartet 
måling efter faste standarder. Sikring af 

kvalitet i alle facetter af Forbo´s virksom-
hed er højt prioriteret og selv salgsvirk-
somhederne er kvalitetssikrede efter 
ISO-9000 og bliver auditeret efter ensar-
tede standarder.

Om linoleum siger Thomas Kjær:
– Det er bestemt ikke dyrere at have 

linoleum over en produkt-livsforløb end 
andre typer gulve. LCC-beregninger vi-
ser at det at eje og drive et gulv i f.eks. 
et hospitalsmiljø har en ensartet omkost-
ning uanset belægningen.

Vi glæder os dagligt over at fortælle 
historien om linoleums bæredygtighed, 
design, naturlige hygiejne og mange an-
dre styrker overfor bygherrer, rådgivere, 
slutbrugere og det private erhvervsliv, 
slutter Thomas Kjær.



Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers   

FSD generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed officielt til FSD’s 67. ordinære generalforsamling på:

Hotel Comwell, Kolding

Onsdag den 12. oktober 2016, kl.15.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  
skal indsendes til formanden senest 3 uger før.

Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage  
før generalforsamlingen.

 

Randers, den 11. april 2016.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Svend Christiansen
Formand



• 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 

 

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk
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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

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØ

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

BRANDSIKRING

Brandgardiner, Brandjalousier, 
Branddøre, Brandporte, 

Brandslukkere

Nordisk Brandsikring ApS
Tlf. 70 22 30 48

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

Nordisk Brandsikring_57x57.indd   1 21/01/16   09.22

PERSIENNESYSTEMER

Integrerede
persiennesystemer
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk
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Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

BELYSNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Belysningen gør en forskel . . .

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

Spejl til badeværelse fra Baulmann 

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

VENTILATION



 

Besøg

Ferielejligheder i Provence

www.cotedor.dk
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Østerøvej 2   5800 Nyborg   65 31 31 31   nyborgstrand.dk

OVER 80 %
AF VORES KUNDER  
SER VI IGEN
Måske fordi de ikke  
har ret langt hjem*

* Tæt på motorvejen over Fyn og nær  
Nyborg Banegård.

Hele Danmarks mødested

Dagmøde kr. 597,-
Konferencedøgn kr. 1.880,- 
i stort enkeltværelse
 
Priser er inkl. moms.

DET FÅR DU HOS OS
• Beliggenhed midt i landet – tæt på motorvej og banegård
• Fantastisk beliggenhed nær skov og strand
• 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200
• 426 værelser & 650 overvågede, gratis P-pladser
• Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag

BOOK I DAG

Nyborg Strand er aktiv partner i

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark

AF VORES KUNDER 


