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De usynlige Corona-helte får 
det hele til at fungere
Åh nej…! Da flere etager i højhuset på OUH skulle indrettes til at kunne modtage Covid-19-patienter og 
afdelingerne skulle forsynes med ilt og trykluft, så viste det sig, at tegningsmaterialet var helt forældet. 

– Vi måtte således allerførst gå i gang med 
at opdatere tegningerne. Vi måtte også 
for en sikkerheds skyld etablere en ekstra 
trykluftforsyning i den modsatte ende af 
bygningen, så vi kunne være sikre på, at 
vi var klar, hvis vi skulle miste trykket på 
det eksisterende anlæg. Men det klarede 
vores folk, og nu har vi så ovenikøbet fået 
opdateret alle vores tegninger…

Det er teknisk sektionsleder med ansvar 
for alle håndværkerne på Region Syddan-
marks fynske hospitaler, Jørgen Lindega-
ard, der fortæller historien om den positive 
bivirkning af Corona-krisen.

Ens opgaver – forskellige 
udfordringer

Ligesom som hos kollegaen i Region Ho-
vedstaden, John Mikkelsen, som vi be-
søgte – virtuelt – i sidste nummer af bladet, 
så var opgaven på Fyn i starten af krisen at 
få rigget de nødvendige antal sengeplad-
ser til Covid-19-patienter til. Opgaven var 
éns, men udfordringerne forskellige.

Mens man på Riget skulle indrette Co-
rona-pladser i et spritnyt hospital, hvor de 
sidste installationer ikke var helt på plads, 
og der stadig var bygningshåndværkere 
rundt omkring, havde man i Odense det 
modsatte problem: En gammel bygning, 

der synger på sidste vers som hospital, in-
den Det Ny OUH tager over om et par år.

Men kendetegnende for begge udfor-
dringer er, at handsken er blevet taget op, 
og at opgaverne blev løst i en ruf. Derfor 
kan Jørgen fra Syddanmark og John fra 

Hovedstaden billedligt talt tage hinanden i 
hånden og udtale i kor: 

– Vi er stolte af vores medarbejdere!

Passer på hinanden

Begge steder har udfordringerne også væ-
ret, at halvdelen af medarbejderne på skift 
var sendt hjem, samtidig med at arbejds-
mængden blev forøget med Corona-tiltag 
som indretning af Covid-19-senge- og 
intensivpladser, afmærkning, afspritnings-
faciliteter, ’hvide telte’ til test med mere. 
Samtidigt har det været nødvendigt at 
passe godt på den halvdel af medarbejder-
staben, der var fysisk på arbejde.

– Vi har heldigvis været forskånet for 
Covid-19 blandt vores medarbejdere, men 
vi har nogle medarbejdere, der psykisk har 
haft svært ved at arbejde på en arbejds-
plads, hvor risikoen for at blive smittet er 
forholdsvis stor, oplyser Jørgen Lindega-
ard.

– Derfor har vi gjort en stor indsats for, 
hvad man bredt kan kalde personalepleje. 
Det er vigtigt, at man tager sig tid til at 
tale med de medarbejdere, der føler sig 
utrygge. Vi har også haft besøg af hygiej-
nesygeplejersker, som har kunne instruere 
i den nødvendige hygiejne med håndvask, 
afspritning mv, og som også har fortalt, 
hvor meget god hygiejne og de rigtige for-
holdsregler nedsætter risikoen. Og dette 
arbejde vil vi givet fortsætte med, når vi 
kommer tilbage til hverdagen, siger Jørgen 
Lindegaard som endnu et eksempel på, at 
Corona-krisen trods alt også har haft posi-
tive bivirkninger.

Effektive møder

Og der er flere områder, hvor han påpeger 
en forskel på før og efter krisen:

– Vi har faktisk fået en bedre møde-
kultur. Dels har vi måttet skære ned på 
størrelsen af fysiske møder, fordi vi sim-
pelthen ikke har kunnet være så mange i 
mødelokalerne ad gangen, hvis vi skulle 

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Hils på den nye medarbejder i Region 
Syd danmark. Hun kommer trissende og 
tilbyder sprit – kun til hænderne dog – til 
patienter og pårørende.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5  5 

En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

overholde afstandskravene. Og dels har vi 
naturligvis holdt langt de fleste møder via 
video. Begge dele har gjort, at vi har været 
mere effektive med kortere møder, hvor vi 
hurtigt kom til sagen. En del møder har vi 
droppet, fordi de alligevel ikke har vist sig 
nødvendige. Nogle af de gode ting, som vi 
har lært under krisen, vil vi givet tage med 
os ind i fremtiden, påpeger Jørgen Linde-
gaard.

Det har ikke været muligt eller ønske-
ligt at afvikle alle møder som videomøder 
– blandt andet, fordi hundrede af de 135 
medarbejdere i denne tekniske sektion er 
håndværkere. En gang i mellem er det nød-
vendigt at holde et fysisk møde eller mø-
des ude i marken, hvor man kan se proble-
merne og få lejlighed til at holde forskelligt 
udstyr i hænderne, kigge på en papirsteg-
ning eller andet.

Samarbejde skal klare pukkel 

Netop fordi Jørgen Lindegaard er chef for 
en håndværkerafdeling, var der i starten 
af genåbningsfasen usikkerhed om, hvad 
der skulle ske. Efterhånden som hospita-
let åbnede mere og mere for ikke-akutte 
og ikke-Covid-19-smittede patienter og 
flere drifts- og vedligeholdelsesopgaver 
skulle løses, blev der brug for flere med-
arbejdere. De fastansatte håndværkere fra 
OUH og Nyborg og Svendborg sygehuse 
kom på arbejde igen, men nogle af de faste 
eksterne samarbejdspartnere havde også 
sendt deres medarbejdere hjem.

– Det tog lidt ekstra tid, før vi var fuldt 
bemandet, men det er nu klaret, så vi nu 
igen kan trække på vores gode samar-
bejdspartnere, som vi kender, og som ken-
der huset. Det ville have været mere be-
sværligt, hvis det havde været nødvendigt 
at finde nye samarbejdspartnere.

– Vi har jo en situation, hvor vi i mere 
end to måneder har udført et minimum 
af vedligeholdelsesopgaver. Selv lovplig-
tige opgaver som fx elevatoreftersyn har 
vi måttet udskyde, og derfor har vi nu en 
stor pukkel af opgaver foran os. Den skal 
vi naturligvis i gang med at få has på, siger 
Jørgen Lindegaard, der i samme åndedrag 
understreger, at udskydelsen af ikke-tids-
kritiske vedligeholdelsesopgaver naturlig-
vis ikke på noget tidspunkt har udgjort en 
sikkerhedsrisiko for nogen på hospitalerne. 

Restriktioner for pårørende

Ellers er det naturligvis ikke frygt, men for-
ventning, der er i højsædet, når talen falder 
på den snarlige genoplukning af hospitaler 
og andre dele af sundhedsvæsenet. Ar-
bejdspukler og nye samarbejdspartnere er 
trods alt småproblemer i forhold til dem, 
medarbejderne skulle håndtere, mens Co-
rona-krisen og uvisheden var på sit højeste 
i marts/april.

– Vi er nu stille og roligt på vej tilbage 
mod normale tilstande for patienternes 
vedkommende, fortæller Jørgen Lindega-
ard.

– Men der er stadig ikke mange pårø-
rende på hospitalet, og det gør, at vi fort-
sat forholdsvist nemt kan overholde krav 
til afstand og hygiejne. Det er kun fædre 
til nyfødte eller børn på vej i fødegangen, 
forældre til indlagte børn samt nære pårø-
rende til kritisk syge eller døende patienter, 
der har lov til at komme her, oplyser han. 

Robotten kommer med sprit

Men den langsomme åbning og stadig 
flere patienter og pårørende på gangene 
har også betydet flere arbejdsopgaver for 
håndværkerne på de fynske hospitaler.

Der er fx fremstillet skilte med nye anvis-
ninger, etableret afstandsmarkering, opsat 
flere håndspritbeholdere og meget mere. 
For eksempel skulle der opsættes nye skilte 
i og ved elevatorerne, fordi der kun må 
være halvt så mange mennesker som før.

– Og så har vi fået en helt ny medarbej-
der, ler Jørgen Lindegaard.

– Vi har fået en robot til at køre rundt på 
gangene og tilbyde håndsprit. Vi synes, at 
det er vigtigt at folk bliver mindet om be-
tydningen af håndhygiejne, og vores nye 
selvkørende sprit-leverandør vækker lidt 
opmærksomhed. Måske får den også en 
eller anden til at trække lidt på smilebån-
det, og det er jo ikke det værste, når man 
er patient eller pårørende på et hospital…

Teknisk sektionschef Jørgen Lindegaard har 
ansvaret for håndværkerne på de fynske 
hospitaler.

http://www.cotedor.dk


6   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

KOMMUNALT SUNDHEDSBYGGERI

Fremtidens kommunale 
sundhedsbyggerier
Kommunalt sundhedshus: et effektivt omdrejningspunkt for det nære sundhedsvæsen?

Det danske sundhedsvæsen har pga. 
corona-krisen netop været udsat for store 
krav om omstilling, prioritering og fokuse-
ring. Det viste sig, at det kunne det løfte, 
og det er glædeligt. Før corona-pandemien 
stod vi med en brændende platform for det 
samlede sundhedsvæsen. Den udfordring 
er ikke løst. Det nære sundhedsvæsen 
skal udvikles. Der er et behov for reorga-
nisering af hospitaler i samspil med de nye 
kommunale sundhedsydelser, herunder 
sundhedshuse. Vi må have afklaret rollen 
for disse huse, herunder hvad et sund-
hedshus IKKE skal levere.

Grundlæggende er den struktur vi har 
i sundhedsvæsenet gammel, og ikke fuld 
gearet til opgaven anno 2020, samtidig 
med at opgaven ikke er veldefineret. Den 
seneste reform i 2007 gav os 98 kommu-
ner med flere sundhedsopgaver end tid-
ligere og samtidig en ”Specialeplan”, der 
understøttede centralisering og lukning af 
hospitaler.

Organiseringen på de enkelte arbejds-
pladser er også stort set uændret gennem 
flere årtier, og fremstår flere steder inef-
fektiv, hierarkisk og fagopdelt med svage 
direktioner i toppen. Og vi skal huske, at 
organisering, strukturer og kompetencer 
har stor betydning for den kvalitet, vi kan 
levere. Vi har visse gode erfaringer fra su-
persygehuse, selvom de i virkeligheden 
ikke er entydigt defineret. Skal vi så også 
have supersundhedshuse? Nej. Der findes 
ikke en ”one size fits all” her. Sundheds-
huse er forskellige i forhold til den geogra-

fiske placering og afstand til sygehuse og 
meget mere. Vi skal i stedet være bedre til 
samarbejder

Danskernes sundhedstilstand

Den gennemsnitlige levealder vokser for 
både mænd og kvinder, men udviklingen 
er præget af stor social ulighed i sundhed. 
Vort liv er præget af krav om stigende ef-
fektivitet, og moderne danskere kræver, 
forventer og ved “bedst”. Samtidig er vort 
liv blevet digitaliseret i mange sammen-
hænge, mens vi stadig knokler med at få 
implementeret den store digitale revolu-
tion i vort sundhedsvæsen

KL har lavet beregninger over demo-
grafi og behov! De forventer at antallet af 
+80-årige vil vokse med 87.000 personer 
fra 2018 til 2025. Udgifter til sundhed og 
pleje til +80-årige udgør 12,5 mia. kr., og 
de +80-åriges andel af det samlede udgift-
stræk på henholdsvis pleje- og sundheds-
området er henholdsvis 66% og 85%. Så vi 
er midt i denne udvikling.

De patienter, vi modtager på hospitaler, 
er præget af akutte tilstande, og typisk ses 
mange patienter med noget akut opstået 
i en kronisk lidelse. Indlagte patienter er 
typisk MEGET syge og derfor mere kræ-
vende end indlagte patienter var for blot 
et par årtier siden. Samtidig er indlæggel-
sestiden for en patient blevet voldsomt 
reduceret, hvilket betyder, at mange pa-
tienter udskrives med et fortsat behov for 
behandling og pleje. Det skal primært ske 
i det kommunale sundhedsvæsen med stor 
støtte fra almen praksis.

Strukturen i sundhedsvæsenet

Vi står således med en række udfordrin-
ger, der kalder på betydelige forandringer. 
Det kommunale primære sundhedsvæ-
sen bør udbygges og opkvalificeres, også 
med lægelige kompetencer. Samarbejdet 
mellem det primære og sekundære sund-
heds-væsen skal udbygges, og fagligt og 
økonomisk rammesættes. Der er behov 
for masser af kontakt mellem primær og 
sekundær sektor – men gennem primært 

eksisterende teknologier og samarbejder, 
samarbejder, samarbejder. Vi kan ikke 
komme i gang hurtigt nok men – hvor pas-
ser sundhedshuse ind?

Fig. 1 viser min forsimplede skitse af det 
danske sundhedsvæsen – men det er det 
væsen, som mange borgere/patienter skal 
finde vej i, og mange opgiver reelt eller fa-
rer vild. Men det er også sådan at mange 
veluddannede hurtigt finder frem til spe-
cialisten!

Kommunale sundhedshuse

Kommunale sundhedshuse vil kunne 
danne rammen for bedre koordinering af 
borger- og patientforløb på tværs af kom-
munale enheder, sektorer og frivillige, 
og kan derved sikre en mere helhedsori-
enteret og effektiv indsats. Hvorvidt et 
sundhedshus er svaret på det nære sund-
hedsvæsens fortsatte udvikling og sikring 
afhænger dog af, at vi tænker os grundigt 
om og handler klogt. Sundhedsloven op-
ridser formål og ansvarsfordeling af landets 
sundhedsindsats, og det gælder også de 
kommunale ydelser.

Et sundhedshus er ikke entydigt define-
ret – det er et sygehus for den sag heller 
ikke. I en række sundhedshuse er der fx. 
lægecenter, ambulatorier, sygepleje-klinik-
ker, blodprøveklinik, røntgen og akutkli-
nik. Men der kan også være andre tilbud 
så som jordemoderbesøg, genoptræning/
fysioterapi, midlertidige døgnpladser m.m.

AF SPECIALLÆGE I SAMFUNDSMEDICIN, 

PH.D., ELSE SMITH, KONSULENT SMITHELSE, 

TIDL. DIREKTØR I SUNDHEDSSTYRELSEN

Nordsjællands Hospital - Sundhedshuset 
Helsingør
Foto: Ole Konstantyner
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I dag er der alt for stor forskel på kom-
munernes sundhedsindsats. Mange be-
tragter sundhedshuset som “et kommunalt 
kraftcenter” med de bedste forudsætnin-
ger for udvikling af et stærkt tværfagligt, 
tværsektorielt og professionelt miljø til 
gavn for borgere og patienter. Civilsam-
fundet og frivillighed er integreret i flere 
sundhedshuse og kan være en vigtig sam-
arbejdspartner.

Der er stor diversitet i sundhedshusenes 
tilbud og aktiviteter, og de tager i høj grad 
afsæt i lokale udfordringer og behov. Den 
gængse vurdering er, at “det fysiske hus” 
fremmer relationer mellem husets aktører, 
og synergieffekter opstår og høstes, men 
dokumentation af resultater og effekt ude-
står stadig. Det er derfor relevant at stille 
spørgsmålet – om sundhedshuset er svaret 
på det nære sundhedsvæsens fortsatte ud-
vikling og konsolidering?

Dansk Sygeplejer Råd har sagt: “Det er 
vigtigt, at de opgaver, der løses i de nu-
værende lægepraksis, også er en del af de 
opgaver, der skal løses i fremtidens sund-
hedshuse. Men det er lige så vigtigt, at 
udvikle sundhedshusene, så der også kan 
tages hånd om alle de behov, borgerne har 
i dag. Sundhedshuse skal være en form for 
videnscenter for lokalsamfundet, hvor man 
eksempelvis kan få viden om demens eller 
KOL eller andre områder”.

De praktiserende lægers formand har 
sagt: ”Det er vigtigt, at der bliver taget hen-
syn til de lokale forhold, men før man gør 
det, bliver vi nødt til at sætte os sammen 
i hovedorganisationerne og lave de over-
ordnede retningslinjer. Men hvis vi vil no-
get, så står vi stærkest, hvis vi står sammen”

Et sundhedshus i samspil med almen 
praksis kan give god mening, og kan blive 
et effektivt omdrejningspunkt for det nære 
sundhedsvæsen – til gavn for patienter. 
Men for at blive det, må vi have generelle 
krav til kompetencer, faciliteter, apparatur 
m.v. Og vi bør overveje grundigt, hvad det 
IKKE giver mening at lave i et sundheds-
hus, deres åbningstider skal afklares lokalt 
(døgnåbent alle dage er næppe realistisk 
alle vegne) samt sikre samarbejdsaftaler 
med andre aktører i sundhedsvæsenet, 
hvor samarbejdet med almen praksis og 
sygehuse er helt afgørende. Vi må undgå 
”one-size-fits-all”.

Eksempler på krav man kan stille vedr. 
de overordnede mål for, hvad sundheds-
huse skal kunne: De skal kunne give lige 
adgang til sundhed for alle borgere, og 
derved bidrage til reduktion af ulighed i 
sundhed. De skal kunne rådgive med af-
sæt i evidens og sundhedsfaglighed, både 
vedr. forebyggelse og behandling og må-
ske i begrænset omfang tilbyde udredning 
– men vi må afklare af hvad? Ydelser kan fx 
være sårbehandling, genoptræning, blod-
prøver, (røntgen) og smertebehandling. 
Ydelserne skal leveres med samme faglige 
kompetencer, som andre steder og med 
optimalt apparatur i egnede fysiske ram-
mer.

Vi må styrke kvaliteten i de nære sund-
hedstilbud, så kommunerne leverer sund-
heds-ydelser af samme høje kvalitet, uan-
set hvor i landet vi er, og jeg ser gerne at de 
praktiserende læger bosætter sig sammen 
med hinanden og andre sundhedsfaglige 
medarbejdere i nye stærke kommunale 
sundhedshuse, hvor de har de bedste for-

udsætninger for at løfte mere komplekse 
behandlingsopgaver.

Ulighed i sundhed

Lige lidt mere om ulighed i sundhed. Reelt 
starter uligheden i mors mave, så opgaven 
er for os som samfund at indrette os, så vi 
retter lidt op på denne ulighed!

Ulighed i sundhed er en af vor tids store 
udfordringer, og den er voksende. På den 
ene side ved vi, at sundhed ikke skabes i 
sundhedsvæsenet, på den anden side ved 
vi, at den frie og lige adgang ikke af sig selv 
fører til lige behandlingstilbud for samme 
diagnose, og selv identisk behandling fø-
rer ikke til lige god behandlingseffekt. Vi 
har dokumentation for, at resultatet af den 
samme behandling ikke er den samme hen 
over sociale grupper! Men hvad gør vi ved 
det, og hvad gør vi, for at tilrette vort væ-
sen og arbejdsgange, så vi reelt når derhen, 
hvor vi tilbyder forskelligartede behandlin-
ger og samtaler afhængig af hvem patien-
ten er og hvilke behov patienten har?

Hospitalsvæsenet er blevet mere ef-
fektivt, men vi har ikke tilpasset det sam-
lede sundhedsvæsenet godt nok. Antal 
ambulante besøg på sygehuse et steget 
betydeligt op gennem 0‘erne og det gen-
nemsnitlige antal liggedage er faldet til 
under 4 i samme periode. Det har betydet, 
at visse befolkningsgrupper ikke modtager 
en optimal behandling på hospital, og der-
for hjemsendes uden den rette opfølgning. 
Det kunne et kvalificeret sundhedshus må-
ske rette lidt op på.

Figur 1. Primitiv skitse af det dan-
ske sundhedsvæsen – men det er i 
denne labyrint vi beder borgere og 
patienter finde vej

Fortsættes næste side
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Vi skal i gang

Hvordan håndterer vi så de nye forventninger og krav? 
Vi skal være langt bedre til at planlægge integration af 
behandling og pleje, og så bør vi se på uddannelserne. 
Jeg tror, vi har brug for andre og fl ere kompetencer. 
Mange sygeplejersker er på nedsat tid, kan vi gøre 
noget ved det? Måske er sundhedshuse attraktive ar-
bejdspladser. Vi har brug for langt fl ere samarbejder 
på tværs af sektorer i det offentlige, fx. uddannelse, 
arbejdsmarked og sociale sektor uden bumps.

Opgaven synes at være mere kvalitet for mindre, og 
det kræver prioritering! Øget digitalisering og øget da-
tafællesskab og -brug kan hjælpe, det kan også mere 
teknologi, herunder mere og bedre brug af billeddiag-
nostik, telemedicin mv.

Vi skal i bedre dialog med patienter og pårørende, 
og derved vil vi kunne minimere overbehandling. Og 
så må civilsamfundet tænkes bedre ind end vi gør i 
dag.

Der er stort behov for etablering af et stærkt og 
kvalifi ceret borgernært sundheds-væsen, gerne med 
afsæt i sundhedshuse. For der er behov for stærkere 
fokus på borgere med kronisk sygdom, herunder æl-
dre medicinske patienter, multisyge og den polyfar-
maci, der følger. Måske skal man kommunalt overveje, 
hvorledes der sikres mere samarbejde mellem social- 
og sundhedssektor på alle niveauer. Og det må være 
en pligt-opgave kommunalt at opruste sygdomsfore-
byggelse tværsektorielt, og det kunne fi nt ske med 
base i et sundhedshus.

Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

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

E N  N Y L Ø S N I N G  M E D  S I L E N T I A  S K Æ R M S Y S T E M

»Et billede siger mere end tusind ord« og kan endda virke 
helbredende. Story Panels er en ny funktion i Silentias skærm-
serie der afleder ved at lade børn opleve en billedverden og 
bruge deres fantasi. Et effektfuldt værktøj i sundhedssektoren 
til at få børn til at føle sig bedre tilpas. 

Kontakt os allerede i dag, eller se hele systemet på silentia.dk.

Oplev med StoryPanels™

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


Er dit R10 gulv en ulykke, 
der venter på at ske? 
Kun når du ser R10 kombineret med en pendultestværdi 
PTV ≥36, kan du stole på, at dit gulv er sikkert nok til at 
reducere skridrisikoen til en ud af en million.

På nogle R10-gulve er der en risiko for at glide på en ud 
af 20 – det svarer til en stor del af de mennesker, man har 
ansvar for, hvis man leder et travlt hospital. 

Altro sikkerhedsgulve har hårdkornspartikler gennem 
hele slidlaget, så skridsikkerheden på PTV ≥36 bevares 
gennem hele gulvets levetid. Det reducerer risikoen for at 

glide til blot en ud af en million.
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Made for people.
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Stjerneformet sundhedshus  
er designet til samarbejde
Allerede inden arkitekten havde sat de første streger til Center for Sundhed i Holstebro, stod det klart, at 
centret ikke bare skulle være en bygning, der kunne huse forskellige sundhedstilbud. Det skulle også være 
med til at løse nogle af de udfordringer, som den primære sundhedssektor står over for. 

– At skabe bedst mulige betingelser for 
samarbejde mellem de forskellige dele af 
sundhedsvæsenet var en af de præmisser, 
der gjaldt allerede, inden centret blev pro-
jekteret.

Det fortæller centerleder i Center for 
Sundhed i Holstebro, Winnie Munk. I maj 
2019 kunne hun sammen med Arkitema 
Architects modtage beviset for, at projek-
tet, der skulle virkeliggøre intentionerne 
med centret, var lykkedes. Byggeriet blev 
hædret med prisen “Årets sundhedsbyg-
geri 2018”. Begrundelsen var blandt andet, 
at centret ”skaber adskilte enheder med et 
samlende midtpunkt, som både offentlige 
og private, akutte og dagligdags sundheds-
tilbud og psykiatri vil kunne se sig selv i.”

Siden da har Center for Sundhed i Hol-
stebro fået masser af hædrende omtale i 
medier inden for arkitektur og sundhed. 
Og sundhedshuset i den i europæisk sam-
menhæng lille by, Holstebro, bliver præ-
senteret af arkitekt Birgitte Gade Ernst på 

European Healthcare Design Conference 
2020, der finder sted 1.-3. september i 
London. Det er en toneangivende europæ-
isk konference om design af sundheds- og 
sygehusbyggerier.

Både fællesskab og private rum

Det er ikke tilfældigt, at det netop var Ar-
kitema, der sammen med Niras vandt to-
talrådgiverudbuddet, da Center for Sund-
hed i Holstebro skulle bygges i 2013. At 
skabe ”de bedst mulige betingelser for 
samarbejde mellem de forskellige dele af 
sundhedsvæsenet”, som centerlederen 
udtrykte det, er nemlig en integreret del 
af Arkitemas tankesæt, når firmaet står bag 
sundhedsbyggerier – hvad enten det gæl-
der store byggerier som Gødstrup Hospital 
og Børneriget, renoveringer som Nykø-
bing Falster Sygehus eller multifunktionelle 
sundhedshuse som sundhedscentret i Hol-
stebro.

AF VIDENSKABSJOURNALIST 

GORDON VAHLE

Det fælles atrium tjener som samlingssted og omdrejningspunkt for husets medarbejdere 
og brugere, og herfra kan man komme rundt til alle funktioner i sundhedshuset.
Foto: Niels Nygaard og Gordon Vahle
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Filosofien er den samme uanset byg-
ning med prioritering af logistik og funk-
tionssammenhænge. Sundhedscentret er 
bygget op i en stjerneform, hvor man kan 
komme rundt til alle funktioner direkte fra 
et fælles atrium, der også tjener som sam-
lingssted og omdrejningspunkt for husets 
medarbejdere og brugere. Jo dybere man 
kommer ind i bygningen, jo mere privat 
bliver det.

– Fra hovedindgangen til Center for 
Sundhed i Holstebro kommer man direkte 
ind i atriet med den fælles reception. Atriet 
strækker sig hele vejen op gennem huset, 
og herfra er der via en stor svungen trappe 
adgang til alle de forskellige sundheds-
tilbud. På de enkelte etager er der åbne 
balkoner mod atriet med plads til uformelle 
møder og indgange til de enkelte klinik-
ker eller behandlingsrum, forklarer Birgitte 
Gade Ernst, der er partner og segmentchef 
for sundhed i Arkitema.

På den måder lægger den stjerne-
formede bygning op til samarbejde og 
fællesskab mellem de forskellige sund-
hedsområder for hele bygningen og for 
vidensudveksling på hver enkelt etage, 
mens behandling mv. naturligvis foregår i 
den mere private del.

Borgere og personale tog ejerskab 

– Et sundhedscenter udfylder også en vig-
tig samfundsmæssig funktion. Med centra-
lisering af hospitalerne i Danmark er der et 
stort behov for mere nære tilbud til under-
søgelser, kontrol, rådgivning og genoptræ-
ning, som det vi har skabt i Holstebro, siger 
Birgitte Ernst, der specielt glæder sig over, 
at der i sundhedscentret er faciliteter og 
sengepladser til både somatiske og psykia-
triske patienter.

Winnie Munk har været tæt på tilbli-
velsen af Center for Sundhed i Holstebro 
siden maj 2011, hvor bevillingerne fra 
Statens pulje til etablering af Sundheds- 
og Akuthuse samt Region Midtjylland og 
Holstebro Kommune var på plads – først 
som koordinator og projektleder, og si-
den sidste sommer som centerleder. Hun 
lægger ikke skjul på, at centeret er født på 
baggrund af utilfredshed over, at Region 
Midtjyllands vestlige supersygehus blev 
placeret i Gødstrup ved Herning, og at 
konsekvensen blev, at Holstebro Sygehus 
skulle lukke. Gødstrup ventes færdigt in-
den årsskiftet, og de første patienter ven-
tes at rykke ind i første kvartal 2021. Det 
regionale psykiatritilbud i Center for Sund-
hed er på plads, og snart vil de øvrige re-
gionale medarbejdere flytte ind i centeret 
og udfylde den femtedel af lokalerne, som 
har stået tomme, siden den øvrige del af 
bygningen blev taget i brug i 2018.

– En del af opgaven som projektleder 
har været at vinde befolkningens tillid til, at 
centret i langt de fleste tilfælde kan tilbyde 
de samme sundhedsydelser som Holste-
bro Sygehus, siger Winnie Munk.

Og det har været en del af totalentre-
prise-opgaven at bidrage til det tillidsska-
bende arbejde ved at inddrage og lytte til 
befolkningens, myndigheders og de sund-
hedsfagliges ønsker til huset.

– Bygningen er indrettet i tæt samar-
bejde med brugerne, hvilket understøtter 
deres ejerskab til bygningen. Det har været 
afgørende, at både de, der arbejder i huset 
til daglig, og de borgere, der benytter hu-
sets sundhedstilbud, føler, at det er deres 
hus, hvor der er rart at være, påpeger Bir-
gitte Ernst.

Direkte adgang til arkitekten

Ejerskab til bygningen og mulighed for 
medindflydelse er netop en af de vigtige 
grunde til, at en af Holstebros største læ-
gepraksisser valgte at flytte ind i Center for 
Sundhed. Praksissen består af tre special-
læger i almen medicin, uddannelseslæger 
og fem klinikmedarbejdere og er nabo til 
en psykologklinik og specialtandlæger, 
som lægerne deler garderobe, patient-toi-
letter og andre ventefaciliteter med.

– Den vigtigste grund til, at vi valgte 
at flytte ind her, er, at vi har en hel række 
funktioner samlet i samme hus. Vi og vores 
patienter skal blot tage elevatoren tre eller 
fire etager ned for at finde røntgen og blod-
prøver, jordemoder, kostvejledning eller 
genoptræning, siger praktiserende læge 
Jørgen Buch, der har været med i projektet 
næsten lige så længe som Winnie Munk.

– Vi besluttede ret tidligt i projektet, at vi 
ville være med. Det giver dén ekstra bene-
fit, at man får direkte adgang til arkitekten, 
påpeger Jørgen Buch.

Det eneste, der lå fast, var de ydre ram-
mer, og lægen har selv i sparring med Arki-
tema placeret alle indervægge.

Lettere for patienterne

– Vi har kunnet få det præcis, som vi øn-
skede det, og det betyder, at vi nu har en 
praksis, der efter vores mening fungerer 
helt optimalt, oplyser Jørgen Buch.

Han fremhæver blandt andet, at klinik-
ken er indrettet, så akutte patienter kan hol-
des adskilt fra de øvrige. De akutte patien-
ter har det ofte dårligt, og kan have brug for 
nem adgang til laboratorium og en briks til 
mindre operationer eller sårbehandling.

Lægepraksissen må ikke have konkur-
rencefordele ved holde til i et sundheds-
center, så lægerne kan fx ikke have it- eller 
bookingsystemer sammen med de øvrige 

sundhedstilbud. Men hvis en patient skal 
til genoptræning eller anden behandling 
kan aftalerne placeres i forlængelse af hin-
anden, så patienten ikke skal af sted flere 
gange.

Sundhedsvæsenets udfordringer

Sundhedscentret er med til at løse nogle 
af de udfordringer, der er for sundheds-
sektoren i Danmark. Det gør samarbejdet 
mellem sundhedstilbuddene fra kommu-
nen, regionen og de praktiserende læger 
lettere, sikrer kortere distance til behand-
lingstilbuddene for kronikere og patienter 
med akutte, mindre skader eller sygdomme 
og er med til tiltrække praktiserende læger, 
fordi de kan få faglige udfordringer og 
sparring med øvrige sundhedsfag.

Samarbejdet er godt i gang. Medarbej-
dere fra sygeplejeklinikken, de kommunale 
psykiatripladser, forebyggende indsatser, 
tandpleje, akutpladser og fra sengeafsnit-
tene til midlertidige medicinske ophold 
mødes i en fælles kantine, og efterhånden 

CENTER FOR SUNDHED 
I  HOLSTEBRO

Ifølge hjemmesiden for Center for 
Sundhed i Holstebro er centret ”sat i 
verden for at skabe bedre kvalitet og 
oplevelse af sammenhæng i sund-
hedssektoren gennem forløb tæt på 
borgernes hverdag. Sammen med de 
praktiserende læger styrker Center 
for Sundhed den nære sundheds-
indsats ved at samle, organisere og 
tilbyde kommunale, regionale og 
private sundhedsaktører undersøgel-
ser, træning, behandling, rådgivning og 
vejledning...”

”For nogle borgere vil centeret blive 
et lokalt stoppested mellem hjem 
og hospital. Her kan man nå at stå 
af, inden livsstil eller psykisk sårbar-
hed bliver til en sygdom. Målet er at 
fremme sundheden og forebygge 
akut sygdom,” hedder det videre.

På hjemmesiden www.centerfors-
undhedholstebro.dk og på Arkitemas 
hjemmeside www.arkitema.com (Søg 
på Center for Sundhed Holstebro) 
finder du en række fakta om byg-
geriet og om centret.

Fortsættes side 14
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FNs Verdensmål i sundhedsbyggeri

Hvad er FNs Verdensmål

FNs verdensmål for en bæredygtig udvik-
ling frem mod 2030 blev vedtaget i septem-
ber 2015. De kaldes også SDG’erne (fra 
engelsk Sustainable Development Goals) 
og bygger videre på de otte såkaldte 2015-
mål (Millennium Development Goals: 
MDGs). Alle FNs 193 medlemslande står 
bag målene og intentionen er, at nationerne 
hver især udvikler en strategi for, hvordan 
de vil arbejde med målene. De 17 mål, med 
169 delmål, er blevet kaldt den mest ambi-
tiøse plan for verden nogensinde og stiller 
nye krav til alle lande om at tage ansvar og 
bidrage til en mere bæredygtig udvikling 
på alle niveauer. FN’s Verdensmål er blevet 
en ramme for, hvordan offentlige institutio-
ner, private virksomheder og civilsamfund 
samlet kan bidrage til at skabe bæredygtig 
udvikling.

De 17 mål er indbyrdes afhængige og 
påvirker hinanden. Når vi fx taler om Mål 
4 – Kvalitetsuddannelse, forholder vi os 
samtidig – mere eller mindre indirekte – til 
fx ligestilling (mål 5), fattigdom (mål 1) og 
mindre ulighed (mål 10). Og når vi arbejder 
med Mål 11 – bæredygtige byer og lokal-
samfund, så inddrages også overvejelser 
om blandt andet bæredygtig energi (mål 
7), rent vand (mål 6), klimaindsats (mål 
13) og materialeressourcer, og hvordan de 
udvindes og genanvendes (mål 12), samt 
mere sociale mål om fx sundhed og trivsel 
(mål 3) og mindre ulighed (mål 10). Opde-
lingen af verdensmålene i 17 overordnede 
mål betyder, at vi kan arbejde med verdens 
udfordringer fra forskellige sider for at 
skabe fælles handling for vores liv, planet 
og samfund.

Gør Verdensmål til Vores mål

Vores Mål er et dansk verdensmålsudvik-
lingsprojekt, der har til formål at fastlægge 
de supplerende danske indikatorer for ver-
densmålene. Det gøres ved at inddrage 
eksperter, universiteter, interesseorganisa-
tioner, erhvervslivet og dig og mig. Vores 
Mål er skabt i et samarbejde mellem blandt 
andre Danmarks Statistik og 2030-panelet 
(22 medlemmer fra erhvervslivet, organisa-
tionerne, forsknings- og ngo-verdenen) og 
vil fremlægge en samlet rapport i efteråret 
2020 med forslag til baseline og målepunk-
ter for Danmark. Følg med på voresmaal.
dk. Du kan også læse mere om verdensmå-
lene på verdensmaal.org, der er drevet af 
Verdens Bedste Nyheder og finansieret af 
Regeringen.

Verdensmål i sundhedsbyggeri

Sundhedssektoren
Set fra en sundhedsfaglig vinkel er ver-
densmål 3, der handler om at sikre et sundt 
liv for alle og fremme trivsel for alle alders-
grupper, hovedmålet. Overordnet set har 
vi et godt og veludbygget sundhedssystem 
i Danmark med lige adgang for alle. Men 
delmålene om fx at styrke mental sundhed, 
forebyggelse og oplysning ift livsstilssyg-
domme, ulighed i sundhed og ikke mindst 
bekæmpelse af epidemier, er områder der 
er højaktuelle – også i Danmark.

Byggeri og drift
I Danmark isoleret set, bruger vi generelt 
naturressourcer svarende til fire jordklo-
der. Men da vi selv har en vis såkaldt bio- 
og ressourcekapacitet, der kan understøtte 
vores forbrug, har vi ”kun” en overskri-
delse på 1,6 jordkloder (kilde: 2019 Global 
Footprint Network, footprintnetwork.org) 
Så der er potentiale for forbedring. Alle 
EU’s lande har et stort arbejde foran sig 
for at leve op til verdensmål 12 og 13 om 
ansvarligt forbrug og klimaindsats. Se figur 
1 og 2.

Det kræver mange ressourcer at op-
føre og drive landets sygehuse, og ved 
opførelse af sundhedsbyggeri og den ef-
terfølgende tekniske drift er der en række 
verdensmål, der er vigtige at fremhæve og 
arbejde med:

 Mål 3 – Sundhed og trivsel 
(sundt indeklima med fokus på 
skadelige kemikalier og forure-
ning fra byggematerialer, inventar 
og rengøringsmidler)

 Mål 6 – Rent vand og sanitet  
(rensning af spildevand og be-
grænsning af vandforbrug i vaske-
rier)

 Mål 7 – Bæredygtig energi  
(forbedring af energieffektivitet)

AF KOMPETENCELEDER FOR 

BÆREDYGTIGHED, ARKITEKT MAA  

SIGNE BANG KORSNES,  

ARKITEMA ARCHITECTS

Fig.1. Kilde: 2019 Europe Sustainable Development Report. eu-dashboards.sdgindex.org
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 Mål 8 – Anstændige jobs og  
økonomisk vækst  
(sociale klausuler i udbud der sik-
rer et etisk og et socialt samfunds-
ansvar både i byggeprojekter og 
ved køb af varer og tjenesteydel-
ser)

 Mål 11 – Bæredygtige byer og 
 lokalsamfund  
(overvejelser om hvor bygnin-
gerne placeres, og om det er mu-
ligt for alle at transportere sig på 
en bæredygtig måde til syge- og 
sundhedshusene. Involvering af 
borgerne og det sundhedsfaglige 
personale i planlægningen. Ska-
belse af et inkluderende og grønt 
offentligt rum omkring bygnin-
gerne) 

 Mål 12 – Ansvarligt forbrug  
og produktion  
(sortering af affald og reducering 
af genanvendelige ressourcer, der 
forbrændes. Efterspørgsel på pro-
dukter og emballage, der produ-
ceres ud fra et cirkulært princip)

 Mål 13 – Klimaindsats  
(opmærksomhed på CO2 – aftryk 
ved indkøb af varer. Minimering 
af CO2 aftryk i drift og opførelse af 
bygninger, fleksibel indretning og 
effektiv udnyttelse af byggede m2. 
Håndtering af øgede regnmæng-
der og perioder med tørke og 
varme)

 Mål 17 – Partnerskaber for  
handling  
(indgå partnerskaber, der kan give 
ny viden og finde nye løsninger)

Verdensmålene i praksis

Hvordan kommer vi fra den store vision for 
verden, til at gøre en reel forskel for men-
neskers liv? Som Steen Hildebrandt har 
sagt i flere sammenhænge: ”Man får, hvad 
man måler”. Eller det man måler, får op-
mærksomhed. Det er der nok en vis sand-
hed i. Men som han tilføjer: ”Men ikke alt, 
der måles og tælles tæller, og ikke alt, der 
tæller tælles – for nu at benytte et gammelt 
Einstein-citat”.

Alle regioner er allerede godt i gang med 
langsigtede planer for CO2 reduktioner og 
bæredygtige indkøb. Gennem energi- og 
miljøledelse opsættes årlige målsætninger 
for arbejdet med fx at energieffektivisere 
bygningernes tekniske installationer og 
at sortere og mindske affaldsmængder. 
Særligt Regionernes indkøb beløber sig til 
mange milliarder kroner årligt og bør være 
en vigtig drivkraft for en bæredygtig udvik-
ling af industrien. Udbudsloven giver mu-
lighed for at stille krav om miljø, sundhed 
og socialt samfundsansvar til leverandører, 
og hvis der er en efterspørgsel, flytter mar-
kedet sig. Der er et kæmpe potentiale. Se 
fig. 3.

Verdensmål i byggeprojekter

I nybyggerier er der forskellige tilgange, 
vi kan tage fat i, for at implementere de 
gode intentioner om en mere bæredygtig 
verden. Jeg tror på, at hvis vi arbejder sy-
stematisk med målsætninger, analyser af 
alternativer, evaluering i praksis og viden-
deling kan vi nå langt. Verdensmålene er 
en ramme, en vision. Men vi må tage fat på 
et konkret niveau og finde værktøjerne og 
løsningerne til at få det til at ske i praksis. 
Forskellige projekter har forskellige mu-
ligheder, og hvis vi griber de chancer der 

opstår og stiller de rigtige krav, når vi lidt 
længere for hver gang.

Bæredygtighedscertificeringer som fx 
DGNB, den nye Bæredygtighedsklasse 
eller formulering af en egen bæredygtig-
hedsstrategi kan anvendes som værktøjer 
til at arbejde konkret med at bidrage til ver-
densmålene i et byggeri.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen) er både betegnelsen for 
den internationale bæredygtighedscerti-
ficering og for den tyske nonprofit-orga-
nisation, der har udviklet certificeringen. 
DGNB er den foretrukne bæredygtigheds-
certificering i Danmark for byområder og 
bygninger, og bruges som metode til at de-
finere og måle bæredygtigheden i et byg-
geprojekt. DGNB tager udgangspunkt i tre 
ligeværdige kvaliteter: social, økonomisk 
og miljømæssig bæredygtighed og har 
skabt et fælles sprog og referenceramme 
for bæredygtighed i Danmark og dermed 
også et fælles sammenligningsgrundlag på 
tværs af projekterne.

DGNB forsøger at gøre bæredygtighed 
handlingsorienteret gennem en række 
kriterier og underkriterier, der tilsammen 
bruges til at evaluere en bygning eller et 
byområde. Ved at anvende DGNB som 
planlægningsværktøj ved udvikling af nye 
bygninger får man et udgangspunkt til at 
arbejde med 13 ud af de 17 verdensmål. 
(kilde: Publikationen ”FN’s Verdensmål og 
DGNB” udgivet af Green Building Coun-
cil).

Den frivillige bæredygtighedsklasse er 
netop blevet lanceret af Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen i en to-årig testfase, hvor 
krav og niveauer skal finjusteres. Hensig-
ten er, at den skal indgå som frivillig bæ-
redygtighedsklasse i bygningsreglementet 

Fig.2. Kilde: 2019 Europe Sustainable Development Report. eu-dashboards.sdgindex.org
Fig.3. Kilde: Grønt regnskab 2018 fra 
 Region Midtjylland

Fortsættes næste side
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

KOMMUNALT SUNDHEDSBYGGERI

som de lærer hinanden at kende, går snak-
ken, og dermed kommer også erfaringsud-
vekslingen i gang.

– Vi lægger vægt på at skabe gode ram-
mer for samarbejdet mellem de forskellige 
sundhedstilbud. Vi har fælles tekniske faci-
liteter, fælles depoter, kantine mv. Husets 
reception har åbent fra 7:30 til 16:00. Og vi 
kan se, at det fungerer. Der opstår synergi 
og spontane møder, og vi oplever, at med-
arbejderne kender og bruger hinanden på 
tværs af funktioner og specialer, påpeger 
Winnie Munk.

Goddag til regionen

Hun venter, at samarbejdet mellem region 
og kommune også kommer til at foregå 
mere gnidningsløst, når nu de regionale 
funktioner kommer helt på plads.

Regionen bidrager med en akutklinik til 
behandling af mindre skader, lægevagt, en 
røntgenafdeling, laboratorier og blodprø-
vetagning, jordemødre, fødselsforbere-
delse, medicinske ambulatorier og akutte 
ambulante hjemmebehandlerteams. En-
kelte af døgnpladserne er også blandt de 

regionale sundhedstilbud, der fortsat vil 
være i Holstebro.

– De regionale funktioner og de 24 
kommunale akutpladser til borgere, der fx 
er dehydrerede eller har behov for drop 
eller ilt, gør, at ældre, kronikere og bor-
gere med småskader eller mindre alvorlige 
sygdomme fortsat kan undersøges og be-
handles lokalt. Det betyder, at det kun er 
patienter med alvorlige skader og vanske-
lige sygdomme, som skal transporteres til 
Herning, understreger Winnie Munk.

VERDENSMÅL

fra 2023. Temaerne er: Livscyklusvurde-
ring, Ressourceanvendelse på byggeplad-
sen, Totaløkonomisk analyse, Plan for op-
retholdelse af indeklimaet, Dokumentation 
af problematiske stoffer, Afgasninger til in-
deklimaet, Eftervisning af dagslysniveauet, 
(samt støj fra ventilationssystemer i boliger 
og rumakustik i boliger). (læs mere på ba-
eredygtighedsklasse.dk) En hurtig analyse 
viser, at disse temaer har mulighed for at 
bidrage til 9 ud af de 17 verdensmål.

Formulering af en egen bæredygtig-
hedsstrategi er en måde at sammensætte 
sit helt eget fokus på udvalgte temaer og 
målsætninger, der arbejdes med gennem 
hele projektet. Den kan fx indeholde ud-
valgte kriterier fra en certificering og sup-
pleres med andre målsætninger, der ikke 
findes i en certificeringsordning, men som 
giver stor værdi til de mennesker, der skal 
bruge bygningen. Det kunne være aspek-
ter indenfor begrebet helende arkitektur, 
som ikke kan måles direkte i en færdig byg-
ning, men kan vise sig at have stor effekt 
på patienters og medarbejderes oplevelse, 
komfort og trivsel i bygningen – og i sidste 

ende, i et samspil med personalets faglig-
hed, gøre en positiv forskel for indlæggel-
sestider, søvn, medicinering, arbejdsmil-
jøet for medarbejderne, produktivitet og 
driftsøkonomi.

FNs verdensmål er en fantastisk strate-
gisk ramme til at forbedre vores liv, sam-
fund og planet, uanset hvad udgangspunk-

tet er i det enkelte land. Bygningers og 
industriens bæredygtighed handler ikke 
kun om CO2 reduktionsmål og klimapolitik, 
men lige så meget om menneskers trivsel, 
og om retfærdighed og moral og ansvar. 
Det kræver viden, vilje og godt lederskab 
at realisere verdens vigtigste plan. Så mea-
sure what you treasure!

Stjerneformet sundhedshus er designet til samarbejde fortsat

http://www.hospitaldrift.dk
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Ny park skaber rum til fysisk 
og mental sundhed
Efter længere tids anlægsarbejde er den nye park ved Skive Sundhedshus og Hospice Limfjord klar til brug. 
Parken lægger op til såvel aktivitet og genoptræning som ro og rekreation for områdets brugere.

Den nye park har været flere år under-
vejs, men de sidste bænke er nu monteret, 
græsset sået og skulpturer sat op, så den 
18.000 kvadratmeter store sundhedspark 
– Pusterummet – står klar til brug. Anlæg-
get er blevet til med økonomisk hjælp fra 
særligt Spar Vest Fonden og Skive Kom-
mune samt Hospice Limfjord, Region Midt-
jylland, Sparekassen Midt Vest Fonden og 
Spar Nord Fonden.

– Parken er et godt symbol på det nære 
sundhedsvæsen og samler de mange sund-
heds-aktiviteter, der foregår i området – fra 
livets begyndelse til livets afslutning. Her 
kan par i fertilitetsbehandling på hospitalet 
tage en tiltrængt pause, borgere i genop-
træning hos kommunens fysioterapeuter 
kan benytte parken til genoptræning, og 
besøgende på hospice kan sætte sig i ha-
ven og tale om nogle af de svære ting, siger 
Annette Roed, formand for Region Midtjyl-
lands Udvalg for nære sundhedstilbud.

Fælles projekt

Ideen til den nye park kom oprindeligt fra 
Hospice Limfjord helt tilbage i 2013, hvor 
hospicechef Birte Markfoged tænkte, at 
udsigten til den slidte hospitalshave kunne 
forbedres. Hun tog derfor initiativ til pro-
jektet og dannede sammen med sund-
hedscenterchef Marianne Balsby en in-
spirationsgruppe med repræsentanter fra 
de øvrige sundhedsinstitutioner for at få 
overblik over ønskerne for området, inden 

der efterfølgende blev søgt økonomiske 
midler til projektet.

Skive Kommune er hovedsponsor til 
parken, idet Skive Byråd har bevilliget i alt 
5,4 millioner kroner til den nye park.

– Det ligger os i byrådet meget på sinde 
at understøtte Skive Sundhedshus og ud-
nytte de store muligheder for et rekreativt 
område, der ligger i den nye park. Det er et 
projekt, der kommer alle borgere til gode, 
og vi er glade for at kunne bakke op om 
det, siger Niels Ole D. Nielsen, formand for 
Skive Kommunes Sundheds-, Social- og 
Forebyggelsesudvalg.

Også private sponsorer har bidraget 
gavmildt, blandt andet med 5 millioner kro-
ner fra Spar Vest Fonden.

Mange brugere – mange behov

Den nye park rummer blandt andet en lille 
sø og rislende vandløb, træsveller til træ-
ning, bænke til afslapning og kunst i form 
af bronzeskulpturer, ligesom der er blevet 
plads til både friserede områder og små 
vildnis med vilde blomster og træstammer 
fra Krabbesholm Skov.

På den måde giver parken rum og mu-
ligheder til områdets mange sundhedsak-
tører, som tæller blandt andre hospitalet, 
kommunens sundhedstilbud og de prakti-
serende læger i Skive Sundhedshus, Ho-
spice Limfjord og Regionspsykiatrien.

– Den nye have er et rigtig godt eksem-
pel på, hvad man kan, når man arbejder 
sammen på tværs af institutioner og sek-
torer. Vi har fået skabt en have, som giver 
plads til både ro og fordybelse, aktivitet og 
genoptræning – til fordel for alle områdets 
brugere, siger Trine Brøcker, sundheds-
chef i Skive Kommune.

Områdets sundhedsinstitutioner rum-
mer blandt andre voksne med senhjerne-
skade, psykiatriske patienter, terminale pa-
tienter og deres pårørende, lungepatienter 
og borgere til genoptræning efter sygdom 
og ulykke. På samme måde vil også områ-
dets uddannelsesinstitutioner, bosteder, 
naboer og byens borgere kunne få glæde 
af den nye park.

Rum til ro og refleksion

For de pårørende og døende på Hospice 
Limfjord betyder den nye park blandt an-
det nye muligheder for adspredelse, frisk 
luft og rum til refleksion. 

– Vores pårørende vil meget gerne ud at 
gå eller løbe en tur, men de vil helst ikke 
gå for langt væk fra hospice. Med den nye 
park har de fået et sted, de kan gå hen 
og få lidt frisk luft, ro i hovedet eller lade 
børnene lege lidt, mens de er på besøg, 
fortæller hospicechef Birte Markfoged fra 
Hospice Limfjord.

På samme måde glæder sygeplejefaglig 
direktør Mette Fjord Nielsen sig over, at 
Regionshospitalet Skives patienter og på-
rørende nu får endnu bedre mulighed for 
at tage en pause fra deres ophold på hospi-
talets klinikker og sengeafsnit.

– Frisk luft, natur og grønne områder kan 
gøre en forskel, uanset om man trænger til 
at stresse af og finde ro eller få pulsen op og 
genoptræne funktioner. Derfor er vi utroligt 
glade for, at Hospice Limfjord i sin tid tog 
initiativet, og at vi med hjælp fra gavmilde 
givere fik mulighed for at skabe en lille oase 
midt i Skive, siger Mette Fjord Nielsen.

Den nye park indvies formelt til septem-
ber, når det nysåede græs er vokset op og 
vandløbet fyldes med rislende vand.

Kilde: Region Midtjylland

Når græsset er vokset til, bliver der også 
tændt for vandet, så den nye park for alvor 
kan komme til sin ret. Foto: Agata Lenczew-
ska-Madsen, Regionshospitalet Skive

Den nye have rummer både mulighed for ro 
og refleksion, samtale og nærvær og aktivi-
tet og genoptræning. Foto: Agata Lenczew-
ska-Madsen, Regionshospitalet Skive
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Sundhedssystemer i EU 2020
Måske kunne man godt lære lidt fra andre sundhedssystemer?

For nogle år siden blev jeg spurgt, om jeg 
ville skrive en lille publikation om de pri-
vate hospitalers rolle i europæiske sund-
hedssystemer. Min umiddelbare reaktion 
var at slå syv kors for mig, og afvise enhver 
videre tale om den slags djævelskab. Den 
umiddelbare reaktion kom af, at jeg jo er 
vokset op i Danmark og med danske tra-
ditioner, hvor sundhedsvæsen naturligvis 
skal håndteres af det offentlige, så man sik-
rer lighed i forhold til adgangen.

Det er præcis den reaktion, jeg får, når 
jeg generelt taler med danskere (og andre 
skandinaver og briter), for her er privat 
hospitaler jo ikke en del af det almindelige 
sundhedssystem. Der er få privathospitaler 
og det er et sted, men kommer, hvis man 
har råd til at gå der (evt. har en forsikring 
der kan dække omkostningerne). Men så-
dan er det slet ikke i langt de fleste Euro-
pæiske lande.

Jeg reflekterede lidt over den henven-
delse, jeg havde fået, og kom til at tænke 
på oplevelsen, da min kone blev syg med 
kræft. Hun fik diagnosen torsdag og blev 
opereret næste tirsdag og fik en undskyld-
ning for, at man ikke lavede den slags 
operationer om mandagen. På det tids-
punkt var der uendeligt lange ventetider 
på kræftoperationer i Danmark. Vi var i 
Belgien, og jeg tænkte den gang ikke over, 
om det var et offentligt eller privat hospital, 
hun blev behandlet på.

Det viste sig at være et privatejet (not-
for-profit) hospital, hvilket vi aldrig havde 
skænket en tanke, og det er nok fordi, at en 
meget stor del af hospitalerne i Belgien er 
privatejede men også not-for-profit. Men 

de hører ind under det almindelige sund-
hedssystem, og betalingen sker over den 
almindelige sygesikring.

Skandinavien og Storbritannien har stort 
set kun offentligt drevne hospitaler. Som 
det hedder i Storbritannien the National 
Heath Service (NHS), og som i Danmark, 
Sverige og Norge stiller folk normalt ikke 
spørgsmålstegn ved, at sådan skal det 
være. Og det på trods af, at det betyder 
stramme budgetter, der primært er foku-
serede på besparelser, lange ventetider 
og ustandselige kriser. Og – som jeg skal 
argumentere for lidt længere fremme – sti-
gende ulighed.

Hvad modstanden mod sameksistensen 
af hospitaler af såvel offentlig som privat 
ejerskab og drift egentlig er begrundet i, 
har jeg ikke rigtigt kunnet finde ud af. Så-
dan er det bare. Vores sundhedssystem er 
offentligt. Sådan har det altid været, og så-
dan skal det være.

OK, men hvorfor acceptere man så, at 
den primære del af sundhedssystemet – 
de praktiserede læger – er private og ikke 
offentligt ansatte? Hvad med speciallæger 
og specialklinikker? Hvad med tandlæger, 
apoteker og mange ambulancetjenester? 
Burde de så ikke også lægges under det of-
fentlige system?

Typer af systemer i Europa

Sandheden er jo nok, at ulighederne i 
sundhedssystemet ikke kommer fra hvem 
der ejer de enkelte dele af sundhedsvæs-
net, f.eks. hospitalerne, men hvem der be-
taler! Men når det så er OK at den primære 
sundhedstjeneste er privat, så længe det 
offentlige betaler regningen, hvorfor er det 
så ikke en god ting for hospitaler?

De offentlige sygesikringssystemer i 
Europa er forskelligt indrettet. Nogle har 
et forsikringselement, som f.eks. er knyt-
tet til ansættelsen, andre har udelukkende 
skatteyderfinansiering (typisk de skandina-
viske og det britiske system). Men uanset 
hvilke metode, man har valgt til finansierin-
gen, så er det afgørende, at man som prin-
cip i de europæiske lande har et universelt 
dækkende system med (i princippet) lige 
adgang for alle.

Men der er ret store forskelle på, hvor 
stor den gennemsnitlige egenbetaling er.

Andel af de samlede sundhedsudgifter der 
er brugerfinansieret (2016) i udvalgte EU 
lande:

Frankrig 10 %
Luxembourg 11 %
Holland 11 %
Slovakiet 12 %
Tyskland 12 %
Irland 13 %
Danmark 14 %
Storbritannien 15 %
Sverige 15 %
Belgien 16 %
Finland 20 %
Italien 23 %
Spanien 24 %
Grækenland 34 %

Kilde: OECD og Europa-Kommissionen: 
Heath at a Glance: Europe 2018. Denne pub-
likation udkommer hvert andet år og følges 
op af rapporter om udviklingen i EU og i de 
enkelte EU lande. Disse publikationer er en 
guldgrube af sammenlignelige fakta om de 
europæiske sundhedssystemer. De kan oven 
i købet fås gratis via internettet.

Den ulighed, der kommer af egenbetalin-
gen, har meget større indflydelse på folks 
liv end spørgsmålet om hvem, der ejer 
hospitalerne. Bare se forskellen mellem 
Frankrig og de sydeuropæiske lande. Og 
så kan man jo lige notere sig, at der er en 
ganske normal egenbetaling i det danske 
system.

Det kan godt være, at man kan leve i 
en drømmeverden, hvor et velfærdsidea-
let passer sammen med et offentligt ejet 
sundhedssystem, men det betyder som 
nævnt, at der kæmpes med omkostnings-
problemer – både på anlægssiden og på 
driftssiden. Det er derfor, at de lande, som 
stort set kun har offentlige ejede hospi-
taler må køre med en meget lille reserve, 
og hvor ”reserverne” normalt udgøres af 
ventetider.1) Der er ingen tvivl om, at de 
kommende år med hårdt pressede offent-
lige finanser vil gøre det aktuelt at se på, 
hvordan privat kapital kan indgå i både 
konstruktion og drift af hospitaler – også i 
Danmark, hvor man faktisk har taget et før-
ste lille skridt ved at lade private kapitalin-

AF FORMAND HANS MARTENS,  

CHES – COALITION FOR HEALTH,  

ETHICS AND SOCIETY
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teresser (pensionskasser) anlægge det nye 
psykiatriske hospital i Århus.

De ikke-offentlige hospitaler kan i øvrigt 
være både for profit og non-profit. I mange 
tilfælde drives hospitalerne af organisatio-
ner som Røde Kors eller religiøse organi-
sationer, og i andre igen af ren privat pro-
fitorienteret kapital. Men for patienterne 
giver det ikke større ulighed så længe den 
generelle sygesikring betaler, og for det 
offentlige kan man måske få den fordel, at 
lidt ekstra konkurrence kan give besparel-
ser. Men det helt afgørende er, at kapacite-
ten i sundhedssystemerne kan blive større, 
og at patienterne dermed ikke oplever 
ventetider. Og ventetider er gift for sund-
hedstilstanden: Udsættelse af nødvendige 
interventioner gør kun tilstandene værre. 
Det gælder især på cancerområdet, men 
ikke kun der.

Statistik og garantier

I Danmark medførte de lange ventetider 
for nogle år tilbage, at man begyndte at 
arbejde med de såkaldte patientgarantier. 
Specielt skulle cancerpatienter kunne blive 
behandlet indenfor en ikke alt for lang frist, 
men de frister holdt ikke længe. I stedet 
gav man befolkningen en såkaldt udred-
ningsgaranti, som siger, at man i det mind-
ste skal have en udredning af sygdommen 
inden for en måned.

Det er vanskeligt at få præcis statistik 
om, hvorledes garantierne virker, men 
adskillige klager tyder på, at garantierne 
ikke holder. I marts 2017 blev det således 
oplyst, at 48 % af brystkræftpatienterne i 
region Hovedstanden ikke bliver opereret 
indenfor behandlingsfristen! Grunden an-
gives at være Sundhedsplatformen!!2)

Men en garanti, der ikke dækker alle, er 
ikke en garanti. Det er en hensigtserklæ-
ring.

Det var også ret typisk, at da Corona 
krisen ramte, blev patientgarantierne 
hurtigt skrottet, og i skrivende stund – i 
slutningen af maj 2020 – er de ikke vendt 
tilbage. På trods af megen medieomtale 
af de få tilfælde af indlagte med Covid-19 
og på trods af omtalen af nedlukninger af 
Covid-19 specialafsnit, så er der ikke en lyd 
om, hvornår øvrige behandlinger kan finde 
sted. Faktisk har de samme medier dagligt 
fortællinger om, hvor mange patienter, der 
venter på behandling. Så måske skulle man 
ikke kun bruge tid til at diskutere opluknin-
gen af samfundet og dets funktioner, men 
også oplukningen af sundhedssystemerne. 
Vi kan med garanti vente en pukkel af syg-
domme i den kommende tid, som direkte 
kan henføres til forsinkelser i sundheds-
systemerne, og som udover at påføre folk 
unødvendige lidelser også vil koste sam-
fundet mange penge.

Tilbage til ulighedsdiskussionen

Jeg nævnte tidligere, at man i mange lande 
har et system, hvor arbejdsrelaterede sund-
hedsforsikringer udgør en del af finansierin-
gen af sundhedssystemerne. Det er vi ved 
at få i Danmark. Hvis man ser på trenden i 
udviklingen af private sundhedsforsikringer, 
så er Danmark det land i statistikken, hvor 
stigningen har været størst. I 2005 var der 
kun ca. 5 % af befolkningen, der var dækket 
af en privat sygeforsikring. I 2016 var tallet 
steget til 33 % 3) Det passer meget godt med, 
at FinansWatch i 2017 kunne fortælle, at 3,3 
millioner danskere har private sygeforsikrin-
ger. Hvorfor har man disse supplerende for-
sikringer, når man nu har et skatteyderbetalt 
offentligt sundhedssystem, og hvorfor er 
det vokset så stærkt?

Forklaringen kan vel kun være, at det 
offentlige og skatteyderbetalte system sim-
pelthen ikke kan levere varen, og derfor 

går nogle uden om systemet for at kunne 
komme tidligere i behandling. Det er jo i 
alles interesse, og det er kun godt, at syg-
domme behandles så hurtigt som muligt, 
men at det skulle være et system med stor 
lighed, når halvdelen af befolkningen kan 
smutte udenom ventetider ved at betale 
sig fra det, mens den anden halvdel ikke 
kan, men pænt må vente, det er hverken 
lighed eller udsagn om tilfredshed med det 
almindelige sundhedssystem.

Man kan måske godt forstå det oven-
stående som en sur kritisk af det danske 
hospitalsvæsen. Det er ikke ment sådan,og 
jeg er ret sikker på, at danske hospitaler 
generelt er lige så gode som tilsvarende i 
andre europæiske lande. Det er princip-
pet i konstruktionen i sundhedssystemet, 
min kritik går på. Det er ikke rimeligt, at 
folk skal betale ekstra i et samfund som det 
danske, for at undgå ventetider. Og den 
lynhurtige suspendering af patientgaranti-
erne under Corona-krisen – og den sene 
oplukning – viser klart problemet og dets 
omfang. Prisen bliver høj, når vi skal arbej-
des os gennem puklerne.

Fremtidens sundhedsvæsen

Men i det hele taget er der grund til at 
lægge en masse traditionsbundne for-
domme væk, når vi skal se på fremtidens 
sundhedssystem. For noget bør der gøres 
for for det første at få sundhedssystemerne 
drejet mod patienternes behov og ikke 
blive styret af sundhedssystemets perso-
nale og ”regnedrengene” i Finansministe-
riet. Og et kig på to enkle statstikker viser, 
hvorfor behovet er stort.

Levealder i udvalgte EU lande (2017):

Spanien 83,4 år
Italien 83,1 år
Frankrig 82,7 år
Sverige 82,5 år
Holland 81,8 år
Finland 81,7 år
Danmark 81,1 år.4)

Danmark har den korteste levealder i 
Europa, bortset fra de øst og centraleuro-
pæiske lande. Og så nytter det ikke, at 
man bare sammenligner med forbedringen 
gennem de senere år. Vi gør det bedre, 
men stadig ikke så godt som alle landene 
omkring os.

Dødelighed i EU

En anden betænkelig statistisk viser omfan-
get af dødelighed, som man har midler til 
at kunne forhindre (Preventable causes of 
mortality).
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Alders-standardiseret døelighed som kan 
forebygges pr. 100.000 indbyggere 2016.

Italien 110
Spanien 118
Sverige 121
Frankrig 133
Holland 134
Danmark 161
Finland 1665)

Igen ligger Danmark ikke godt, og det 
skyldes mok, at Danmark også kun bru-
ger lige omkring 2,5 % af de samlede 
sundhedsudgifter på forebyggelse af syg-
domme. Sundhedssystemet er indstillet 
på at kurere, ikke forebygge, og selv om 
det er dejligt at kunne blive kureret, er det 
bedre slet ikke at blive syg, og det er virke-
lig ikke smart at bruge så lidt af budgettet 
på at forebygge. Der skal satses mere på 
en modernisering af den primære sund-
hedstjeneste og dens sammenhæng med 
resten af sundhedssystemerne for at klare 
det bedre, og det er simpelthen en nød-
vendighed ikke mindst i tider, hvor kroni-
ske sygdomme tager en større og større 
plads i helbredsbilledet.

En sidste bemærkning skal rette sig mod 
en ofte brugt ”løsning” på samfundsproble-
mer, nemlig, at der sættes lighed mellem 
penge og kvalitet. De problemer, vi skal 
slås med i de kommende år på sundheds-
området løses ikke ved at ”fi nde en pose 
penge”. Vi spenderer allerede meget på 
sundhedssystemet – også i en europæisk 
sammenligning. I % af bruttonationalpro-
duktet betaler vi ca. 10 % og det overgås 
kun af enkelte lande som Tyskland, Sverige 
og Frankrig.6)

Covid-19

Corona-krisen vil efterlade et stort pres på 
statsfi nanserne, og formentlig en meget 
stor pukkel af mennesker, der ikke er ble-
vet behandlet i tide, så derfor synes jeg 
det vil være en god ide at se på om ikke en 
offentlig-privat samarbejdsmodel ville være 
en ide til at øge kapaciteten i sundhedsvæ-
senet og komme af med ventetiderne og 
samtidig lette på statsfi nanserne. Den an-
den ting er, at der virkelig er et behov for at 
forebygge sygdomme og få levealderen sat 
i vejret og få gjort has på alle de dødsfald, 
som kunne have været forebygget. Så et 

sats på forebyggelse vil give pengene igen 
mange gange og samtidig gøre livet bedre 
for mange mennesker. Det kræver også 
et langt bedre samarbejde indenfor sund-
hedssystemet (nedbrydning af siloer) og en 
gennemgribende modernisering af det pri-
mært sundhedsvæsen og dets funktioner, 
og dermed et refusionssystem, der betaler 
lægerne for at give større værdi for patien-
terne og ikke bare fokusere på produktio-
nen, Og så ville det være så vidunderligt, 
hvis skyklapperne kunne komme af, så 
dem, der skal reformere systemerne også 
kunne sammenlignes med de andre euro-
pæiske lande og lære best practice i stedet 
for altid bare at sammenligne med os selv!
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HOSPITALSBYGGERI

Her bliver milliardaftale om 
fremtidens hospital beseglet
AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT  

LOUISE VOSS BENDIXEN

Det nye akuthospital på Bispebjerg skal 
bygges af et internationalt konsortie ledet 
af Rizzani de Eccher. Den 3. juni blev der 
ført pen til papir på den store opgave, da 
totalentreprisekontrakten blev skrevet un-
der af projektets parter.

Solen skinnede over Bispebjerg Hospi-
tal, og humøret var højt, da en vigtig mile-
pæl i byggeriet blev fejret.

“Det er en stor dag for projektet, og jeg 
er glad for, at vi kan skrive kontrakt med en 
kompetent entreprenør, der har vist gode 
resultater også på det danske marked. Nu 
ser vi frem til et konstruktivt samarbejde,” 
siger medunderskriver Mogens Kornbo, 
direktør i Region Hovedstadens Center for 
Ejendomme.

Totalentreprisekontrakten er tildelt itali-
enske Rizzani de Eccher efter en forhand-
lingsprocedure. Rizzani de Eccher er en af 
Italiens største entreprenører med dansk 
erfaring som totalentreprenør på Prinsesse 
Marys bro over Roskilde Fjord. Firmaet har 
stor erfaring fra hospitalsbyggeri i hjemlan-
det.

Med på holdet er også den østrigske 
hospitalsplanlægger Vamed, ATI Project, et 
italiensk arkitekt- og ingeniørfirma, Sweco 
Architects og danske Creo Arkitekter. Fir-

maerne repræsenterer tilsammen stor erfa-
ring med hospitalsbyggeri i både Danmark 
og udlandet.

Godt at være tilbage

“Det er godt at være tilbage i Danmark,” 
siger Fadi Saliba, Area Manager fra Rizzani 
de Eccher efter at have sat sin underskrift. 
Han har tidligere været projektmanager på 
Fjordforbindelsen og har i den forbindelse 
boet i Danmark i en årrække.

“Vi er rigtig glade for at den her opgave, 
for vi er meget optaget af at få kontinuitet 
i forretningen. Det her er vores billet til at 
komme tilbage, og det glæder jeg mig me-
get til,” siger han.

Byggeriet går i gang sidst på året og for-
ventes at åbne for patienter i to faser i hen-
holdsvis 2023 og 2025

FAKTA

•  Det nye hospital, også kaldet Akut-
huset, er en 77.500 kvadratmeter 
stor ny tilføjelse til det eksisterende 
hospital, der blandt andet omfatter 
ensengsstuer, en fælles akutmod-
tagelse, intensiv afdeling, røntgen 
og operationsgang og et helt nyt 
kvinde-barn-center.

•  Totalentreprise-kontrakten er 
tildelt italienske Rizzani de Eccher 
efter en forhandlingsprocedure.

•  De bydende konsortier var : 
 –  Rizzani de Eccher (It) med un-

derentreprenør Vamed (Østrig) 
og underrådgivere ATI Project 
(It), Sweco (Sv) og Creo Arkitek-
ter (DK). 

 –  Salini Impregilo (It) og Pizzarotti 
(It) med underrådgiverne EKJ 
Rådgivende Ingeniører (DK) og 
Politecnica (It).

•  Opgaven blev udbudt med en 
targetpris på 1,55 mia. kr.

•  Byggeriet af Akuthuset begynder 
i løbet af 2020, og den samlede 
entreprise for det nye hospital 
forventes at være afsluttet i foråret 
2025.

•  Akuthuset er tegnet af KHR Ar-
chitecture, EYP Health og Arup.

•  Region Hovedstadens Center for 
Ejendomme bygger Nyt Hospital 
Bispebjerg, der er finansieret af 
Kvalitetsfonden med 3,43 mia. kr. i 
2019-priser.

•  Region Hovedstaden investerer i 
disse år 20 mia. kr. i hospitalsbyg-
gerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra 
Statens Kvalitetsfond. Byggerierne 
skaber tidssvarende og funktionelle 
rammer for den bedste behandling 
med patienten i centrum.

Solen skinnede på Bispebjerg Hospital og på holdet af projektledere og rådgivere, der del-
tog ved kontraktunderskrivelsen. Foto: Simon Knudsen

Hovedindgangen til Nyt Hospital Bispebjerg. 
Illustration. KHR, EYP, Arup



Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknettet 
på hospitaler og sygehuse belastes.
Risikoen for kloaknedbrud er betydelig, og 
det kan i værste tilfælde medføre alvorlige 
skader på bygninger og gener for både 
patienter og ansatte.

Med vores detaljerede tilstandsvurdering 
og unikke fornyelsesplan får du et samlet 
økonomisk overblik, så vi i fællesskab kan 
prioritere kloaknettets fremtidige 
vedligeholdelse.

Komplet kloakfornyelse 
Hvis undersøgelserne afslører, at der 
er problemer, kan kloaknettet effektivt 

og sikkert renoveres med en Aarsleff 
Strømpeforing hvorved rørenes levetid 
forlænges med op til 100 år. 

Skræddersyet løsning
Med udgangspunkt i en analyse af 
spildevandssammensætningen udvikler vi 
strømpeforingsmaterialerne specifikt til 
det enkelte projekt og derved optimerer vi 
holdbarheden af de nye rør.  

Ingen forstyrrelser
Kloakfornyelsen gennemføres uden 
opgravning og uden at forstyrre den 
daglige drift, hvorfor denne metode er 
ideel til travle sygehusmiljøer.

SKÅNSOM KLOAKRENOVERING 
TIL HOSPITALSMILJØER

www.aarsleffpipe.dk

http://www.aarsleffpipe.dk
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Rotterne har invaderet næsten 
alle hospitaler
Næsten alle hospitaler plages af rotter og der er anslået 1,3 millioner rotter i Københavns kloaknet eller 
lige så mange rotter som der er indbyggere. De er svære at komme til livs, og bekæmpelsen generelt 
herhjemme lader meget tilbage at ønske, fastslår konsulent Rolf Bekker Ravnskov

Man kan godt eliminere en rotteplage, 
men det er dyrt og kræver mange ekstra 
bygningsmæssige installationer som rot-
tespærringer, sikre affaldsgårde, elektro-
niske fælder m.m. Generelt bevilges der 
herhjemme alt for lidt til bekæmpelsen. 

Det fastslår konsulent Rolf Bekker Ravn-
skov, der har været Rigshospitalets aktive 
rottefænger i 10 år og med 30 års erfaring 
i bagagen i bekæmpelse af de små bæster 
i blandt andet København er en af de mest 
vidende eksperter på området.

Han har senest indrettet en ny miljøgård 
for affaldshåndtering på Rigshospitalet, der 
sikrer, at strejfende rotter fra Fælledparken 
ikke trænger ind i jagten på madrester. 
Kommunehospitalet har ligeledes med en 
massiv indsats fået bugt med en mangeårig 
rotteplage.

– I Kødbyen i København har vi syste-
matisk dokumenteret kloakkernes tilstand 
og udbedret alle steder, hvor rotter kunne 
klemme sig igennem eller bygge reder. 
Fem udløb har fået mekanisk rottespærring 
og fra skelbrøndene og bagud er opsat 

elektroniske fælder, siger han om indsat-
sen på Rigshospitalet.

– Vi startede med at sektionere og do-
kumentere i 2010 og den 17. juni 2012 var 
der for første gang ikke nogen rotteanmel-
delser. Siden har der kun været to enkelt-
tilfælde, så man kan udrydde rotterne fuld-
stændigt.

Mens byrotterne er søgt ned i kloak-
kerne, hersker overfladerotterne på lan-
det. Rotter er generelt meget nysgerrige 
og kloge, men ængstelige og forsøg viser, 
at rotter hurtigt lurer nye fældesystemer og 
det rotter ikke kender, vil de ikke røre ved. 
Det er en af forklaringerne på, at de er så 
svære at bekæmpe.

Bekæmpelsen kræver stor 
grundighed

Rottebestanden kan kun minimeres ved at 
gå grundigt til værks. Miljøstationer skal 
indrettes, så det er så let at dumpe affald 
i containerne, at skraldet ikke havner ved 
siden af. Ved at sektionere installationerne, 
kan der etableres rottefrie områder. Så vil 
bestanden nedjustere sig selv, fastslår han.

Med en minimal bestand går rotten fra 
at være et skadedyr til et nyttedyr, da de 
indsamler alt det til rede materiale, der kan 
sætte sig fast og stoppe kloakken. En mini-
mal bestand er et ønskescenarie og er langt 
fra virkeligheden som den er lige nu, påpe-
ger han dog.

Kloakkerne er pivutætte og 
forurener

Under landets boliger og industriområder 
er kloakkerne de fleste steder gamle og 
utætte. Betonrørenes samlinger er ned-
brudt så kloakkerne dræner spildevandet 
ud i jorden og ned i grundvandet, der bli-
ver forurenet.

– Alle sådanne små defekter er poten-
tielt steder en rotte kan trænge ud og lave 
en rede. En kloakrotte har brug for mad, 
vand og tørre redepladser. Så lever de 

samme sted til de dør i familier op til 40 
medlemmer i en radius på kun 25-50 me-
ter, siger Rolf Bekker Ravnskov.

– En elektronisk fælde er meget effek-
tiv og reagerer på bevægelse, men den 
er også 60-80 sekunder om at lade op og i 
den tid kan en rotte uhindret løbe lige igen-
nem. Der er derfor nødt til at være en rigtig 
spærre på kloakken for at sikre en effektiv 
sektionering.

Kun de allernyeste kloakker er rottesikre 
og rottespærringer er i dag en fast bestand-
del af en byggesag. Alt akut indendørs skal 
der reageres på, men det er kun symp-
tombehandling. Ved en gennemgribende 
bekæmpelse tømmes og repareres kloak-
kerne og bygningerne efterses.

Gaber en kælderdøren bare to cm i bun-
den, kan en rotte klemme sig igennem og 
er der udløb fra nedløbsrør direkte ud på 
fortorvet uden gitterrist, virker røret som 
en indgang. Rotter kan løbe op gennem 
nedløbsrør lige så hurtigt som vi kan løbe 
på jorden og nå op under tagfoden. Rotter 
kan trænge op i bygninger udefra via be-
plantning på ydermuren.

Mus er lige så store bærer af sygdom 
som rotter, men intet problem på hospita-
lerne. Mus overførte under pesten i Mid-
delalderen Leptospirose, bakterier rotten 
nu har i sin urin. Får man dem i et sår, kan 
man blive smittet med Wiels sygdom, der 
giver organsvigt og er dødelig uden be-
handling.

Politikerne ignorerer 
kloakproblemerne

Politisk er der ikke megen opmærksom på 
problemet, vurderer Rolf, men bekendtgø-
relsen 996 er dog de senere år strammet 
med især et krav til de udførende om dob-
beltautorisation som både kloakmester og 
rottespærreinstallatør.

Rottebekæmpelse er som udgangs-
punkt gratis i kommunerne, da alle betaler 
for den over skatten med 57 kr. årligt i fx 
Gladsaxe kommune. Selve rottebekæm-

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN
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pelse bør absolut ligge i kommunerne og 
ikke ude hos de private skadedyrsfirmaer, 
fastslår han:

– Jeg kan ikke se, at de private skade-
dyrsfirmaer har nogen som helst incitamen-
ter til at få løst problemerne overhovedet. 
Kommunerne kan i modsætning til private 
skadedyrsfirmaer optræde som myndig-
hed og uden retskendelse foretage tilsyn 
på privat grund og påbyde handlinger. Jeg 
bliver ringet af folk, når kommunerne ikke 
følger bekendtgørelsen og de kommunale 
rottebehandlingsplaner.

Buddinge Skole og to institutioner i Bag-
sværd er voldsomt plaget af rotter, i Glad-
saxe er skadedyrene et kæmpe problem, 
men der bliver ikke gjort noget. En kunde-
parkeringsplads på Søborg Hovedgade er 
én, stor rotterede.

Høje Gladsaxe har haft et problem i 
mange år og meget bedre står det nok ikke 
til i andre byer.

Sygehuse og sundhedssektoren er un-
derlagt Miljøbeskyttelsesloven, men det er 
desværre ikke alle som overholder den.

En kloakmesters fornemste opgave er 
ikke at etablere kloakker, men at beskytte 
grundvandet. Vi skal passe godt på det, 
bliver vi med at hælder spildevand i utætte 

kloakker, er grundvandet ikke rent læn-
gere, påpeger Rolf B. Ravnskov.

Væggelus med hjem fra ferien 
sydpå

Hospitalernes fjende nummer to er de 
blodsugende væggelus, der typisk følger 
med hjem som blind passager fra udlands-
rejser. De er en meget invasiv plage og 
enorm svær at komme af med. Lokaler skal 
fraflyttes og lokaler gasses fere gange. Det 
kan koste mange penge og blive særdeles 
ubehageligt. Møl, sølvfisk og edderkopper 
er ret harmløse.

Bakterier og Covid-19 har ingen relation 
til bygningsindretning som rottebekæm-
pelsen, men skal bekæmpes med rengø-
ring og særlige foranstaltninger ved epide-
mier, fastslår Rolf og peger på at Renrums 
teknologi er en niche med faste forskrifter 
og rækkefølge af handlinger.

Førende, men stærkt overbelastet 
kommune

Københavns kommune er førende i rotte-
bekæmpelsen og gør et stort arbejde, men 
er underbemandet, da man politisk ser 

robbebekæmpelse som en driftsudgift. En 
drøm om at gøre København rottefri i 2015 
blev aldrig indfriet, konstaterer han.

– Da jeg startede i 2008 i Københavns 
teknik forvaltning var der ca. 3.800 anmel-
delser årligt, men nu er der 7000-8000. 
Dengang var der 12 medarbejdere og nu 
er de ganske vist 18, men får hele 25 nye 
anmeldelser om rotter om dagen, hvilket er 
umuligt at nå på en enkelt dag. 

Generelt er der sat rottespærrer og sy-
stemer til bekæmpelse op i godt 30 kom-
muner i Danmark. Når problemet bliver 
synligt, er står det typisk rigtigt slemt til, og 
så skal der bruges mange penge, fastslår 
Rolf Bekker Ravnsborg.

Det er vilje og midler der skal til, påpe-
ger konsulent Rolf Bakker Ravnsborg. Når 
man bor i andelsboligforening foretrækker 
beboerne at bruge penge på nye altaner, 
de kan få glæde af, i stedet for kloakker, 
der er¨usynlige.

– Jeg tror at ikke vi kommer videre med 
at få løst problemet før Statsministeren får 
rotter derhjemme. Så vil det blive taget se-
riøst og investeret penge i det, men ellers 
bliver det til symptombehandling, fastslår 
han.

Waterlogic drikkevandskølere
Skræddersyet til hospitaler

Besøg os på www.waterlogic.dk
eller ring på +45 70 23 80 55
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Aktiv kulfilter
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Reducerer sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer med 99,9999%.

Filtrerer vandet for dårlig smag, 
lugte, klor og cyster.

R600a kølemiddel
Naturligt kølemiddel med en GWP værdi 
på under 5, hvilket er et lovkrav i DK.
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Covid-19 sætter nye standarder for 
at sikre vej fra A til B på hospitaler
Med Covid-19 er verden blevet opmærksom på, at ingen ved, hvornår den næste epidemi rammer. 
Pandemien har samtidig kastet nyt lys på ”smitte-sikret-adfærd”, hvor wayfinding er en af løsningerne på 
hospitalernes aktuelle udfordring, så hopitalernes logistik og infrastruktur også i fremtiden bliver enkel, 
sikker og intuitiv.

Covid-19 har overrumplet os alle. Plud-
selig er vi ekstra opmærksomme på, hvor 
tæt vi går og står på andre mennesker. Og 
pandemiens trusselsbillede kommer til at 
sætte nye standarder på fremtidens be-
vægelsesmønstre og vores indretning af 
hospitalerne. Det mener Peter Donner, der 
er partner i designvirksomheden Triagonal, 
der siden 2004 har leveret wayfinding til 
danske og internationale hospitaler. 

– Vi skal generelt udvikle ny adfærd i 
det offentlige rum, hvor vi skal være ekstra 
hensynsfulde overfor hinanden. Og uanset 
hvordan vi indretter os arkitektonisk og lo-
gistisk, kræver det mere information og sty-
ring end før coronakrisen, siger Peter Don-
ner. Det kommer til at påvirke arbejdet for 
alle os planlæggere, arkitekter, adfærdsde-
signere, logistikplanlæggere, leverandører 
af digitale løsninger, indretningsarkitekter 
og mange andre, tilføjer han.

Selvom personalet på landets hopitaler 
flere steder har fundet brugbare løsninger 
på mange Covid-19-problematikker bl.a. 
ved brug af Sundhedsstyrelsens letgen-
kendelige og gode grafik, så signalerer 
de alligevel, at de er nødløsninger og ikke 
tilpasset det enkelte sted. For som Peter 
Donner påpeger, er de udviklet på meget 
kort tid, er midlertidige og ikke altid baseret 
på konkrete undersøgelser af de enkelte 
steders behov. Det indebærer en risiko for 
på længere sigt, at patienter og pårørende 
oplever en manglende troværdighed, der 

kan give en følelse af, at hospitalet ikke har 
helt styr på situationen. Måske også når 
det gælder at blive helbredt.

– En undersøgelse af de forskellige de-
stinationer, som folk skal finde, og hvordan 
de bedst kommer dertil, er derfor en forud-
sætning for at skabe et trygt patientmiljø, 
men også arbejdsmiljø, for hospitalerne er 
også store arbejdspladser, hvor personalet 
heller ikke skal udsættes for smittefare. 
På den baggrund kan man lave adfærds-
design, som giver folk større tryghed, og 
samtidig opnår man, at patienterne ophol-
der sig mindst muligt på hospitalet, som 
også er afgørende for at undgå smittefare, 
understreger Peter Donner.

Et nyt trusselsbillede

Covid-19 er et symptom på et trusselsbil-
lede, vi også i fremtiden skal være forbe-
redt på. Eksperterne forventer, at der vil 

komme flere epidemier og pandemier, så-
dan som vi også har set i det 20. århund-
rede med Den spanske syge, tuberkulose 
og polio. Hertil siger Peter Donner:

– Covid-19 krisen viser, at vi skal forbe-
rede os på fremtidige scenarier gennem 
permanente forandringer og adfærdssty-
ring, som en del af et epidemiberedskab, 
der sikrer patienter, personale og pårø-
rende. Både nu og i fremtiden.

Terrorangrebet den 11. september 2001 
i USA, i populær tale 9/11, fik betydning 
for, hvordan vi sikrer os mod terrortrusler 
i det offentlige rum, påpeger Peter Don-
ner. Umiddelbart efter angrebet og senere 
terrorhandlinger fik vi hastigt indførte ele-
menter med store betonklodser, der skæm-
mede det offentlige rum. Men som tiden er 
gået, er beskyttelsesforanstaltninger tænkt 
ind i planlægningen af vores byrum. Derfor 
ser vi nu store blomsterkummer og andre 
store elementer, der er integreret og tilpas-

AF JOURNALIST ANITA FRANK GOTH

Foto fra Regionshospitalet Randers
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set de rumlige forhold og brugeradfærd, 
som for eksempel de store granitkugler 
foran Christiansborg, som er formgivet til 
stedet. På samme måde mener Peter Don-
ner, at Covid-19-pandemien kommer til at 
skabe nye teknologier, der sikrer os mod 
smitte i det offentlige rum.

– For at smittesikre hospitalerne mest 
muligt vil digitale løsninger i form af algorit-
mer til at styre adfærd og køkultur være op-
lagte, men vi har også allerede med wayfin-
dingmetoder viden om – og erfaring med, 
hvordan vi kan styre folks bevægelser i 
offentlige rum, herunder store komplekse 
bygninger som hospitaler. Samtidig ved vi, 
at patienter og pårørende ofte er nervøse 
og ængstelige, når de kommer på hospita-
let, og derfor har de svært ved at forstå selv 
enkle tegn og anvisninger. Det betyder, 
at hospitalets adfærdsstyring skal være så 
intuitiv og brugervenlig som muligt, siger 
Peter Donner.

Trygge hospitaler og gode 
patientoplevelser under og efter 
pandemien

Selvom det i skrivende stund ser ud til, at 
smittetrykket for Covid-19 er faldet, me-
ner Peter Donner, at befolkningen i lang 
tid fremover vil være nervøs for at besøge 
et hospital. Samtidig skal vi som fornævnt 
være forberedte på kommende epidemier, 
og derfor skal der laves permanente bære-
dygtige og fremtidssikre løsninger.

– Fra vores undersøgelser ved vi, at der 
i forvejen er nervøsitet forbundet med 
at opholde sig på et hospital. Samtidig er 
rigtig mange, der kommer på hospitalerne, 

allerede sårbare og i risikogruppen, og Co-
vid-19’ trusselsbilledet forøger nervøsite-
ten. Derfor er det utrolig afgørende, at ho-
spitaler formår at formidle en tryg og god 
patientoplevelse, som allerede begynder 
før ankomsten. Det betyder, at hospitalets 
logistik og patientrejser skal være enkle, 
sikre og intuitive.

– Hospitalerne skal med Covid-19 i hø-
jere grad sikre sig, at mange mennesker 
ikke samles på ét sted, så man undgår fla-
skehalse og tætte forsamlinger. Et utryg-
hedsskabende element kan også opstå i 
særlige knudepunkter med mange men-
nesker eller når patienterne skal sidde side 
om side i et venteområde. 

Peter Donner fortæller, at de i deres un-
dersøgelser kan se, at der er en tendens 
til, at folk ofte møder meget tidligt op for 
at være sikker på at komme til deres un-
dersøgelsessted til tiden. Det betyder, at 
de tilbringer unødigt lang tid på hospita-
let, som også øger risikoen for smitte. Hvis 
man gennem overskuelige og tryghedsska-
bende anvisninger, der fremgår allerede i 
indkaldelsen eller digitalt, kan reducere 
den tid, patienter opholder sig på hospita-
let, vil man også være med til at mindske 
det generelle smittetryk.

– Man kan tilrettelægge spor og ruter, 
hvor patienter og besøgende ikke er tvun-
get til at gå tæt op ad hinanden. Samtidig 
kan man tage højde for, at hospitalers tra-
fik er meget kompleks med transport af 
senge, varer og affald i form af udstyr, lin-
ned, mad og andet ved siden af patienter, 
personale og pårørende.

Personlogistik bliver kompliceret, når 
primære adfærdsveje bliver blandet sam-

men med arbejds- og funktionsmiljø. Der-
for bliver patienter ofte forvirret og ved 
ikke om de overhovedet må færdes på de 
enkelte arealer, fortæller Peter Donner, 
der selv har stået i spidsen for wayfinding 
til supersygehusene i Køge, Gødstrup og 
Aalborg. Triagonal har også leveret way-
finding til regionale hospitaler i fx Hillerød, 
Horsens, Randers og Slagelse.

Covid-19 betyder en ny 
adfærdsdannelse og løsninger

Den nye situation med Covid-19 peger på 
løsningsmodeller, som man ifølge Peter 
Donner allerede har erfaring med på de 
nye supersygehuse, hvis målsætning om 
en god patientoplevelse har været central. 
Her er der wayfinding med fokus på bru-
gercentrede løsninger, og det er en oplagt 
inspiration til at løse sundhedsudfordrin-
gerne i den aktuelle situation, fortæller 
han.

For med wayfinding har vi allerede 
mange af de værktøjer, der kan være med 
til løse de aktuelle Covid-19 problematik-
ker, som vi kan bruge til at sikre ”smitte-sik-
ret-adfærd”, understreger Peter Donner.

– Vores succeskriterie er at skabe en 
systematik, der er så intuitiv, at hverken 
patienter, pårørende eller personale op-
dager, at de bliver ledt på vej, siger Peter 
Donner, der lige nu forbereder opstartsfa-
sen på wayfinding til tre hospitalsprojekter 
i Grækenland, ligesom Triagonal senest har 
lavet wayfinding for Europas hidtil største 
hospital i Istanbul.

Koncept for Nyt Universitets-
hospital Køge
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Sundhedssektor og erhvervsliv 
skal sammen holde fast i de 
gode corona-erfaringer
Velfærdsteknologi er under corona-krisen blevet et vigtigt arbejdsredskab for mange medarbejdere i 
sundhedssektoren. Nu skal vi holde fast i de gode erfaringer, så teknologien fortsat kan aflaste personale 
og skabe ekstra ressourcer. Korrekt implementering bør være et offentligt privat ansvar, mener både 
kommuner og erhvervsliv.

AF VICEDIREKTØR, CIVILINGENIØR MS.E.E., 

KLINISK INGENIØR SØREN PARMAR-SIELEMANN, 

WELFARE TECH

Corona-krisen har ført mange gode ini-
tiativer med sig. Hospitaler, praktiserende 
læger og kommunale plejetilbud har været 
lynhurtige til at tage nye teknologier til sig, 
og løsninger som videokald, hjemmetræ-
ningsprogrammer og rengøringsrobotter 
er hurtig blevet naturlige arbejdsredska-
ber – til glæde for både medarbejdere og 
borgere.

Men når krisen letter, og en ny hverdag 
viser sig, bør velfærdsteknologi fortsat 
spille en væsentlig rolle.

Det har været en glæde at se, hvor-
dan teknologiske løsninger og produkter 
i denne krise har gjort en forskel. Derfor 
skal vi nu holde fast i de gode erfaringer, 
og det kræver en kompetent og grundig 
implementering. Med solid implemente-
ring kan teknologien fortsat blive udnyttet, 
så personale og ledelse hver dag kan se, at 
løsningerne frigiver ressourcer til personlig 
pleje og omsorg.

Teknologiske løsninger har under co-
rona-forløbet bl.a. kunnet aflaste persona-
let, har hjulpet til bedre hygiejne, mindre 
smittespredning, gjort det muligt at videre-
uddanne personale til nye opgaver og gi-

vet nemmere kommunikation, planlægning 
og dokumentation.

Der er brug for ledelse og 
opkvalificering

Det er ikke nok, at teknologiske løsninger – 
som eksempelvis videokonsultationer eller 
en trænings-app – er taget i brug her under 
corona-lockdown. Når man vil anvende et 
nyt produkt, er der bl.a. brug for ensret-
ning fra ledelseslaget, kompetenceudvik-
ling af medarbejderne og en klar aftale om 
processen. Det er erfaringen fra virksom-
heden Sundhedsekspressen, der er med-
lem af Welfare Tech. Sundhedsekspressen 
yder ledelsesstøtte og opkvalificering im-
plementeringsprocessen – og beskriver sig 
selv som bindeled mellem det offentlige og 
private virksomheder.

Else-Marie Lønvig fra Sundhedsekspres-
sen forklarer, at implementering kan være 
en kompleks disciplin. Når man i sund-
hedsvæsnet indkøber en ny velfærdstek-
nologisk løsning, er det vigtigt, at hele per-
sonalegruppen er opdateret, og at der er 
enighed om, hvor den nye arbejdsmetode 
bruges, så både medarbejdere og patienter 
får mest mulig kvalitet ud af produktet.

Else-Marie Lønvig oplever, at vi des-
værre ofte ser, at en ny og bedre løsning 
ikke bliver brugt tilstrækkeligt, fordi bru-
gerne ikke er blevet oplært korrekt. Derfor 
mener vi, at implementering er en særlig 
vigtig proces her efter corona-lockdown, 
fordi det er gået stærk med at tage nye 
produkter i brug.

Vi har det faglige mod

I Varde Kommune er eksempelvis anven-
delsen af videoværktøjer blevet et hver-

dagsværktøj på grund af smitterisikoen. 
Velfærdsteknologikonsulent Ole Aasmoe 
mener, krisens erfaringer skal fastholdes 
og udvikles.  

Ole Aasmoe forklarer, at der er skabt 
en masse gode nye arbejdsgange, og han 
mener derfor, at det er nu, de sundheds-
faglige skal tage ansvar. Der skal afklares, 
hvor og hvornår vi med fordel skal benytte 
de forskellige teknologier. Vi skal have 
øje for både borgere og medarbejdere, 
og vi skal ikke være bange for at anvende 
flere løsninger for at kunne tilgodese 
så manges behov og forudsætninger som 
muligt.

Ole Aasmoe mener, der hidtil har været 
for mange dårlige undskyldninger for ikke 
at komme i gang med at bruge ny tekno-
logi. Men corona-krisen har sparket os i 
gang, og demonstreret at det kan lade sig 
gøre, og nu skal vi holde fast – nu har vi det 
faglige mod, der skal til, og det skal udnyt-
tes, siger Ole Aasmoe.

KL: Bevar omstillingsparatheden

KL’s sundhedsdirektør Christian Harsløf 
mener, at den omstillingsparathed, der har 
vist sig under coronakrisen, bør være et 
virkelig godt udgangspunkt for nogle af de 
grundlæggende forandringer, der er brug 
for i sundhedsvæsenet.

Han siger bl.a.: Lad os tage de gode 
erfaringer med videre. Når krisen engang 
klinger af, så må vi gøre alt, hvad vi kan for 
at lære. Vi må holde fast i den fællesskabs-
ånd og det lederskab, der er nu. Holde 
fast i det mod, der er til at afprøve nye ting 
og til at turde fejle på det organisatoriske 
niveau. Det bliver helt sikkert svært, når 
først trætheden begynder at melde sig på 
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alle planer. Det er naturligt, men det skal 
også håndteres.

Brug for offentligt privat 
samarbejde

Det er nu, sundhedsvæsnet skal drage 
nytte af det gode samarbejde mellem det 
offentlige og det private erhvervsliv, me-
ner vi i Welfare Tech, som er en erhvervs-
klynge, hvor fl ere end 200 vidensinstitutio-
ner, offentlige sundhedsaktører og private 
virksomheder arbejder med teknologi til 
velfærdsområdet.

Regioner og kommuner kan ikke løse 
udfordringerne med at implementere de 
nye løsninger på området selv. De private 
virksomheder skal hjælpe til, og samtidig 
bør man inddrage den massive viden, som 
vidensinstitutionerne har oparbejdet. Sam-
arbejde mellem det offentlige og erhvervs-
livet er om muligt endnu mere nødvendigt 
efter corona-krisen, så vi kan opretholde 
og udvikle det danske velfærdssystem.
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Sønderjyllands Akutsygehus kåret til 
Årets Sundhedsbyggeri 2020
– HELENDE ARKITEKTUR I ET HELSTØBT PROJEKTFORLØB

Nohrcon har netop overrakt prisen for 
Årets sundhedsbyggeri til projektteamet 
bag Sønderjyllands nye akutsygehus i 
Aabenraa, der har været igennem en om-
fattende og eksemplarisk udvidelse og 
ombygning. En offentlig afstemning og en 
fagjury afgjorde, at det var Aabenraas nye 
pragtprojekt, der fortjente den prestige-
fulde pris. Juryen fremhævede, hvordan 
sygehuset nu udnytter den flotte udsigt 
og lyset, som er så vigtigt for vores velbe-
findende. Regionsrådsformand Stephanie 
Lose (V) er glad for de nye, moderne faci-
liteter, der understøtter gode og sikre for-
løb for patienterne, og som samtidig letter 
hverdagen for medarbejderne.

Kåring af årets sundhedsbyggeri

For 3. år i træk har Nohrcon sat fokus på de 
gode eksempler på byggeri og indretning 
af hospitaler, plejeboliger og sundhedscen-
tre med kåringen af årets sundhedsbyggeri 

som optakt til temaugen om fremtidens 
sundhedsbyggeri til efteråret.

Sidste gang gik prisen til det moderne 
sundhedscenter i Holstebro, men i år skulle 
vinderen findes iblandt så forskellige pro-
jekter som et sygehus, et hospice, et kræf-
trådgivningscenter, og et friplejehjem.

De 4 projekter der var nomineret til 
prisen:
• Sønderjyllands Akutsygehus i Aabenraa
• Hospice Vangen i Aalborg
• Kræftrådgivningscenteret Livsrum 

 Herlev
• Attendo Lærkevej Friplejehjem i 

 Frederikssund

Aabenraas eksemplariske sygehus 
løb med sejren

Vinderen blev Sønderjyllands nye Akut-
sygehus i Aabenraa, hvor nyt og gammelt, 

funktionalitet og æstetik, samt projektfor-
løb og -pris er gået op i en højere enhed. 
Det nye akutsygehus i Aabenraa er ét af de 
fire akutsygehuse i Region Syddanmark. 
Byggeriet på hele 34.000 m2 tæller bl.a. 
en ny sengebygning med enestuer og am-
bulatorier, et nyt laboratoriecenter, en ny 
intensivafdeling, en ny sengecentral, ud-
videlse af varemodtagelsen og en ny heli-
kopterlandingsplads. Alt sammen udført til 
tiden og til aftalt pris, men en minimal afvi-
gelse på 0,17 % ud af byggesummen på ca. 
700 mio. kr. efter udbud med mængder.

Stephanie Lose, regionsrådsformand 
(v), Region Syddanmark, udtaler efter 
kåringen:
”I Region Syddanmark har vi de seneste år 
været i gang med omfattende sygehusbyg-
gerier på alle vores sygehusenheder. Fæl-
les for alle byggerierne har været et ønske 
om at skabe moderne faciliteter, der under-
støtter gode og sikre forløb for patienterne, 
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og som samtidig letter hverdagen for vores 
medarbejdere. Det, synes vi, er lykkedes 
rigtig godt, og prisen til det nye akutsyge-
hus i Aabenraa er et fint skulderklap til alle 
dem, der har været involveret i processen.”

Peter Fosgrau, administrerende syge-
husdirektør, Sygehus Sønderjylland, 
udtaler:
”På akutsygehuset i Aabenraa har vi samlet 
alle de akutte funktioner i et moderne byg-
geri, der på alle måder rummer nye tanker 
for sygehusbyggeri og patientbehandling. 
Samlingen af alle akutspecialerne betyder, 
at de akutte lidelser kan blive behandlet 
hurtigt, og rammerne med enestuer til alle 
patienter gør, at der kan skabes en højere 
grad af fortrolighed mellem personalet og 
de indlagte patienter. Det hører vi allerede 
nu fra patienterne er et væsentligt løft.”

Vinderprojektet: Helende 
arkitektur for både krop og sjæl

Den omgivende natur er inddraget så 
meget som muligt i projektet, bl.a. med 
grønne gårdhaver og udsigt over skoven, 
og de fleste sengestuer har udgang til ter-
rasse og får masser af dagslys ind. Forsk-
ning viser nemlig, at grønne og sanselige 
omgivelser er med til at forebygge og 
lindre sygdom, stress og depression. Ma-
terialerne er varme og indbydende for at 
fremme følelsen af hjemlighed og undgå 
institutionelt præg. Sengestuerne har 
f.eks. et vinduesmøbel, der giver ekstra 
god plads til pårørende.

Projektteamet har i tæt samarbejde 
skabt rammer for et reelt helende syge-
husmiljø, der fusionerer tilgængelig viden, 

rum, landskab og teknologi. Kunsten bru-
ges både som sansestimulerende element 
og gør det lettere for patienter og besø-
gende at finde vej. Det har været ambi-
tionen at skabe et miljø, hvor sanselighed, 
poesi, omskiftelighed og læring samles i ét 
videnskabeligt funderet sygehusmiljø. En 
symbiose imellem sygehus og omgivelser, 
som tilsammen skaber ’hel arkitektur’ for 
både krop og sjæl.

Palle Hurwitz, partner, Friis & Moltke 
Architects, udtaler:
”Vi er beærede over at modtage prisen 
for Årets Sundhedsbyggeri. Med udvidel-
sen af Aabenraa Sygehus har hele teamet 
i samarbejde med bygherren skabt et 
stykke helende arkitektur, der giver stor 
intern overskuelighed, effektivitet og sam-
tidig bringer lys og udsigt helt ind i alle 
sengestuer. Det gode samarbejde mellem 
bygherre og rådgiverteamet er årsagen til, 
at det ambitiøse projekt overholder både 
budget og tidsplan, og samtidig indfrier 
bygherres og konkurrenceprojektets vi-
sioner. En stor tak til Nohrcon, alle der har 
stemt og ikke mindst Region Syddanmark, 
Sygehus Sønderjylland, Cowi, Ravn Arki-
tektur, 5E Byg og Møller & Grønborg.”

Uffe Lumbye Nielsen, partner, Ravn 
Arkitektur, udtaler:
”Det er en stor glæde for RAVN Arkitektur, 
sammen med det øvrige rådgiverteam, at 
modtage prisen for Årets Sundhedsbyg-
geri 2020. Det nye Akutsygehus i Aaben-
raa er resultatet af et tæt og mangeårigt 
samarbejde, hvor det arkitektoniske ambi-
tionsniveau har været højt fra start til slut. 
Ikke mange byggerier rummer så væsent-

lige og vidt forskellige øjeblikke som syge-
husbyggeri – og få steder er mennesker så 
sårbare som netop hér. At skabe en tryg 
og hjemlig atmosfære for patienterne og 
samtidigt sikre funktionelle og fremsynede 
rammer for personalets arbejde er kernen i 
projektet. Vi er stolte og glade for at dette 
er lykkedes.”

Jørgen Lykke Nielsen, projektchef og 
projekteringsleder, Cowi A/S, udtaler
Som totalrådgiver og ingeniørrådgiver på 
konstruktioner og samtlige tekniske fag er 
vi stolte over, at et af vore markante sund-
hedsprojekter er blevet valgt som årets 
sundhedsbyggeri. Og når så der samtidig 
er tale om et kvalitetsfondsprojekt, er det 
ekstra glædeligt. ikke mindst set i lyset af, 
at projektet er gennemført inden for den 
planlagte tidsplan og det afsatte budget.

Fagjuryen udtalte bl.a. følgende om 
det nye akutsygehus i Aabenraa ved 
nomineringen:
”En meget vellykket udvidelse af det eksi-
sterende Aabenraa Hospital, som i meget 
højere grad end det eksisterende drager 
nytte af den smukke placering og flotte ud-
sigt. Den spændende facade giver en su-
per god udnyttelse af udsigt og dagslys. Et 
godt eksempel på et hospitalsbyggeri, som 
er overskueligt og til en vis grad fleksibelt 
ift. forskellige fremtidsscenarier.”

”Udnytter den flotte udsigt og lyset, som 
er så vigtigt for vores velbefindende.”

”Flott utvidelse av eksistrende bygg. 
Vakker fasade og god tilgang på å komme 
seg ut til haver i nærhet.”

Kilde: Nohrcon

FAKTA OM KÅRINGEN:
3. gang Nohrcon uddeler prisen
Jury vurderede indkomne forslag og nominerede 4
Offentlig afstemning om de 4 projekter
Vinderen blev annonceret d. 18/5 2020

TEAMET BAG AKUTSYGEHUSET:
Bygherre: Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland
Arkitekt: FRIIS & MOLTKE Architects og RAVN Arkitektur
Totalrådgiver og ingeniør : COWI
Entreprenør: 5E Byg
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg

FAKTA OM VINDERPROJEKTET:
Projekt afsluttet (fase 2): 2020
Type: Ny- og ombygning, kvalitetsfondsprojekt
Areal: 34.000 m²
Anlægssum (fase 2): 700 mio. kr. 
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DEBAT

Styring af logistik – i lyset af 
Corona

Det danske sundhedsvæsen har i det se-
neste årti været præget af stor fokus på 
effektivitet og øget produktion. Dette er 
sket med udgangspunkt i den tilgang, at 
den daglige drift er stabil og uden større 
udsving. Desværre er dagligdagen ikke 
helt så stabil som den ofte beskrives og 
betragtes. Et nærmere eftersyn viser, at 
dagligdagen er præget af mange mindre 
udsving – i løbet af den enkelte dag og uge 
og større sæsonudsving set måned for må-
ned i løbet af året. Dette gælder også for 
logistikken på hospitalerne – gældende for 
såvel håndtering af linned, affald, steril pro-
duktion og øvrig vareforsyning.

På logistikområdet har hospitalerne 
etableret styringsmodeller, der er designet 
til at håndtere mindre udsving – og dette 
bakkes op af dygtige medarbejdere, der 
hver dag gør en stor indsats for at sikre, at 
hospitalernes vareforsyning støtter op om-
kring patientbehandlingen hos de kliniske 
afdelinger.

Da logistikken blev ramt af Corona

De seneste måneder har danske hospitaler 
stået overfor en fokuseret indsats relateret 
til COVID-19 behandling. Dette har samti-
dig medført markante ændringer i indkøb, 
lagerstyring og produktion af sterilt ud-
styr, som følge af reduktion i operationer 
og behandlinger. Selv om det forventes, 
at hospitalerne i de kommende måneder 
kan genetablere en mere normal drifts-
situation, så bør forløbet give anledning 

til at overveje ændringer og optimering af 
styringsmodellen for logistik på det enkelte 
hospital.

Det må forventes, at der både i det kom-
mende år og fremtidigt, i forskellig grad 
vil komme større udsving/variationer i 
forbruget på hospitalet, som vil udfordre 
den nuværende styringsmodel, der er opti-
meret til en stabil driftssituation. Dette kan 
forekomme som følge af øget behov under 
en pandemi-indsats eller ved særlige stra-
tegier om at øge indsatsen indenfor spe-
cifi kke operationer/behandlinger, der har 
været udskudt under den aktuelle fokuse-
rede indsats ift. COVID-19.

Denne nye situation skaber et behov 
for udvikling af en mere fl eksibel styrings-
model for indkøb, lagerstyring og produk-
tion af sterilt udstyr, så der skabes de rette 
processer for at understøtte en meget høj 
leveringssikkerhed. Det bør vægtes meget 
højt, at en ny og mere fl eksibel styrings-
model medvirker til at sikre, at varefor-
syningen ikke bliver anledning til afl yste 
operationer/behandlinger under en mere 
ustabil og variabel forbrugs- og forsynings-
situation.

En ny styringsmodel for logistik

Det er anbefalingen, at hospitalerne får 
evalueret på indsatsen igennem de sene-
ste måneder for at skabe læring og forstå 

den aktuelle situation og de forventede 
krav til fremtiden, for derigennem at kunne 
opstille en optimeret styringsmodel for en 
dynamisk og balanceret intern logistik.

En ny og optimeret styringsmodel for 
logistikken bør tage fat på en række helt 
centrale elementer:

• Større fokus på krav til serviceniveau, 
hvor mål for leveringssikkerhed, fl eksi-
bilitet og robusthed i logistikken og den 
tilhørende indsats i form af løsninger og 
ressouceallokering løbende bliver af-
stemt

• Mere detaljeret indblik i centrale proces-
ser vedrørende varebestilling og leve-
randørstyring af nøgleleverandører med 
fokus på at dette balanceres i forhold til 
hospitalets interne fysiske varefl ow

• Et øget fokus på databaseret styring og 
udvikling af processerne gennem mere 
detaljeret brug af forecast og opfølgning 
på leverandørperformance samt lø-
bende optimering af lagermængder og 
genbestilling af varer.

Det er værd at bemærke, at en ny styrings-
model ikke alene har til hensigt at skabe 
et bedre styringsgrundlag i tilfælde af nye 
krisesituationer – det vil også være muligt 
at skabe optimeret grundlag for en endnu 
mere effektiv og tilpasningsparat logistik 
på hospitalet set på tværs af alle varetyper.

MANAGING CONSULTANT 

PETER LAMP SØRENSEN, 

LANGEBÆK A/S

STYRINGSMODEL
• The road map for change

AS IS

TO BE

• Serviceydelse
• Leveringssikkerhed
• Fleksibilitet og robusthed

Service
niveau

• Indkøb
• Leverandørstyring
• Balancering af det fysiske vareflow

Processer

• Styklister og forecasts
• Leverandørperformance
• Lagermængder og genbestilling

Data

• Funktionalitet ift. indkøb og lager
• IT og produktionsteknologi hos Sterilcentral
• Kanban/briksystem setup

IT og 
teknologi

• Personale, leverandører, partnere
• Involvering og ressourcer
• Kompetencer og uddannelse

Interessenter

• Projektledelse inkl. plan og styring
• Organisering og samarbejde
• Risk management

Governance



•	 Vandforsyning
•	 Procesvand
•	 Brugsvand
•	 Laboratorievand

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

•	 Legionellabekæmpelse
•	 Spildevandog afløb
•	 Varmtvandssystem
•	 Drift& service

Læsmerepåwww.kruger.dk

Ét hospital – Én Leverandør 
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DESINFEKTION

Desinfektionsanlæg renser 
spildevand for smitsomme vira 
og bakterier
AF JOURNALIST JESPER WITH

Skejby Sygehus har etableret et special-
tilpasset desinfektionsanlæg til at rense 
spildevandet fra to højisolationsstuer, så 
der ikke sker en uønsket udledning af bak-
terier og vira til kloaknettet. På den måde 
sikrer de, at bl.a. kloakarbejdere og ansatte 
på renseanlæg ikke kommer i kontakt med 
vira og bakterier. Det er en proces, man har 
god erfaring med, og den vil kunne vise 
sig værdifuld i fremtidige situationer med 
smitterisiko fra multiresistente bakterier og 
eksempelvis Covid-19.

Formålet med at have et særligt desin-
fektionsanlæg på Skejby Sygehus er at op-
samle og behandle spildevandet fra to høj-
isolationsstuer, så det er sterilt og derefter 
kan udledes til kloaksystemet. Desinfekti-
onsanlægget, som Krüger A/S har installe-
ret, har to separate behandlingstanke, hvor 
der skiftevis tilføres og behandles inficeret 
spildevand. Hver tank har en kapacitet på 

1600 liter, som svarer til tilførslen pr døgn 
ved fuld belægning på de to isolations-
stuer. På hver tank sidder et panel, hvor 
man på oversigtsbilledet ser de to tanke og 
får vist informationer om væskeniveau og 
pH værdi i tankene.

– Anlægget er et to-tanks anlæg, hvor 
den ene tank gennemfører en 12 timers 
desinfektionscyklus, mens den anden fyl-
des med spildevand – dvs. det foregår 
batch-vis i lukket tank. Det er muligt at 
vælge mellem to forskellige desinfektions-
cyklusser – en basesanitering og en sani-
tering med chlorundersyrling i forbindelse 
med særligt vanskelige desinfektioner, 
siger Kim Sundmark, der er senior proces-
ingeniør hos Krüger A/S.

Sikker proces fjerner smitterisici

Man foretager først en basesanitering, 
hvor man tilsætter lud for at opnå en pH-
værdi på ca. 12. Det dræber alle bakterier 
og vira ved henstand i op til 12 timer. Den 

høje pH medfører en ætsning af cellevæg-
gene i bakterier og vira, som derved dør. 
Herefter tilsættes svovlsyre, som sænker 
pH-værdien til neutral på ca. 7. Hele pro-
cessen foregår i samme tank. Herefter 
er spildevandet sterilt og kan sendes ud i 
kloaksystemet uden risici. Det er normalt 
pH-sensorer, der styrer doseringen af ba-
setilsætning og den efterfølgende neutra-
lisering på de to tanke. Anlægget er desig-
net med ekstra sikkerhed, så hvis målere 
falder ud, doseres der foruddefinerede 
mængder af base og syre uafhængigt af 
sensorerne.

– Skejby Sygehus har fået installeret an-
lægget, fordi man ønsker at undgå smitte-
risici. Hvis der sker udledning af bakterier 
og vira uden rensning i kloaknettet, kan 
kloakarbejdere komme i kontakt med dem 
og blive syge. Det samme kan ske for an-
satte på renseanlægget. Fx behandler man 
folk med tropesyge på højisolationsstue, 
da det kan være meget farligt at slippe den 
slags bakterier eller vira ud i samfundet via 
spildevandet, siger Kim Sundmark. 

Den generelle vurdering er, at rense-
anlæg i dag reducerer almindeligt fore-
kommende bakterier med op til 90%, så 
risikoen for smitte hermed er umiddelbart 
ikke så stor, når spildevandet først er blevet 
renset på renseanlægget. Vira og bakterier, 
som kan forårsage fx tropesygdomme, er 
ofte svære at nedbryde, og derfor er det 
vigtigt at have desinfektionsanlæg som på 
Skejby Sygehus.

Desinfektion beskytter både 
mennesker og miljø

Det er en god idé at have desinfektions-
anlæg koblet til isolationsafsnit på hospi-
talerne, vurderer Frank Møller Aarestrup, 
der er professor med speciale i genomisk 
epidemiologi på Danmarks Tekniske Uni-
versitet. Og med de seneste oplevelser 
med covid-19, hvor man meget hurtigt 
har skullet etablere isolationsafsnit, er det 
fornuftigt at have mulighed for hurtigt at 
koble et desinfektionsanlæg på, sådan at 

Isolationsafdelingen på Skejby Sygehus
Foto: Aarhus Universitetshospital



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5  33 

● 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

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

DESINFEKTION

Senior procesingeniør  
Kim Sundmark, Krüger A/S

man hindrer uønskede bakterier og vira i at 
løbe frit ud i kloaksystemet.

– Det giver særlig god mening ved iso-
lationssygdomme som tropesygdomme el-
ler enterokokker, der har naturlig resistens 
over for smalspektrede penicilliner og 
cefalosporiner, og derfor medfører stærkt 
reducerede behandlingsmuligheder, siger 
Frank Møller Aarestrup.

Han vurderer, at det giver mindre me-
ning at installere desinfektionsanlæg, hvis 
det handler om én specifik sygdom, der 
smitter i almen befolkning. Der bør deri-
mod være generel rensning af spildevandet 
for særligt farlige multiresistente bakterier 
på hospitaler, så man sørger for, at de ikke 

slipper ud i vandmiljøet. Her kan de smitte 
mennesker, der kommer i kontakt med 
spildevandet, og de kan så bringe smitten 
videre ud i samfundet. Smitte med multire-
sistente bakterier medfører, at sygdommen 
evt. ikke kan behandles, da normale anti-
biotika ikke virker. Det er den værste effekt.

– Dertil må vi jo bare konstatere, som 
det har været fremme i medierne på det se-
neste, at der sker mange overløb ud i vand-
miljøet i forbindelse med kraftigt regnvejr 
og skybrud, og det vand bliver jo ikke ren-
set, før det havner i fx Øresund. Det er et 
andet argument for at rense spildevand fra 
isolationsstuer, hvor der er uønskede bak-
terier og vira, siger Frank Møller Aarestrup.

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.cotedor.dk
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A&H Medical
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ID-nr. 46707

LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

Da det ikke var rentabelt at renovere den eksis-
terende sengevask og forbinde den til den nye 
akutmodtagelse, blev det besluttet at etablere en 
ny sengevask under den nye akutmodtagelse. 
Det medførte så en række skærpede krav til den 
daglige logistik. 

"For det første får vi en del mindre lagerplads, 
end vi har i dag. hvilket gjorde det nødvendigt at 
kigge på hele flowet af senge igennem hospi-
talet med henblik på at effektivisere det. For det 
andet blev vi nødt til at evaluere de eksisterende 
forretningsgange ned i mindste detalje. For det 
det tredje var der en enorm usikkerhed forbundet 
med de nye krav. Og for det fjerde blev vi nødt 
til at overveje, hvordan alle disse ændringer ville 
påvirke de mange forskellige medarbejder-
grupper på hospitalet. 

På grund af opgavens kompleksitet og betydning 
valgte Herlev Hospital at finde en ekstern rådgiver, 
der kunne løse opgaven på en ordentlig måde. 

Valget faldt på Langebæk, som i første omgang 
fik til opgave at indsamle data og dernæst at 
udvikle et analyseværktøj, som kunne håndtere 
både den enorme mængde af data og de mange 
variabler, der er i systemet.

"Vi har fået utroligt meget ud af samarbejdet 
med Langebæk", fortæller Louise Lindelof. 
"Det primære er selvfølgelig, at har fået valideret, 
at planen for den nye sengevask holder vand, 
så at sige. Men samtidig har vi fået mulighed for 
os at øge effektiviteten ift. hvad den er i dag. 
Vi bliver også mere fleksible i den nye sengevask, 
som udover standardsengene også vil kunne 
anvendes til specialsenge, specialmadrasser 
samt forskellige former for medicinsk udstyr. 
Derudover har Langebæk været en stor hjælp 
mht. at skabe støtte til de nødvendige forandring-
er ude blandt de forskellige medarbejdergrupper. 
Vi er meget fortrøstningsfulde for fremtiden," 
slutter hun.

På Herlev Hospital er der i dag omkring 700 
senge i omløb. Hver dag skal ca. halvdelen 
en tur igennem systemet, der kan inddeles i 
tre overordnede faser: Sengevask; Klargøring, 
opbevaring og transport af rene senge; samt 
Håndtering og transport af urene senge. 
Sengevasken er centralt for systemet og er 
forbundet med Akutmodtagelsen ved hjælp 
af en bred korridor i kælderen, der anvendes 
både til at opbevare de rene senge indtil de 
skal bruges og til at transportere sengene fra 
sengevasken til akutmodtagelsen.

Som Afdelingschef for Service & Logistik, 
Louise Lindelof, forklarer, giver denne struktur 
rigtig god mening: "85% af alle patienter, der 
bliver indlagt på hospitalet, kommer igennem 
akutmodtagelsen og derfor er det der, langt 
størstedelen af de rene senge bliver taget i brug. 
Udfordringen for os var, at vi som led i udvi-
delsen skulle etablere en ny akutmodtagelse et 
godt stykke væk fra den nuværende sengevask. 

LOGISTIKKEN ER AFGØRENDE FOR STORT SET ALT, HVAD DER FOREGÅR PÅ ET MODERNE HOSPITAL, 
OG VARETAGER ALT FRA UDBRINGNING AF MEDICIN OG UDSTYR TIL KLARGØRING AF OPERATIONSSTUER. 
ET SÆRLIGT VIGTIGT OMRÅDE I DET KOMPLEKSE SYSTEM ER SENGELOGISTIKKEN.
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