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Hvordan Regionernes Fælles 
Indkøb arbejder strategisk med 
indkøb af apparaturer, varer, 
tjenesteydelser og projekter 
og årligt køber ind for over 40 
milliarder kroner. Det vil Jacob 
Stengaard Madsen, regions- 
direktør i Region Midtjylland, 
give et indblik i. 

Kvalitetsfondsbyggerierne  
fra vision til virkelighed. Det  
sker i en paneldebat faciliteret  
af Michael Møller, FSTA.  
Her deltager Nanna 
Skovgaard fra Sundheds- 
ministeriet, Klavs Hyttel fra 
C.F. Møller og Peter Fosgrau 
fra Nyt OUH.

En række foredrag, der 
giver indsigt i nye teknologier, 
metoder og muligheder, fx:
•  Energirenovering i  

ESCO-projekter
•  Strålingsbeskyttelse
•  Køle- og varmelofter
•  Vandtågesprinkling
•  Facility Management

Mon der er bøvl nok til os alle? 
Et inspirerende og humoristisk  
foredrag af Nils Villemoes 
om ledelse, der ofte kan være 
ret bøvlet. Men vi mennesker 
har brug for bøvl, selvom det 
virker bøvlet. Bøvl er nemlig 
det, der gør, at vi har noget at 
slås med og slås for. 

FSTA’S ÅRSKONFERENCE
12.-14. oktober 2016

- En konference for professionelle aktører med interesse 
inden for drift, teknik og arkitektur på danske hospitaler

I ÅR HAR DU BL.A. MULIGHED FOR AT OPLEVE:

Du kan tilmelde dig konferencen på www.fsta.dk, hvor du også kan se hele programmet.

FSTA

FSTA’s Årskonference 2016
Den 12.-14. oktober 2016 holder FSTA Årskonference i Kolding.

Her deltager professionelle aktører med interesse inden for 
drift, teknik og arkitektur på danske hospitaler. Sidste år deltog 
omkring 230 fra branchen i FSTA’s Årskonference.

Foruden den årlige generalforsamling åbnes konferencen på 
inspirerende vis af Niels Villemoes, der er en af landets mest 
populære foredragsholdere inden for ledelse. I sit humoristiske 
foredrag vil han bl.a. tale om bøvl – noget som vi alle har glæde 
af og længes efter.

Temaerne for årets foredrag er ”På den lange bane” og 
”Drifts- og installationsteknik”. Fælles for disse er indsigt i nye 
teknologier, metoder og muligheder. Du kan bl.a. deltage i 
foredrag om energirenovering i ESCO-projekter, Facility Ma-
nagement systemer i regionerne, vandtågesprinkling samt 
køle- og varmelofter.

Der vil i år også være en række fælles foredrag. Du kan bl.a. 
få indblik i, hvordan Regionernes Fælles Indkøb arbejder stra-
tegisk med indkøb af apparaturer, varer, tjenesteydelser og 
projekter.

Under titlen ”Kvalitetsfondsbyggerierne – fra vision til virke-
lighed” vil bestyrelsesmedlem Michael Møller være facilitator 

af en paneldebat. Her vil Nanna Skovgaard fra Sundhedsmi-
nisteriet, Klavs Hyttel fra C.F. Møller og Peter Fosgrau fra Nyt 
OUH debattere kvalitetsfondsbyggeriernes udfordringer og 
svare på spørgsmål fra publikum.

Det er muligt at tilmelde sig hele konferencen (6.500 kr.) el-
ler enkelte dage (1.950 kr. pr. dag).
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for, at uvedkommende ikke kan få adgang til nøgleskabet.

Ruko tilbyder også andre produkter, som er meget velegnet til  
hospitalsmiljøet  – bl.a. dørgreb af rustfrit stål, som er hygiejniske, 
slidstærke og nemme at rengøre.
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Hør mere om, hvordan du kan bestille en uforpligtende demonstration ude på jeres adresse. 

Kontakt Produktchef Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.
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-Foredrag, udstilling og faglig erfaringsudveksling 
om drift, teknik og arkitektur på danske hospitaler

Den 12.-14. oktober 2016

FSTA - Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur – www.fsta.dk

Praktisk info
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Sted Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Arrangør FSTA

Pris Det fulde arrangement inkl. 
overnatning og alle måltider:
6.500 kr. 

Endagsarrangement enten           
torsdag den 13. eller fredag   
den 14. oktober inkl. for-
plejning: 1.950 kr. pr. dag

Tilmelding Tilmelding skal ske på:
www.fsta.dk

Kontakt Formand Kaj Hyldgaard
Tlf. 30 46 05 70
E-mail: kh@fsta.dk
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Kl. 15.00-16.00   Generalforsamling FSD

Kl. 16.30-17.30   Generalforsamling FSTA
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MEDICINERINGSSTATIONER

Mobile medicineringsstationer 
fremmer bedside medicinering 
på hospital
Personalet på Amager-Hvidovre Hospital og Region Hovedstadens Apotek har tænkt funktionelt og 
patientcenteret for at bevæge medicineringsprocesser ind på sengestuerne.

AF MORTEN BALTZER ANDERSEN, FARMACEUT1; 

CHARLOTTE TRELDAL FARMACEUT, PH.D1; MIA 

GEMMER, FARMACEUT1; DORTHE BJERRING GEDE, 

FARMACEUT1; SIGNE ANDERSEN2, ANTROPOLOG; 

LENE JUEL KJELDSEN3, FARMACEUT, PH.D.; 

TORBEN STEEN MOGENSEN, DR. MED.4, OG HELLE 

MCNULTY, FARMACEUT5

1:  REGION HOVEDSTADENS APOTEK, AMAGER-

HVIDOVRE HOSPITAL

2:  AMAGER-HVIDOVRE HOSPITAL

3:  AMGROS, SAFE

4:   TIDLIGERE VICEDIREKTØR AMAGER-HVIDOVRE 

HOSPITAL

5:   CHEF FOR KLINISK FARMACEUTISK SERVICE, 

REGION HOVEDSTADENS APOTEK

På fremtidens hospitaler søges en løs-
ning, hvor pladsen til traditionelle medi-
cinrum minimeres samtidigt med, at pa-
tienterne i højere grad inddrages i egen 
medicinering og patientsikkerheden 
øges. Amager-Hvidovre Hospital (AHH) 
og Region Hovedstadens Apotek (RAP) 
har samarbejdet omkring udviklingen 
og afprøvningen af det britiske medici-
neringssystem One-Stop Dispensering 
(OSD). Projektet var et pejlemærke for 
fælles indsatser om nyt sygehusbyggeri 
under Danske Regioner. Navnet OSD 
refererer til den praksis, hvor udleve-
ringen af medicin fra indlæggelsen til 
udskrivelsen udføres i en proces. Pa-
tienternes egen medicin i originale pak-
ninger anvendes under indlæggelsen og 

suppleres med medicin i små originale 
pakninger fra sygehusapoteket, hvis ny 
behandling opstartes, eller patienten 
løber tør for egen medicin. Medicinen 
opbevares altid i patientens aflåselige 
sengebord, hvor det dispenseres og 
administreres på sengestuen af patien-
ten selv eller personalet afhængigt af 
patientens tilstand. Personalets bedside 
medicinering understøttes af mobile og 
fleksible medicineringsstationer med 
fuld integreret PC-løsning, stregkode 
scanner og aflåselige skuffer til medicin 
(se billede 1). 

Mobile og fleksible medicinerings-
stationer til bedside medicinering
Konklusionen fra en tværfaglig workshop 
var at, mobile medicineringsstationer 
skulle være lette at køre med, ergonomi-
ske, rengøringsvenlige og robuste. Ca-
reVan vogne i dansk design fra Standard 
Systemer i Brønshøj blev løsningen, da 
de imødekommer disse kriterier. Vog-
nene kan indrettes individuelt og tilpas-
ses specifikke ønsker. CareVan har fire 
dobbelthjul, som kører ideelt på de fle-
ste underlag. Vognene har hæve-sænke 
funktion, og bordpladearealet kan ved 
behov udvides med en udfoldelig plade. 
Skufferne har lydløs lukke funktion og 
aflåses elektronisk med kode. Skufferne 
er multifunktionelle og kan anvendes til 
afdelingsspecifikt PN-medicin, medicin 
dispenseret i medicinrummet (forklaring 
følger senere i artiklen), engangshand-
sker, medicinbægre mm (se billede 1).

Integreret stregkodekontrol ved 
personale dispensering og admini-
stration bedside
Elektronisk stregkodekontrol ved perso-
nale dispenseret og administreret medi-
cin er et ufravigeligt krav for patientsik-

kerheden i medicineringsprocesserne 
uanset valg af medicineringssystem. I 
2013 var fejl relateret til dispensering- og 
administrationsprocessen de hyppigst 
indrapporterede medicineringsfejl på 
hospitaler hos Dansk Selvskab for Pa-
tientsikkerhed.

Medicineringsstationerne blev ud-
styret med en 2D-stregkode scanner 
tilsluttet en WI-FI opkoblet Microsoft 
Windows 7 baseret Lenovo T530 laptop. 
Det nye i OSD systemet er bedside ar-
bejdsgangene, mens softwaren til medi-
cinhåndteringen er den samme som in-
den OSD. På den måde er oplæringen/
uddannelsen af personale til bedside dis-
pensering meget begrænset. Arbejds-
gangene er blevet mere patientnære, 
mens de IT-tekniske løsninger stort set 
er uforandrede.

Patientjournal, medicinordinationer, 
biokemiske data, medicin.dk og PN-
medicin lige ved hånden bedside
På sengestuen har personalet fuld online 
adgang til patientjournal, medicinordi-
nationer, biokemiske data og internet. 
Den computerbasserede løsning gør 
medicineringsstationen til et rullende 
opslagsværk. Plejepersonalet vurde-
rede, at både patientsikkerheden og 
patientinddragelsen blev øget ved bed-
side medicineringen grundet in-line in-
formations- og dataadgang. Eksempelvis 
er det under medicinrunden muligt at 
se, hvornår patienten sidst har fået be-
hovsafhængig smertestillende og med 
hvilken effekt. Patientens smerteinten-
sitet kan registreres direkte i patientjour-
nalen inden lægemiddeladministration 
og behovsafhængig smertestillende kan 
udleveres direkte fra stationens skuffe. I 
andre tilfælde kan personale og patienter 
have gavn af opslag i patientjournalen el-
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ler medicin.dk. Herved kan spørgsmål til 
ordinationer, bivirkninger, doseringer og 
interaktioner afklares øjeblikkeligt. Infor-
mationstilgængeligheden er markant for-
bedret sammenlignet med de tidligere 
anvendte Personlige Digitale Assistenter 
(PDA) bedside, som kun kan anvendes 
til patientidentifikation ved administra-
tion af medicin. 

Mobile medicineringsstationer kan 
anvendes til One-Stop Dispensering 
eller integreres i det traditionelle 
medicineringssystem
Stationerne virkede efter hensigten til 
projekt hvor OSD systemet bidrog til 
mange positive forandringer, men var 
samtidig komplekst at implementere. Et 
medicineringssystem skal afpasses de 
respektives afdelingers arbejdsgange, 
personale forhold og patientgrupper. 
En kombination af det traditionelle me-
dicineringssystem (TMS) og mobile 
medicineringsstationer kan være en al-
ternativ, simpel og kraftfuld just-do-it op-
gradering til de afdelinger, hvor et samlet 
OSD-system ikke er løsningen.

Netop kombinationen af TMS og me-
dicineringsstationer anvendes nu i drift 
på flere sengeafdelinger på Hvidovre og 
Herlev hospital. Medicinen dispense-
res forsat i medicinrummet med streg-
kodekontrol og opbevares i stationens 
skuffe til administrationsrunden. Under 
administrationsrunden har personalet 
direkte adgang til afdelingens hyppigst 
anvendte PN-medicin fra stationen. Far-
makonom Nikolaj Schultz dispensere og 
administrere dagligt medicin til ortopæd-
kirurgiske patienter på Hvidovre Hospi-
tal og uddyber ”Det skaber stor værdi for 
patienten at jeg øjeblikkeligt har mulig-
hed kunne give PN-medicin eller kunne 
besvare et medicinsk spørgsmål. Patient-
sikkerheden højes ved at jeg hurtigt kan 
tilgå fx vitale parameter eller biokemiske 
data i medicineringen. Medicinerings-
stationerne betyder min arbejdstid bliver 
brugt mere patientnært”. Lise Lotte Sten-
berg fra Herlev Hospital supplere ” sta-
tionerne giver mig mulighed for at svarer 
patienterne på spørgsmål angående de-
res medicin, f.eks. hvornår eller hvilken 
medicin de skal have senere på dagen – 
det øger patientinddragelsen”.

Medicineringsstationer og OSD på 
fremtidens hospitaler
I takt med at der bliver flere enestuer på 
fremtidens hospitaler samt introduktio-
nen af Sundhedsplatformen, er anven-
delsen af mobile medicineringsstationer 

et bud til et mere patientsikkert og pa-
tientinddragende medicineringssystem.

Et bud på en yderligere optimering af 
systemet kunne være, at kameraet i en 
tablet-PC kunne anvendes til stregkode-
kontrol bedside uafhængigt af ansvarsni-
veau. Samme tablet-PC kunne anvendes 
til direkte (in-time) dokumentation fra 
patient til personale.

Denne artikel er et kort uddrag af One-
Stop Dispensering fase 2 projektet. Ved 
spørgsmål til projekt kan projektleder 
Morten Baltzer Andersen (morten.balt-
zer.andersen@regionh.dk) eller pro-
jektejer Helle McNulty (helle.bach.oel-
gaard.mcnulty@regionh.dk) kontaktes.

Billede 1: Mobil medicineringsstation anvendt til One-Stop Dispensering (OSD) 
Foto: Jacob Shmalltz.



SUNDHEDS-IT

Forståelse for brugere, 
teknologi og design
Vil man opnå brugbare it-løsninger inden for sundhedsvæsenet, er det vigtigt med fagpersoner, som 
både kender til teknologiens muligheder og kan sætte sig i brugerens sted. Netop disse kompetencer har 
kandidater med en cand.it.-titel, der i stigende grad finder job inden for sundhedssektoren.

It-systemer og velfærdsteknologi er en 
integreret del af hverdagen for sund-
hedsfagligt personale, og der bliver 
stillet høje krav til de digitale løsninger. 
Hvad enten man er afdelingssygeplejer-
ske på et hospital, fysioterapeut i en pri-
vat klinik, it-leder i en region eller noget 

helt fjerde, så skal teknologien ikke bare 
virke, den skal også være brugervenlig 
og innovativ.

Netop denne forståelse for samspillet 
mellem brugere og teknologi er en ind-
bygget del af cand.it.-uddannelserne, og 
flere kandidater herfra har fået øjnene op 
for det spændende arbejdsområde, som 
sundheds-it er.

Mathias arbejder med 
telepsykiatri

En af de cand.it.er, der arbejder inden 
for sundhedssektoren, er Mathias West-
mark. Han er uddannet fra cand.it.-ud-
dannelsen i Informationsvidenskab på 
Aarhus Universitet og er i dag optaget af 
det nye felt telepsykiatri.

Han er udlånt som projektmedarbej-
der i Region Midtjylland fra sin stilling 
som forretningskonsulent hos Appinux 

A/S, der leverer softwaren til regionens 
sundhedsplatform.

”Mit arbejde går ud på at teste, ud-
vikle og udrulle Remind, der er en digi-
tal sundhedsplatform. Remind-projektet 
skal gøre os klogere på brugen af og 
behovet for telemedicin i psykiatrien”, 
fortæller Mathias Westmark og uddyber:

”Jeg er bindeleddet mellem behand-
lerne og udviklerne af softwaren til Re-
mind. På Informationsvidenskab valgte 
jeg meget at gå design-vejen og arbejde 
med, hvad et godt design vil sige, og 
hvordan man tester via prototyper og 
mock-ups. Netop den viden bruger jeg 
rigtig meget i dag, når jeg afprøver og 
designer nye moduler til Remind.” 

It kræver godt design

De første kandidater med cand.it.-titlen 
kom på arbejdsmarkedet for omkring 
15 år siden. Uddannelsen blev skabt ud 
fra et behov for kandidater, der kan løse 
komplekse organisatoriske og design-
mæssige opgaver, der involverer brug 
og udvikling af it.

Den digitale udvikling og integratio-
nen af it-teknologi i stadigt flere produk-
ter og processer har bestemt ikke gjort 
dette behov mindre, og i dag uddannes 
der årligt omkring 700 cand.it.er inden 
for forskellige retninger.

Nogle cand.it.-uddannelser har fokus 
på it til organisationsudvikling, andre har 
mere fokus på it-produkter.

Fælles for dem er en forståelse for 
potentialerne i den digitale udvikling og 
for, at brugervenlige it-løsninger kræver 
et godt design. Derfor fungerer cand.
it.erne ofte som bindeled mellem organi-
sation, brugere og it-udviklere, hvor de 
er oversættere mellem brugernes behov 
og de teknologiske muligheder.

AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDERE  

LENE BÆK JØRGENSEN OG BRITTA ANK PEDERSEN,  

IT-VEST – SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

”Sundhedsteknologiprojekter er som støbt til mig med min baggrund som ergoterapeut og 
cand.it. i Interaktive digitale medier”, mener Christian Christensen.
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Kurser i energioptimering, indeklima og optimal drift med dig i centrum

Det er Teknologisk Instituts mål at tilbyde dig den bedste 

efteruddannelse. Vi lægger vægt på at give dig den  

bedste teoretiske viden og de rigtige praktiske erfaringer 

- så er du godt klædt på til at møde nye udfordringer og

skærpede krav.
 

Drift, vedligehold og energiøkonomi er nøgletemaer på 
mange af vores kurser i 2016.

Læs mere om Teknologisk Instituts kurser på www.teknologisk.dk/kurser.  
Se her specielt under emnet: ”Energi og byggeri”
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Brug for intelligente løsninger

Cand.it.-uddannelserne optager bache-
lorer med meget forskellig baggrund, og 
det giver for eksempel også sundheds-
uddannede mulighed for en kandidato-
verbygning.

En af dem, der har benyttet sig af 
dette, er sygeplejerske Line Øgendahl, 
der på Syddansk Universitet i Kolding 
har taget uddannelsen til cand.it. i IT Pro-
duct Design. Her kan hun kombinere sin 
sundhedsfaglige viden og erfaring med 
kompetencer til at udvikle it-løsninger, 
der skaber værdi for både patienter og 
personale.

”Jeg begyndte jeg at lægge mærke 
til, at sygehuset havde en del redska-
ber og produkter, som manglede nogle 
intelligente løsninger. En sengeliggende 
patient kan for eksempel ikke selv tage 
sengehesten ned, og det gør, at ved-
kommende hurtigt føler sig hjælpeløs. 
Problemstillinger af den karakter kunne 
jeg godt tænke mig at arbejde mere pro-
fessionelt og løsningsorienteret med, og 
derfor valgte jeg IT Product Design”, for-
tæller Line Øgendahl.

Kombinerede kompetencer

Et andet eksempel på en cand.it. med 
baggrund i sundhedssektoren er Chri-
stian Christensen, der oprindeligt er ud-
dannet ergoterapeut, men valgte at kom-
binere sin interesse for mennesker og 
teknologi gennem cand.it.-uddannelsen 
i Interaktive digitale medier ved Aalborg 
Universitet.

I dag er han produktdesigner ved Xtel 
ApS, der udvikler produkter inden for 
især trådløs teknologi. Et af de mange 
produkter, han arbejder med for tiden, 
er et genoptræningsværktøj til personer 

med skulderskader. Her var det i første 
omgang meningen, at brugerne skulle 
kunne se på en skærm, om de udførte 
deres øvelser rigtigt.

”Men ud fra de videoanalyser, jeg la-
vede, kunne jeg se, at brugeren var alt 
for orienteret mod skærmen. Det re-
sulterede i, at personen stod forkert og 
trænede. Så vi skal i stedet fokusere på, 
hvad brugeren har behov for, og løsnin-
gen kan for eksempel være at sætte lyd 
på, så personen kan høre, hvornår han 
eller hun gør øvelsen rigtigt”, forklarer 
Christian Christensen og fortsætter:

”Et sundhedsteknologiprojekt som 
det her er som støbt til mig med min bag-
grund som ergoterapeut og min uddan-
nelse i Interaktive digitale medier.”

FAKTA OM CAND.IT

Cand.it. er en to-årig kandidatud-
dannelse, der bygger oven på en 
bachelor- eller professionsbachelo-
ruddannelse. Cand.it.-uddannelser 
udbydes af Aalborg Universitet, 
Aarhus Universitet, Syddansk 
Universitet og IT-Universitetet i 
København.

Læs mere på www.cand-it-vest.dk.

Line Øgendahl er uddannet sygeplejerske og cand.it. i IT Product Design og arbejder med 
udvikling af produkter ved hjælp af it.
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Bispebjerg Hospital 
optimerer arbejdsgange
Det er i disse dage godt tre måneder siden, Bispebjerg Hospital tog deres nye opgavesystem fra Systematic 
i brug. De første 100 dage har budt på håndtering af cirka 32.000 opgaver i det nye system, men mange 
flere venter.

Bispebjerg Hospital i Region Hovedsta-
den har investeret i et opgavesystem fra 
Systematic, der optimerer portørernes 
arbejdsgange. Målet er øget patientser-
vice og effektivitet.

”Opstarten er gået godt, og systemet 
har vist sig enkelt at bruge. Der bliver 
oprettet cirka 565-570 opgaver pr. døgn 
i systemet, lidt færre i sommerperioden, 
og brugerne har været tilfredse med 
det,” fortæller projektleder Michael Sø-
derberg fra Bispebjerg Hospital.

Han har fulgt projektet fra første færd.
Bispebjerg Hospital har i pilotprojektet 

udrullet systemet til tre afdelinger. I den 
kommende tid er det planen at lave fuld 
udrulning til alle afdelinger.

”Vi forventer, at vi ultimo oktober har 
alle afdelinger på nær én på det nye op-
gavesystem. Det betyder, at yderligere 
otte afdelinger skal køre, foruden dem 
vi allerede har udrullet til,” forklarer Mi-
chael Søderberg.

Tilfredse brugere

”I skrivende stund er ca. 32.000 opgaver 
gået igennem systemet siden den 2. maj. 
Ca. 96 % af dem løses uden kommenta-
rer, dvs. at portøren kan komme til at ud-
føre sin opgave uden at skulle vente på, 
at patienten er klar,” fortæller Michael 
Søderberg.

”Målet med dette system er at yde en 
bedre service samt optimere arbejdsgan-
gene, og vi får positive tilbagemeldinger 
fra vores brugere,” tilføjer han.

Sygeplejerske Mi Gleerup fra Endo-
skopi K fortæller:

”Jeg var egentlig skeptisk, men syste-
met er virkelig brugervenligt og fungerer 
helt vildt godt for os”.

Kollegaen Ida Lindstrøm uddyber: 
”Det er dejligt at kunne følge med i op-
gaveflowet. Vi kan virkelig mærke, at 

vi sparer nogle led – ikke noget med at 
hænge i en telefon. Nu bestiller vi bare, 
og så udføres opgaven”.

Hun suppleres af portørchef Dennis 
Østerberg.

”Vi begynder at se de effekter, som vi 
forventede. Portører tager allerede nu af 
sig selv opgaver for kolleger på andre af-
snit, fordi opgaven er synliggjort på mo-
bilen. Vi sparer en masse papirarbejde 
og kan bedre planlægge efter opgave-
flowet”.

Nemt at bruge

Også hos Systematic er der stor glæde 
over den vellykkede udrulning.

”Systemet er kommet rigtig godt fra 
start. Brugerne har været hurtige til at 
tage det til sig,” fortæller projektleder Ja-
cob Gade fra Systematic.

Via eksisterende infrastruktur på ho-
spitalet samles oplysninger om, hvor 
portører og opgaver befinder sig. Por-

tørerne kan dermed på smartphones se, 
hvor nærmeste kollega befinder sig samt 
hvilke opgaver, der er tættest på. Det 
øger effektiviteten, og ventetiden for pa-
tienter minimeres.

”Målet er, at vores portører kommer 
til at gå færre skridt i det daglige, mens 
vi samtidig bliver i stand til at sende den 
rigtige portør til rette sted på rette tids-
punkt,” forklarer Dennis Østerberg.

Ifølge Jacob Gade har Bispebjerg Ho-
spital været en formidabel samarbejds-
partner.

”De har sørget for brugerinvolvering 
fra starten, de har været gode til at tage 
små skridt ad gangen, de har en dedi-
keret projektleder på opgaven og entu-
siastiske ledere, der bidrager til en rigtig 
god start på det nye system,” forklarer 
projektlederen fra Systematic.

Siden Bispebjerg Hospital tog sit nyt 
opgavesystem i brug, har der været en 
lind strøm af gæster – nemlig andre ho-
spitaler, der gerne vil se systemet i drift.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

Læs tidligere udgivelser på 
www.hospitaldrift.dk
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Patientservice og fl eksibilitet

”Systemet skal hovedsageligt hjælpe os 
med to ting. Det skal give os en tilbage-
melding til det kliniske personale, når 
en bestilling er foretaget, og så skal det 
gøre os i stand til at yde en endnu bedre 
patientservice med større fl eksibilitet,” 
siger Michael Søderberg.

Han påpeger, at det nye opgavesy-
stem ligeledes skal bidrage til at optimere 
de ressourcer, hospitalet har til rådighed.

”Ligesom mange andre er vi pålagt at 
spare, men vi nærmer os et punkt, hvor 
det ikke er muligt at skære fl ere skiver 
af, uden det påvirker vores kerneydelse. 
Med denne løsning forventer vi at blive 
i stand til at kunne optimere på det, vi 
har,” siger Michael Søderberg.

Global succes

It-understøttelse af servicelogistikken 
gør det lettere at koordinere og plan-
lægge driftsopgaver.

Udover en række hospitaler i Dan-
mark, så har Systematic også solgt løs-

ningen til hospitaler i udlandet – blandt 
andet i Finland, hvor Systematic er valgt 
som leverandør af it-understøttelse til 
service-logistik på Mikkeli Central Ho-
spital.

”Vi oplever stor interesse fra udlandet 
og kan konstatere, at Danmark globalt 
set står stærkt på sundheds-it,” siger Ja-
cob Gade.

Læs mere om løsningen på 
https://da.systematic.com/healthcare/
products/columna-service-logistics/

BISPEBJERG HOSPITAL I  TAL 
– eksempler på portøropgaver:

•  200 hjertestopkald/ år.
•  Ca. 150 patienter i døgnet, der skal følges/køres til røntgen – og tilbage igen.
•  44.000+ senge om året, der skal køres til og fra vask.
•  Aften- og nattevagten leverer ca. 20.000 prøver om året.
•  Alene i aften- og på nattevagten udføres hvert år minimum 10.000 vendinger 

(patienter i venderegime for at forebygge tryksår).

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 



 

Kvalitetsinventar, 
der klarer en travl hverdag

Designet og produceret i Danmark 

Akutvogne og dropvogne 
med fl eksibel indretning og 
masser af kombinationsmuligheder

Behandlingslejer i fl ere 
modeller og design i høj kvalitet

Vi har lejer
og vogne til
dit behov

+45 38 26 49 00 · standardsystem.dk

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

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

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

- specialister i affugtning
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af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk
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lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
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Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

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

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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Regional IT-toppost til Dorte Maarbjerg Stigaard
Dorte Maarbjerg Stigaard har fået po-
sten som formand for Regionernes 
Sundheds-IT, RSI, der understøtter de 
fem regioner i at løfte opgaver om sund-
heds-IT i fællesskab. Formandsrollen be-
sætter hun ved siden af sit daglige virke 
som koncerndirektør i Region Nordjyl-
land.

Hun har gennem hele sit arbejdsliv be-
skæftiget sig med IT i den offentlige sek-
tor, først på kommunalt og siden på re-
gionalt niveau. Siden år 2000 har Dorte 
Maarbjerg Stigaard deltaget i forskellige 
nationale IT-fora, og hun var i 2010 med 
til at stifte RSI, så der er erfaring bag kon-
struktionen. 

Fra begyndelsen har det været en 
spændende digitaliserings-rejse, den 
offentlige sektor har været på: Fra mest 
at have fokus på administration, det in-
dre liv i den offentlige sektor og effek-
tiviseringer til fokus på borgere, kvalitet 
og samarbejde på tværs i den offentlige 
sektor.

– Det er helt afgørende, at IT- og di-
gitalisering ikke lever sit eget isolerede 
liv, afsondret fra sundhedsdagsordenen, 
påpeger Dorte Maarbjerg Stigaard.

Danske Regioner har sammen med 
staten og kommunerne netop vedtaget 
otte nationale fælles mål på sundheds-
området.

– Målene skal en fælles digitaliserings-
strategi være med til at indfri. Strategien, 
der netop er blevet vedtaget, skal under-
støtte at det offentlige på tværs af post-
numre og sektorgrænser samarbejder, 
så det giver mening og sammenhæng 
for patienterne, siger Dorte Maarbjerg 
Stigaard.

– For selv om det er det regionale IT-
samarbejde, jeg nu skal stå i spidsen for, 
så krydser borgerne mange grænser: 
Derfor er der behov for et forpligtende 
samarbejde mellem både regioner, kom-
muner og staten. Og det er vi parate til 
at indgå dér hvor det giver mening, lyder 
det fra den nyslåede formand.



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

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

94417_Anz_Healthcare_DK_194x260.indd   1 07.05.13   13:44
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Arkitektur  
– også for it-systemer
Arkitekturstyring vinder frem som en del af de større fælles it-projekter i regionerne og på tværs af det 
offentlige. Arkitekturstyringen skal sikre, at it-systemer understøtter arbejdsprocesserne hos klinikere og 
patienter, også på længere sigt; at projektet skaber den nødvendige sammenhæng mellem it-systemerne; 
og at projektet så vidt muligt genbruger de it-systemer, som allerede findes.

AF HENRIK HAMMER JORDT, REGION 

MIDTJYLLAND, FORMAND FOR REGIONERNES IT-

ARKITEKTURRÅD (RITA)

Det er velkendt, at man i større byggerier 
har behov for at involvere en arkitekt. En 
bygnings arkitektur skal understøtte de 
opgaver, som skal udføres i bygningen. 
Denne erkendelse er også ved at vinde 
frem i forbindelse med større it-projekter 
i regionerne og på tværs af den offent-
lige sektor. Regionerne har etableret et 
it-arkitekturråd, som efterser de fælles-
regionale it-projekter med hensyn til it-
arkitektur, og lignende reviews bliver nu 
et krav i forbindelse med fællesoffentlige 
digitaliseringsprojekter.

Det er et krav til de fælles it-projekter 
på tværs af regioner eller det offentlige, 
at de tegner deres samlede it-arkitektur 
i de tidlige projektfaser, før projektet bli-
ver endeligt besluttet. Projekterne skal 
først beskrive, hvordan det er tanken, at 
regionernes klinikere og patienter skal 
kunne arbejde, når it-projektet er fær-
digt – hvilke roller skal udfyldes, hvilke 
funktioner skal rollerne kunne udføre 
og hvordan arbejder de, og hvilke infor-
mationer arbejder de med? Ud fra dette 
skal projekterne dernæst beskrive, hvilke 
it-systemer der skal hjælpe i forhold til 
hvilke funktioner, tegnet som et samlet 
it-landskab, der bruger informationerne?

For at det kan lade sig gøre, er det 
nødvendigt, at projekter får tilknyttet 

en it-arkitekt, der i samarbejde med pro-
jektlederen kan skabe et overblik over 
dels den fremtidige opgaveløsning, og 
dels det fremtidige it-landskab som skal 
understøtter arbejdsprocesserne. It-
arkitekter kan have mange forskellige 
baggrunde, men vil ofte være dataloger 
eller have opnået tilsvarende kompe-
tencer. De skal være gode til at tale med 
klinikere og patienter og til at oversætte 
deres behov til et overblik over, hvad der 
skal ændres i hvilke it-systemer.

Arkitekturstyringen har tre hovedformål:
1.  Det er behovene hos klinikere og pa-

tienter, der skal være styrende for, 
hvordan it-systemerne indrettes – ikke 
omvendt. Et klart billede af deres be-
hov er en forudsætning for, at der kan 
stilles klare krav til, hvordan it-syste-
merne skal indrettes.

2.  Projektet skal sikre alle de nødvendige 
sammenhænge imellem it-systemer, 
så klinikere og patienter ikke selv skal 
bære oplysninger rundt. Et klart bil-
lede af, hvilke informationer, der skal 
deles imellem hvilke it-systemer, via 
hvilke forbindelser, er et vigtigt ele-
ment i projektet.

3.  It-understøttelsen skal i størst muligt 
omfang ske med tilpasning af de ek-
sisterende it-systemer og ikke ved at 
bygge nye it-systemer. Det giver klini-
kere og patienter et mere overskueligt 
it-landskab, hvor opgaverne kan løses 
med færre it-systemer, og det sparer 
omkostninger for projekterne.

Før projekterne får deres arkitektur 
godkendt i deres styregruppe, skal de 
sende en skitse til arkitekturen i review. 
For fællesregionale it-projekter sker det 
i Regionernes It-Arkitekturråd, RITA. For 
projekter på tværs af sundhedssektoren 

Den fremtidige opgaveløsning for klinikere og patienter– skal være styrende for it-syste-
merne
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Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

sker det i Sundhedsdatastyrelsens Råd-
givende Udvalg for Standarder og Ar-
kitektur (RUSA). For de tværoffentlige 
projekter under den fællesoffentlige di-
gitaliseringsstrategi sker det i en ny sty-
regruppe for data og arkitektur. RITA er 
bemandet med en ledende it-arkitekt fra 
hver region og har sekretariat i Regioner-
nes Sundheds-It (RSI) med reference til 
it-direktørkreds IT5 under RSI.

Reviewet i disse organer forholder sig 
bl.a. til, om projektet har ladet bruger-
nes behov været styrende nok, om man 
har sikret de rette it-sammenhænge, og 
om man har genbrugt de eksisterende 
it-systemer. På den baggrund giver man 
projektet en række anbefalinger med til 
det videre arbejde.

Ligesom man i det almíndelige byg-
geri kan være underlagt et byggeregle-
ment, lokalplaner mv., så besluttes der 
i stigende grad arkitekturrammer, som 
it-projekterne skal følge. Arkitekturram-
merne kan fx have følgende former:
•  Referencearkitekturer som samlet be-

skriver retningslinier for, hvordan man 
it-mæssigt skal understøtte en bestemt 
type af behov hos klinikere og patien-
ter. I sundhedssektoren er fx besluttet 
referencearkitekturer for ”opsamling 
af helbredsdata hos borgeren”, for 
”deling af data og dokumenter” og for 
”lokalisering og emneidentifikation” 
(hvordan man styrer hvor ting er)

•  Tekniske standarder som beskriver 
rammer for hvordan man teknisk løser 

et behov i forbindelse med it-projek-
ter. Fx er HTML5 en standard for hjem-
mesider og DNS er standard der laver 
kobling mellem en fysisk server og 
dens navn. XML er en teknisk standard 
for, hvordan man pakker oplysninger i 
en struktur, hvor man kan se, hvad de 
betyder.

•  Indholdsstandarder som beskriver 
standarder for det sundhedsfaglige 
indhold, de arbejdsgange, informatio-
ner, algoritmer mv. som it-systemerne 
arbejder med. Fx er der på EU-niveau 
anbefalet standarder for, hvordan man 
teknisk skal dele sundhedsoplysninger 
på tværs af it-systemer, via de såkaldte 
IHE-standarder. I Danmark har Folke-
tinget besluttet standardformater for 
dokumenter som udveksle. De danske 

Det fremtidige opgaveløsning – skal udspringe af behovene hos klinikere og patienter

MedCom-standarder definerer ligele-
des indholdet af en række meddelelser 
imellem fx sygehuse, almen praksis og 
kommuner.

•  Fælles obligatorisk infrastruktur som 
understøtter mange forskellige it-sy-
stemer. Fx kan digital post og nemId 
anvendes af mange forskellige syste-
mer. Alle regioner sender patientin-
formation fra deres EPJ-systemer til 
sundhed.dk, hvor både borgere og 
klinikere kan se hvad der er registreret 
og hvilken behandling som er givet.

Reviewet af it-projekter checker, om pro-
jektet bruger de relevante referencear-
kitekturer, standarder og infrastrukturer, 
og det afdækker eventuelt behov for at 
der udarbejdes nye af slagsen. Beskyt-
telse af borgernes data har speciel bevå-
genhed for at sikre it-sikkerhed bygges 
ind i løsningerne fra start.

Som det fremgår, er it-projektverde-
nen ved at blive modnet, så man i sti-
gende grad benytter arkitekturstyring, 
ligesom man gør i det almindelige byg-
geri. I RITA vil vi meget gerne skabe 
opmærksomhed omkring vigtigheden 
af rettigtidig arkitekturstyring, da en ind-
sats i forhold til at skabe den rigtige it-
arkitektur fra starten vil bidrage til mere 
robuste og hensigtsmæssige it-løsninger 
for brugerne i den sidste ende. Denne 
artikel skal derfor opfattes som et indlæg 
med henblik på gensidig inspiration.
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I digital kontakt med patienten – 
telemedicin og telesundhed baner vejen

Al forandring er svær, og især forandring 
som bryder med vante roller, arbejds-
gange og organisationsformer. Det er 
den svære introduktion af telesundhed 
et klasse-eksempel på. Jeg vil i denne ar-
tikel komme ind på, hvorfor jeg mener, 
der skal slås et slag for telesundhed (el-
ler telemedicin, som det også kaldes …). 
Hvorfor det tilsyneladende er så vanske-
ligt og omdiskuteret at indføre telesund-
hedsløsninger, og hvor jeg mener, at det 
er vigtigt at rette fokus for at få en god 
udvikling.

Der er mange grunde til at arbejde for 
en fremtid med telesundhedsløsninger.

Den hyppigst fremførte er den vok-
sende ’sundhedsbyrde’, vi bliver ældre 
og ældre, og vi får som befolkning der-
for flere leveår, hvor vi potentielt er i be-
handling for sygdomme. Der er altså en 
økonomisk og ressourcemæssig årsag til, 
at vi bliver nødt til at tænke i nye behand-
lingsformer.

Den anden vigtige begrundelse er 
den omstrukturering af sundhedsvæse-
net, som er i fuld gang. Supersygehuse 
og øget specialisering giver længere af-
stande til sygdomsbehandling, hvorfor 
der i disse år ses ’modbevægelser’ som 
går på at skabe et stærkt og nært sund-
hedsvæsen. Telesundhed er, når sund-
hedsvæsenet er rykket helt ind i bor-
gerens hjem, og derfor er telesundhed 
enestående i at reducere konsekvensen 
af de lange afstande. Der er altså en 
strukturel årsag til at arbejde med tele-
sundhed.

Den sidste begrundelse, jeg her vil 
nævne, er kravet fra os borgere. Vi lever 

i et gennemdigitaliseret samfund, hvor 
vi er vant til at have alle services til vo-
res rådighed, hvor og hvornår vi ønsker 
det. Det er en vigtig del af det moderne 
liv, og det er derfor også kun naturligt, 
at sundhedsvæsenet som det øvrige 
samfund udvikler sin kontaktform med 
sine brugere, altså at sundhedsydelser 
digitaliseres. Der er altså også en stærk 
bruger-/borgervinkel for at fremme tele-
sundhedsløsninger.

Hvad er egentlig telesundhed og 
telemedicin?

Jeg vil begynde med det simpleste ek-
sempel, jeg kender på telemedicin. Det 
er muligheden for at være i telefonisk 
kontakt med sin læge, eller kunne sende 
og modtage (digitale) meddelelser med 
egen læge. Det er så naturligt for os, at 
vi ikke har behov for at kalde det noget 
så eksotisk som ’telemedicin’. Eksemplet 
viser tydeligt potentialet: Hvorfor møde 
frem, hvis kommunikationen med lige så 
stor effekt og tryghed kan varetages digi-
talt? Vi sparer tid og kan hurtigt overstå 
det, der skal gøres.

Eksemplet viser også, at telemedicin 
ikke er et enten-eller, men er et både-og 
i forhold til traditionelle behandlingsfor-
mer. Telemedicin er først og fremmest et 
kommunikationsværktøj til varetagelse 
af en sundhedsydelse, og i min optik ses 
det som et supplement til gængse be-
handlings- og kommunikationsformer. 
Det er dog vigtigt at indse, at det samti-
dig kan vende op og ned på de gængse 
rutiner.

Det første landsdækkende tiltag er 
telemedicinsk sårvurdering, som nu er 
ude i alle landets kommuner og regioner. 
Nationalt arbejdes der også med udbre-
delse og storskalaforsøg af hjemmemo-
nitorering for kronisk syge, internet-
psykiatri, og i kommunerne arbejdes der 
lokalt med tiltag som understøtter hjem-
mepleje, bostøtte samt rehabilitering. 
Alle aspekter af sundhed, pleje og støtte 
er altså dækket. Herudover er der natio-
nale tiltag som går på at bygge den te-
lemedicinske infrastruktur, så sektorerne 
kan udveksle data på en struktureret og 
sikker form.

Telesundhed set i et 
organisatorisk perspektiv

Når man arbejder med telesundhed, 
indser man hurtigt, at det er et meget 
sammensat og komplekst område. Der 
er stor fokus på teknologi, sygdom, 
diagnose, behandling og økonomi - og 
spørgsmål om evaluering og klinisk og 
økonomisk evidens. 

I vores tilgang har vi haft behov for 
at tage en organisatorisk tilgang, idet vi 
ønsker at arbejde med strategier for valg 
og implementering af telesundhedsløs-
ninger.

Vi har blandt andet gennemtrawlet 
den landsdækkende database over te-
lemedicinske initiativer, hosted af Med-
com, for at få et systematisk billede af 
løsningsrummet. Vi fandt i dette arbejde 
to dimensioner i karakteriseringen af te-
lesundhedsløsninger: den ene er den or-
ganisatoriske kontekst, om løsningerne 
dækker monosektorielt eller tværsekto-
rielt, og den anden betegner vi ’type af 
interaktion’
–  hvis en løsning indeholder interaktion, 

hvor patient/borger er den ene part i 
kommunikationen og en sundhedsfag-
lig er den anden, så er det en løsning 
med aktiv borger

–  hvis løsningen er karakteriseret af, 
at det er kommunikation mellem to 
sundhedsfaglige, men hvor borgeren 
deltager sammen med den ene af de 
sundhedsfaglige, så er løsningen ka-
rakteriseret som en løsning med delta-
gende borger

–  hvis løsningen alene omfatter kom-
munikation mellem sundhedsfaglige, 
så er det karakteriseret ved uden bor-
ger

Vi fandt også mange initiativer, som gik 
på at arbejde med den teknologiske 
platform, den organisatoriske sammen-
hæng, eller som rene sundhedsportal-
løsninger, hvor patientgrupper får stillet 
viden og information til deres rådighed.

Denne struktur er et af de værktøjer, 
som vi oplever er til stor nytte, når en 
organisation skal lægge strategi og be-
slutte, hvor indsatsen skal fokuseres. 
Der er så meget grøde i området, at alle 

AF ADM. DIR. ANNE METTE MØLLER
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Din komplette leverandør 
af medicinsk gasudstyr

GCE kan levere komplette løsninger 
til Hospitalers gasdistributions-
systemer. Vores sortiment dækker 
fra medicinske omskiftercentraler, 
nødforsyningsenheder, afspær-
ringsbokse, alarmsystemer,  
gasspecifikke udtag, afspærrings-
ventiler samt rør og fittings. 
Alt i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen samt nationale 
standarder.
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organisationer fra tid til anden oplever 
at blive overvældet af mangfoldigheden 
i løsninger fra leverandører, på messer, 
og i andre tilsvarende organisationer. 
Mange løsninger kan opfylde fl ere be-
hov på en gang, men det kræver vidt for-
skellig tilgang at indrette sin organisation 
og implementere dem, alt efter bruger-
skaren.

Hvad skal der til for at indløse 
potentialet

Potentialet af telesundhed kræver stor 
indsats at forløse. En af de triste kends-
gerninger i dagens mediebillede er den 
negative dækning, som går på at ’teleme-
dicin endnu ikke har vist klinisk og øko-

nomiske evidens’. For mig er det et ud-
tryk for, at meningsdannerne forsimpler 
budskaberne og – måske – mod bedre 
vidende, ikke erkender den store varia-
tion i løsninger og den store organisatori-
ske (og sektorielle) ændring, det kræver.

Analyser og beregninger baseres ofte 
på relativt kortvarige forløb, fx 3-årige 
forskningsprojekter i stramme rammer, 
hvor der ikke kan arbejdes med de nød-
vendige tilpastninger af løsning og ar-
bejdsform for at få læring og de optimale 
resultater frem.

En fremtid med digital kontakt til 
borgerne, også på sundhedsområdet, 
kræver ledelse, brugerinddragelse og 
leverandører, som udvikler gode tekni-
ske løsninger, og ikke mindst den basale 

infrastruktur i form af mobil- og bred-
båndsnet med tilstrækkelig kapacitet. 
Men også en mere nuanceret dialog og 
fokus på innovativ evaluering, som brin-
ger nyvundne erfaringer ind i en udvik-
lingscirkel.

Der er ingen quick fi xes, men der er 
garanti for en utrolig spændende udvik-
ling. Det er nødvendigt med en langva-
rig og fokuseret indsats og vilje fra det 
politiske niveau til at investere i områ-
det, ledelsesmæssig fokus og strategisk 
tænkning på alle niveauer, samarbejde 
på tværs af organisatoriske skel, pro-
jektledere og ildsjæle, som kan holde 
gejsten, og måske vigtigst af alt, leveran-
dører og kunder, som sammen udvikler 
brugervenlige og integrerede løsninger.
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Vores erfaring er, at netop de organisatoriske og bru-
gerrettede forhold i høj grad er forklarende for kom-
pleksiteten og graden af ændringer i måden at arbejde 
på, i forhold til hvordan opgaven bliver løst i dag.
Vi ser derfor et behov for at fremhæve det organisa-
toriske omfang i den måde, telemedicin karakteriseres 
på, og ligeledes at fremhæve og tydeliggøre typen af 
interaktion mellem aktørerne. Sidstnævnte, fordi der 
er stor forskel på, om løsningen alene omfatter inter-
aktion mellem sundhedsprofessionelle eller om den 
omfatter interaktion mellem en borger og en eller fle-
re sundhedsprofessionelle. Det har afgørende betyd-
ningen for fx krav til brugervenlighed i løsningen, og 
om support både skal rettes til sundhedsprofessionel-
le og borgere.

Det er derfor, vi har set behovet for at udvikle en kate-
gorisering af telemedicinske initativer, som sætter dem 
ind i en organisatorisk kontekst og opdeler dem på 
typen af interaktion:

Organisatorisk kontekst: 
Projekter, der kun har aktører fra én sektor, karak-
teriserer vi som monosektorielt, og i sagens natur 
tværsektorielt, når der er aktører fra flere sektorer.

Type af interaktion: 
 -   Hvis et initiativ indeholder interaktion, hvor patient/

borger er den ene part i kommunikationen og en 
sundhedsfaglig er den anden, så er den telemedi-
cinske løsning karakteriseret som en løsning ’med 
aktiv borger’. 

  -   Hvis det er karakteriseret af, at det er kommuni-
kation mellem to sundhedsfaglige, men hvor bor-
geren deltager sammen med den ene af de sund-
hedsfaglige, så er løsningen karakteriseret som en 
løsning ’med deltagende borger’. 

 -   Hvis den telemedicinske løsning alene omfatter 
kommunikation mellem sundhedsfaglige,  så er det 
karakteriseret som en løsning ’uden borger’.

Desuden har vi tilføjet tre kategorier:
•  Projekter, der er mere grundlæggende platforms-

projekter, som giver en organisatorisk eller en tek-
nologisk parathed. Vi benævner dem hhv. orga-
nisatorisk platformsprojekter og teknologisk 
platformsprojekter. Hermed mener vi fx tvær-
sektorielle samarbejdsprojekter som sigter på nye 
samarbejdsformer eller specifikt udvikler en it-plat-
form som generel understøttelse af telemedicinske 
initiativer.

•  Projekter, der handler om hjælpeværktøjer som er 
beslægtede med telemedicin, men som vi kalder 
sundhedsportaler

Ved at anlægge denne kategorisering får vi et solidt 
grundlag for at arbejde mere struktureret og målrettet 
med implementeringsaspektet af telemedicin. Initiati-
ver, som har de samme udfordringer, kan nu sammen-
lignes, hvilket er en forudsætning for at arbejde med 
de faktorer, som er betydende for at telemedicin skal 
lykkes. 

Vi har søgt i forskningslitteraturen og snakket med for-
skere for at finde tilsvarende måder at karakterisere tele-
medicin på, men uden resultat. Vi har studeret andres 
arbejder baseret på den landsdækkende telemedicin-
ske kortlægning, som hver for sig indeholder meget in-
teressante resultater, men som belyser andre aspekter. 
Derfor har vi arbejdet videre med denne kategorisering.

Interaktion
Monosektoriel 
telemedicin

Tværsektoriel 
telemedicin

Sundhedsportal

Aktiv borger
Løsninger, hvor borgeren er den ene part og 
behandler den anden part. Der er altså altid to 
forskellige brugergrupper

Løsninger, som udvikler 
portalløsninger til patientgrupper

Med deltagende 
borger

Løsninger, hvor det er to (eller flere) 
behandlere, der er ansvarlige for 
gennemførslen af den telemedicinske dialog, 
og borger er deltagende hos den ene part.

Uden borger
Løsninger, hvor det er to (eller flere) 
behandlere, der er i dialog

Organisatorisk platform
Projekter, som drejer sig om nye 
samarbejdsformer

Teknologisk platform
Projekter, som drejer sig om nye teknologiske 
platforme

Figur 1: Organisatorisk kategorisering af telemedicin

Organisatorisk kategorisering af telemedicin (Netplan Care)

Samlet illustrerer vi mangfoldigheden af løsninger og projekter således:
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E-sundhedsobservatoriet 
– 20 års erfaringsopsamling om digitaliseringen af det 
danske sundhedsvæsen

AF CHRISTIAN NØHR, PERNILLE BERTELSEN, 

SØREN VINGTOFT, STIG KJÆR ANDERSEN OG 

MARIANNE SØRENSEN, AALBORG UNIVERSITET

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet 
er ved at nå et stadie, hvor elektroniske 
data er blevet allestedsnærværende og 
it-løsninger nu ikke længere er på pilot-
stadiet, men driftes af alle landets sund-
hedsudbydere i kommunerne, hos de 
praktiserende læger og i regionerne. E-
sundhed giver helt nye muligheder, men 
stiller også krav til sundhedsvæsenets 
aktører i et omfang, der ikke er set tidli-
gere. Hvor denne udvikling tager os hen, 
er endnu svært at sige, men der er ingen 
tvivl om, at transformationen af ”det ana-
loge” sundhedsvæsen til ”det digitale” e-
sundhedsvæsen for alvor er i gang.

E-sundhedsobservatoriets 
årskonferencer

E-sundhedsobservatoriet (tidligere EPJ-
Observatoriet) har siden 1999 afholdt 
et nationalt årsmøde. De senere år på 
Hotel Nyborg Strand med voksende del-
tagelse af sundhedsvæsenets it-aktører 
(2015: 550 deltagere). Arrangemen-
tet har et særligt fokus på udvikling og 
drift af e-sundhed og har i over 16 år 
skabt en platform, hvor planlæggere, 
praktikere og klinikere mødes over 2 
dage for at lære om det nye, der rør sig 
i e-sundhedsmiljøet, nationalt såvel som 
internationalt. Deltagerne benytter sig 
af muligheden for at udveksle deres for-
skellige erfaringer med anvendelse af it 
i den sundhedsfaglige praksis. Udviklere 
og leverandører af e-sundhedssystemer 
udstiller deres nyeste landvindinger på 
mere end 25 stande. 

Over årene har E-sundhedsobserva-
toriet løbende monitoreret udbredelsen 
af e-sundhed i Danmark og udgivet en 
række sundhedsinformatiske publika-
tioner herom. Disse spænder fra rap-
portering af evalueringsresultater til 
håndbøger med praktiske anvisninger 

på arbejdsgangsanalyser, implemente-
ring og evaluering.

E-sundhedsobservatoriets 
historie

Hvert år har E-sundhedsobservatoriets 
årsmøde taget afsæt i en tematisering af 
en eller flere aktuelle brændende plat-
forme. Et historisk kig tilbage på disse 
viser, hvad der har rørt sig gennem tiden.

EPJ-Observatoriet fulgte i perioden 
1998 til 2001 arbejdet med udvikling og 
indføring af elektroniske patientjournaler 
i 13 danske projekter under Sundheds-
ministeriets strategi fra 1996: Handlings-
plan for Elektroniske Patientjournaler. De 
indsamlede forventninger og erfaringer 
vedrørte særligt:
•  EPJ-projekternes udviklingsforløb
• Nytteværdi af EPJ
•  Organisatoriske aspekter i forbindelse 

med EPJ
•  Integration af EPJ og andre relevante 

informationssystemer
• Sikkerhed og EPJ

I løbet af observatoriets første år udvik-
ledes en metodetilgang til systematisk 
indsamling af oplysninger om EPJ-udbre-
delsen, de økonomiske rammer for drift, 
anskaffelser og udvikling af it-systemer, 
samt kvantificering af en række organisa-
toriske parametre.

Den systematiske tilgang blev anvendt 
frem til 2005, hvor vi således rådede over 
data fra fem år i træk. På dette tidspunkt 
anvendte vi en model for ”technology 
forecasting” (Fisher-Pry-modellen som 
anvendes i mange andre sektorer bl.a. 
medicinalindustrien), der kunne tegne 
forskellige scenarier, der kunne være ud-
gangspunkt for diskussioner om hvilke 
tiltag, der var behov for. Forskellige kørs-
ler af modellen resulterede i scenarier, 
der viste, at man i Danmark ville have 
fuld sengedækning i årene mellem 2014 
og 2017. Et sådant resultat var imidlertid 
i skarp modsætning til de politiske ud-
meldinger i ministeriets strategiplaner, 
som havde lovet 100% dækning i 2007. 

EPJ-Observatoriets arbejde med syste-
matisk at indsamle data til monitorering 
af udbredelsen og anvendelsen af EPJ i 
det danske sundhedsvæsen blev stop-
pet, og Regeringen og Danske Regioner 
aftalte at gennemføre en reorganisering 
af EPJ-arbejdet for at fremme udviklin-
gen og anvendelsen. Blandt andet ville 
man have foretaget et eksternt review af 
det hidtidige EPJ-arbejde, og man etab-
lerede en ny central EPJ-organisation 
– Sammenhængende Digital Sundhed i 
Danmark (SDSD).

E-sundhedsobservatoriet i dag

Efter kommunal- og regionsreformen i 
2007 udviklede e-sundhed sig støt og 
roligt til at være mere end EPJ på syge-
husene. E-sundhedsobservatoriet igang-
satte en årlig monitorering af klinikker-
nes anvendelse af sundheds-it systemer 
kommunalt og regionalt og senest er 
det borgernes anvendelse af og syn på 
e-sundhed, som kortlægges hvert andet 
år i en national undersøgelse. Publika-
tioner herfra er tilgængelige på http://
www.dachi.aau.dk/publikationer/tech-
reports/. Udviklingen i undersøgelses-
felterne afspejler således den reelle ud-
vikling, der er sket inden for udbredelse 
af sundhed-it til at omfatte først den 
kommunale sektor og siden e-sundhed i 
borgernes hjem.

Selv uden store og kostbare systema-
tiske udredninger og rapporter er der 
stadig behov for en konference, hvor det 
stigende antal personer, der beskæftiger 
sig professionelt med sundheds-it kan 
mødes for at blive inspireret og fortælle 
om årets vigtigste landevindinger.

Da EPJ-Observatoriet tog navneforan-
dring til E-sundhedsobservatoriet satte 
vi som mål at arrangere en konference, 
hvor indholdet er mere direkte præget 
af deltagerne. Vi etablerede derfor en 
rådgivningsgruppe med repræsentanter 
fra ministerium, regioner og kommuner, 
de faglige organisationer for læger, syge-
plejersker og lægesekretærer, patienter, 
leverandører samt en række faglige sel-
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KONE tilbyder et komplet sortiment 
af elevator – og døre/porte løsninger, 
og sikrer derved en stabil og 
smidig trafik til glæde for patienter, 
personale, samt besøgende.

Vi designer løsninger som tager 
udgangspunkt i sikkerhed, hygiejne, 
og energi-effektivitet. Desuden 
tillægger vi også æstetik og det 
funktionelle stor betydning.
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skaber under Lægeforeningen. Desuden 
bad vi sundheds-it-professionelle om at 
indsende forslag til oplæg på konferen-
cen. Vi har hvert år modtaget omkring 
40% fl ere forslag, end der har været 
plads til i programmet. Forslagene er alle 
blevet vurderet og prioriteret og har ud-
gjort den væsentligste del af indholdet 
på de sidste 6 års konferencer.

Hvem er E-sundheds-
observatoriet?

E-sundhedsobservatoriet består af Stig 
Kjær Andersen, Pernille Bertelsen, Chri-
stian Nøhr, Marianne Sørensen og Søren 
Vingtoft, der alle er ansat på Aalborg 
Universitet og tilknyttet Dansk Center for 
Sundhedsinformatik (DaCHI). Universi-
tetet er juridisk ansvarlig for konferencen 
og har som selvejende forsknings- og 
uddannelsesinstitution ikke som mål at 
skabe profi t. Konferencen afholdes der-
for ikke med det formål at give overskud, 
hvilket bl.a. ses af, at deltagergebyret 
de seneste 10 år ikke er steget. Hvis der 
kommer rigtig mange deltagere giver 
konferencen et overskud, der anvendes 
til fi nansiering af forskning i form af et 
ph.d.-stipendium inden for e-sundhed. I 
disse år arbejder ph.d.-studerende Sid-
sel Villumsen på ph.d.-projektet ”Met-
hods for Monitoring Availability, Use and 
Effect of Health Information Technology 
systems in Denmark”, der er fi nansieret 
af Danske Regioner og E-sundhedsob-
servatoriet.

Dette års E-sundheds-
observatorie årskonference

Konferencen afholdes i år den 12. og 13. 
oktober på Hotel Nyborg Strand og har 
som tema: Brændpunkter i digitaliserin-
gen af sundhedssektoren – udfordringer 
og opnåede resultater.

Hele programmet kan ses på: 
http://2016.e-sundhedsobservatoriet.
dk. Direktør Lars Frelle fra Digitalise-
ringsstyrelsen vil åbne konferencen og 
efterfølges af det første keynote indlæg 
fra John Halamka, der er CCIO (Clinical 
Chief Information Offi cer) på Beth Israel 
Deaconess Medical Center og Profes-
sor på Harvard Medical School. Han har 
igennem mange år væsentligst interesse-
ret sig for, hvordan systemer kan bringes 
til at kommunikere og har været med til 
udviklingen af ” Fast Healthcare Inter-
operability Resources” (FHIR). John Ha-
lamka er en fantastisk oplægsholder med 
meget pædagogiske og klare formidlin-
ger af nogle komplicerede områder.

I konferencens 12 parallelsessioner 
holdes oplæg om, hvad der rør sig af 
spændende it-projekter i Danmark inden 
for udvalgte emner som blandt andet 
implementering i regionerne, borgernær 
e-sundhed i kommunerne, patientrap-
porterede oplysninger, HL7, FMK, it-
arkitektur, apps til sundhedspersonalet 

E-sundhedsobservatoriets årskonference den 12. og 13. oktober på Hotel Nyborg Strand

og borgerne, telemedicin og e-sundhed i 
de faglige uddannelser. Som en tradition 
er der en e-sundhedsbattle, hvor 8 kon-
krete projekter præsenterer deres ide til 
publikum og et dommerpanel, som kårer 
en vinder, der annonceres i løbet af af-
tenens festmiddag. En session fokuserer 
på værdibaseret udvikling og indkøb af e-
sundhedssystemer. Vi skal bl.a. høre om 
de erfaringer, man har gjort sig i Trafford, 
England, hvor man i samarbejde med 
systemleverandøren (CSC) har skrevet 
kontrakt på leveringen af et system, der 
ikke kun skal leve op til et komplekst sæt 
af tekniske specifi kationer men også vise 
i praksis, at det kan levere understøttel-
sen af bestemte arbejdsopgaver.

Endvidere vil vi i år få mulighed for at 
høre mere om Sundhedsplatformen, der 
i disse år implementeres på hospitalerne 
i Region Sjælland og Region Hoved-
staden. Gitte Fangel, der er programdi-
rektør for Sundhedsplatformen, vil i et 
plenumoplæg give den sundheds-it-pro-
fessionelle indføring i hele det store og 
ambitiøse projekt – befriet for dagspres-
sens sensationshungrende udlægninger. 
Desuden vil oplæg i en parallelsession 
fortælle om, hvorledes udvikling og drift 
af Sundhedsplatformen støttes af be-
stemte standarder, og vi vil få en rundvis-
ning i Sundhedsplatformens maskinrum.

Som afslutning på konferencen vil Lis-
beth Nielsen, direktør i Sundhedsdata-
styrelsen, sende deltagerne hjem med at 
påpege de vigtigste udfordringer for de 
kommende års sundheds-it-arbejde.

Alt i alt 2 meget lærerige dage for de, 
der har interesse i e-sundhed i den dan-
ske sundhedssektor.
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Kommer dine store 
dokumenter sikkert frem?
Sikkerhed i forbindelse med personføl-
somme data er vigtigere end nogensinde 
før. Bluewhale beskytter din forsendelse, 
så du trygt kan sende personfølsomme 
og fortrolige oplysninger med din e-mail 
– og vi har ingen begrænsning på fi lens 
størrelse. Det er sikkert for både afsen-
der og modtager, og nemt at bruge, fordi 
modtageren ikke skal have noget instal-
leret. Din modtager får den store fi l med 
e-mail og åbner fi len med sin NemID el-
ler pinkode via sms. Der er styr på, hvor 
fi lerne befi nder sig, så Persondatalovgiv-
ningen og EU’s nye regler om beskyt-
telse af persondata bliver overholdt.

IT Chef i Styrelsen for Patientsikker-
hed Jens Pilekær Henriksen siger om 
Bluewhales løsning:

”Vi vil bestemt anbefale andre offent-
lige instanser at bruge Bluewhale. Det er 
trygt for borgerne og nemt for os.”

Almindelig e-mail og fi ldelingstjene-
ster er ikke sikre. Google mail læser dine 
mails. Livemail læser dine mails. Gra-
tistjenester kan bruge dine data på en 
måde, som du ikke har kontrol med.

Gode guides:
Brug ikke almindelig e-mail, hvis du 

sender fortrolige oplysninger.
Brug ikke online-fi ldelingstjenester, 

hvis du skal udveksle følsomme data.
Bluewhale har sendt store fi ler sikkert i 

mange år. Vores løsning er et supplement 
til jeres andre systemer og integreres let 
i Microsoft Offi ce, i Digital Post eller i je-
res sagsbehandlings-/journaliseringssy-

stem. I kan bruge jeres e-mail eller sende 
fra de systemer, I ellers arbejder i. Det 
giver en effektiv og ensartet arbejdsgang 
– det er blot et tryk på en knap og så er 
fi len afsted.

Bluewhale bliver brugt til at sende fi ler 
til speciallæger, røntgenklinikker, privat-
hospitaler, fysioterapien, praktiserende 
læger, tandlæger, leverandører, myndig-
heder i udlandet – og mange fl ere steder.

Bluewhale gør allerede hverdagen let-
tere og beskytter forsendelser hos både 
offentlige og private kunder i Danmark 
og udlandet.

Kom og mød os på Digitaliserings-
messen den 29. september på stand 
A 11.
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Belysningen gør en forskel . . .
GLORIUS - LED pendel 

GLORIUS pendel serien fra PROLICHT vækker opmærksomhed på sin egen diskrete facon. 
Modellen findes som indbygget, påbygget og som nedhængt pendel.

Størrelser: 750-950-1250-1550-2100-3100-4000-5400mm.
LED: 2700-3000-4000 Kelvin.  
CRI: 80-90.
Forbrug: 38 - 348W  / 4.920 - 47.040 Lumen.
Colours: 26 forskellige unikke kombinationer. 
LED driver: Med eller uden dæmp - DALI.
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E-SUNDHEDSOBSERVATORIETS ÅRSKONFERENCE  2016
den 12. og 13. oktober på Hotel Nyborg Strand
Her mødes ca. 650 deltagere, der arbejder med sundheds-it på sygehuse, i kommuner, regioner og staten. 
Sundheds-it-industrien viser de seneste produkter på 25 stande i udstillingsområdet.

Brændpunkter i digitaliseringen af sundhedssektoren 
– udfordringer og opnåede resultater

DANSK CENTER FOR 
SUNDHEDSINFORMATIK

DIGITALISERINGSMESSEN 2016

Deltag på Digitaliseringsmessen16
Den 29. september bliver dørene slået 
op for Danmarks største messe om of-
fentlig digitalisering – Digitalisering-
messen16.

Messen henvender sig til offentlige 
politikere, ledere og medarbejdere, 
der arbejder med og interesserer sig 
for digitalisering og IT.

Messen stiller skarpt på kommu-
nernes digitale muligheder – nu og i 
fremtiden. Messen bygger bro mel-
lem kommuner, udviklere, leverandø-
rer, offentlige partnere og projekthol-
dere.

Messen er skabt i et samarbejde 
mellem KL, Borgerservice Danmark 
og KIT@. Samarbejdet sikrer, at mes-

sen viser alle sider af digitaliseringen 
og giver deltagerne en totaloplevelse.

Digitaliseringsmessen16 fi nder 
sted i Odense Congress Center. Dø-
rene åbner kl. 09.00, hvor der serve-
res morgenmad og messen åbnes of-
fi cielt kl. 10.00 og varer til kl. 16.30, 
hvor der serveres en let anretning. 
Messeområdet lukkes helt kl. 19:00. 

Prisen for at deltage er 850 kr. eks. 
moms. Deltagerbetalingen dækker 
fuld forplejning og kaffe i løbet af da-
gen. Den forholdsvis lave deltager-
betaling, gør det muligt for alle, der 
beskæftiger sig med digitalisering og 
it, at deltage.

Kort om messen

Digitaliseringsmessen er en messe i 
klassisk forstand, og skal ikke forveks-
les med en konference. Messeformen 
er valgt for at understøtte vidende-
ling, netværk og gensidig inspiration 
mellem kommunerne, leverandører 
og offentlige digitaliseringsprojekter.



 MOPSTAR vaskemaskiner med patenterede fordele 
•  ‘For-afvanding’, hvor smuds og sæberester fjernes fra 

mopperne før vaskeprocessen starter
•  SoftCare-tromle minimerer slid og forlænger moppernes 

levetid

MopStar serien er udviklet specielt til rengøringsbranchen 
og består af 4 størrelser fra 6,5 til 13 kg.

Alle MopStar maskiner har ready-to-use programmer,  
forskudt start, samt bredt udvalg af programmer bl.a. til 
vask af arbejdsbeklædning.
 
Yderligere info 43271500
www.miele-professional.dk

En STJERNE er født …
intelligent klargøring af MOPPER



ELGA vandbehandlingsanlæg til klinisk laboratorium  
– dækker alles behov for rent vand
• Specielt udviklet til hospitaler med fuldautomatisk back up
• Dokumenteret overvågning af vandkvalitet
• Opfylder klinisk standardkrav (CLSI) for rent vand
• Sikker og stabil vandforsyning til klinisk laboratorium
• Højt serviceniveau med vagtordning

Kontakt vores vandspecialist for mere information 
Mette Linding Nygaard, Sales Engineer - ELGA Labwater, KRÜGER AQUACARE 
mob.: +45 26 28 31 41 / email: MLN@kruger.dk

Hold dit kliniske laboratorium  
kørende 24/7

Mød os på LabMed
           stand 18
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Hvidovre Hospital bruger personale-
kort som betalingsmiddel og har 
elimineret køen i kantinen
Hvidovre Hospital stod med en række 
udfordringer som afvikling af køen i kan-
tinen samt en ikke uvæsentlig arbejds-
byrde for personalet i form af håndtering 
af kontanter. Det var den afgørende 
begrundelse for at Hvidovre Sygehus 
valgte at indføre et BUANCO kantinebe-
talingssystem.

Med BUANCO-systemet er persona-
lekantinen blevet helt fri for kontanter, 
og ved at bruge personalekortet som 
betalingsmiddel er køen nu helt væk. Før 
oplevede man, at kunder kunne stå i kø i 
op til 10 minutter.

Ydermere har hospitalspersonalet 
fået den fordel, at forbruget i kantinen 
bliver afregnet via lønnen en gang om 
måneden. Det foregår helt uden ekstra 
arbejdsopgaver for lønningskontoret, da 
BUANCO har integreret systemet til det 
eksisterende lønsystem.

Investeringen i BUANCO betalingssy-
stemet har som forventet også vist sig at 
være en økonomisk fordel, idet betalin-
gen nu foregår selvbetjent. Det har givet 
mulighed for at fl ytte personaleressour-
cer væk fra kassefunktionen til andre og 
vigtigere arbejdsopgaver i køkkenet.

For medarbejderne på begge sider af 
disken har det givet en øget medarbej-
dertilfredshed. Køkkenpersonalet kan 
nu koncentrere sig om deres primære 
arbejds- opgaver i køkkenet, og ikke om 
kassebetjening, kasseoptælling og hånd-
tering af kontanter. Kunderne oplever 
en væsentligt øget service i form af nem 
selvbetjening og ingen kø.

Sidegevinsten ved indførelsen af 
BUANCO kantinesystemet er i øvrigt, 
at brugerne i adgangskontrolsystemet 
nu automatisk bliver opdateret via BU-
ANCO-systemet. Tidligere var det en 
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Send store fi ler sikkert 
– Kom og se hvordan 

på Digitaliseringsmessen 
stand A 11
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Hermetiske 
døre til opera tions  - 

stuer med blyindlæg for  
beskyttelse af strålekanoner.  

Forebygger strålingsfare i røntgen-
afdelinger.

Hermetisk 
tætte 
døre

Email:  brian.rasmussen@kone.com www.kone.com
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Gentofte Hospital ønskede et 
åbent system og en lokal installatør
– Og så kan de endda stadig an-
vende BUANCOs support direkte

manuel proces – og med mere end 4000 
ansatte var det en ikke uvæsentlig ar-
bejdsbyrde.

Gentofte hospital valgte tilbage i 2008 
at indføre BUANCO adgangskontrolsy-
stem (ADK) af fl ere årsager. Udover ad-
gangskontrolsystemet, der er investeret 
gennem en af BUANCOs samarbejds-
partnere, har Gentofte Hospital også 
valgt at købe et kantinebetalingssystem.

De har også valgt at benytte integra-
tionsmodulet, som sikrer stamdata og 
vedligeholdes via deres lønsystem. I 
forbindelse med kursusadministration 
har BUANCO udviklet et Web-interface, 
som gør det simpelt at opsamle kursus-
deltagelse hurtig og effektivt via ID-kor-
tet. Fordelen er, at man kan vedligeholde 
alle brugere i én database frem for fl ere, 
da det sparer mange personalemæssige 
ressourcer ikke at skulle vedligeholde 
fl ere forskellige databaser.

BUANCO har desuden leveret en 
kortfabrik med selvbetjent fotoautomat, 
som udover ID- og adgangskort også 

indeholder en stregkode til brug for 
adgang og udlevering af medicin. En af 
mange fordele ved BUANCOs produk-
ter er, at man kan få et åbent system, 
hvor man frit kan vælge installatør/ser-
vicepartner, sådan som Gentofte Hospi-
tal har gjort det.

Selv om man gør brug af en lokal in-
stallatør, kan hospitalet sagtens bruge 
BUANCOs supportmedarbejdere di-
rekte, hvis der måtte opstå behov for 
dette.



BRANDSIKRING

Intelligent brandventilationsstyring 
fra Halton sikrer nyt Københavns 
Universitet Amager
Komplet brandventilationssystem idriftsættes snart på sidste etape af ny opførelse af Københavns 
Universitet på Amager.

Når uheldet opstår, kan 
konsekvenserne være 
omfattende

Brandventilationsstyringer er primært 
designet for at beskytte personer og sikre 
deres sikkerhed i tilfælde af en brand. 
Men på hospitaler hvor kostbart udstyr 
samt vigtigheden af at være i drift, spil-
ler brandventilationen ligeledes en vigtig 
rolle for at begrænse skader og mulighed 
for at komme hurtigt i drift igen, såfremt 
uheldet er ude.

Foruden fejl i tekniske installationer, 
må man forvente at brandpåsættelse 
desværre også en risici man lever med.

Hospitaler, hvor mange mennesker 
kommer og går, er brandstiftelse des-
værre en risici man må forholde sig til.Jeg 
har desværre selv være kaldt ud til en på-
sat brand for vurdering af de skader det 
havde forvoldt. Branden havde været 
påsat i et lokale tilknyttet en operations-
stue, og selvom den hurtigt blev opda-
get, og ikke forårsagede nogen person-
skade, nåede den alligevel at forårsage 
en del skader på lokaler og udstyr. Det 
betød at den tilstødende operationsstue 
for en periode ikke kunne anvendes som 
planlagt, mens skaderne blev udbedret. 
Erfaringen her bekræfter, hvor vigtig en 
god brandplanlægning er, og herunder 
også inkluderet en god brandventilati-
onsstyring.

KUA 3

På KUA3 har man naturligvis taget 
højde for dette og er i gang med at etab-
lere brandventilationsstyringer leveret 
af Halton. KUA3 er den sidste gamle 
rest af ’gamle KUA’ som i øjeblikket bli-
ver ombygget og kommer til at rumme 
fakulteterne Jura og Teologi samt Det 
Informationsvidenskabelige Akademi, 

og som når det efter planen står færdigt 
primo år 2017, skal rumme 6000 stu-
derende og 500 ansatte. Det samlede 
bygningskompleks vil blive på 46.500 
kvadratmeter. Kilde By og Havn og Byg-
ningsstyrelsen.

Med næsten 600 af Halton’s brand-
spjæld fordelt på 11 Halton Safe styrin-
ger, som betjener 24 ventilationsanlæg, 
er KUA 3 en af Halton’s største samlede 
brandventilations leverancer i Danmark.

Intelligent brandstyring Halton 
SAFE

En Halton SAFE brandventilationssystem 
som dem der installeres på KUA3 kan 
styre op til 200 brandspjæld og røgde-
tektorer.

Systemet består af en centralenhed 
der kan udvides modulært med Hal-
ton SAFE LINK kontrolenheder, hvortil 
brandspjæld og røgdetektorer er tilslut-
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All what you need for fire safety solution

A complete system package 
for all building types:  
• fire and smoke control dampers
• smoke evacuation dampers
• smoke indicators
•  efficient fire safety management   
 system that integrates to  
 200 dampers and smoke indicators.

It is easy too: all products are  
certified to be installed in concrete and 
lightweight walls, floors and ceilings 
without accessories.

www.halton.dk
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tet. Der kan tilsluttes 1-4 brandspjæld og røgdetektorer til én 
SAFE LINK kontrolenhed. Enhedens interne styringslogik sty-
rer de tilsluttede enheder. Brandspjæld og røgdetektorer kan 
grupperes i helt op til 15 zoner, så systemet reagerer på en 
brandalarm ved kun at lukke de brandspjæld, der er i den be-
rørte brandsektion.

Hvert brandspjæld eller SAFE LINK kontrolenhed kan også 
indstilles til at fungere som en selvstændig zone. Brandspjæl-
dene kan automatisk testes ugentligt, på et tidspunkt angivet 
af brugeren. Systemet opretter en rapport om de gennem-

førte prøvninger, der angiver funktionaliteten af hvert brand-
spjæld.

Systemet betjenes via en 5,7” grafi sk touchskærm, hvori-
gennem alle nødvendige brugerfunktioner kan udføres. Med 
systemets indbyggede netværkskort kan styringen via en web 
browser betjenes eksempelvis fra en bærbar computer.

Nem og overskuelig brugerfl ade gør service af 
anlægget til en leg

Testfunktion og statusbillede over samtlige spjæld tilknyttet sty-
ringen sikrer serviceteknikeren et hurtigt samlet overblik over 
anlægget.

Centralenheden (Halton Safe) og kontrolenhederne(SAFE 
Link) kommunikerer med hinanden via en Modbus RTU pro-
tokol, og betyder at serviceteknikeren altid fra centralenheden 
har overblik over samtlige spjælds positioner.

Halton byder ind på de danske hospitaler

Styringen begrænser sig naturligvis ikke kun til universiteter, 
men kan selvfølgelig indgå i mange forskellige og komplekse 
byggerier, heri eksempelvis hospitaler.

Halton satser kraftigt på at komme i betragtning til levere 
brandventilationsstyringer for brandventilationsanlæg til de 
danske hospitaler.

Hos Halton har vi viden og ekspertise, og vores døre står na-
turligvis altid åbne for rådgivning og sparring.



BRANDSIKRING

Meget mere end en 
brandtætning

Sikkerhed er afgørende, når fagfolk arbejder 24/7 for at redde liv. Roxtec Denmark ApS leverer 
certificerede tætningsløsninger af høj kvalitet som er ideelle til hospitaler og renrum.

Roxtec kabel- og rørtætninger anvendes 
på hospitaler, laboratorier, renrum og 
produktionsanlæg over hele verden for 
at fremme aktiv risikostyring.

Tætningerne danner en effektiv bar-
riere mod brand – men også mod gas, 
vand, støv og skadedyr. Ud over at sikre 
den strukturelle integritet af enhver form 
for gulv, væg eller loft, sikrer tætningen 
kabel fastholdelse, hvilket er afgørende 
i kontrollerede forurenede områder un-
der tryk. Det beskytter mod uønsket 
forurening af lægemidler eller mikro-
elektroniske komponenter, og forhindrer 

skadelige biologiske midler eller desin-
fektionsmidler forsvinder fra laboratorie-
rummet.

Sikring mod elektrisk beskyttelse

Derudover er der Roxtec løsninger til 
EMC, elektromagnetiskkompatibilitet, 
udligning og jording. Roxtec BG (jor-
ding) håndterer højspændinger, mens 
ES system giver elektromagnetisk af-
skærmning og PE-systemet beskytter 
mod forstyrrelser, der ledes af kabel-
skærme eller metalrør. Tætningerne bi-

drager 24/7 for at sikre driftssikkerhed 
og effektivitet.

Udviklet til brugervenlighed

Den omfattende forskning og udvikling, 
designarbejdet og de mange brand test 
lab faciliterer Roxtec International AB 
mulighed for løbende at udvikle og for-
bedre certificerede løsninger til deres 
kunder over hele verden. Det er faktisk 
i samarbejde med førende virksomheder 
inden for lægemidler og mikroelektro-
nik, at Roxtec har udviklet sine effektive 
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og alsidige tætninger i form af brand-
beskyttelse til følsomme miljøer såsom 
drift, laboratorium og renrum. Som altid, 
er kabel og rørtætningerne produceret 
for at imødekomme brugernes behov. 
Disse behov kan præciseres i den tidlige 
udformning af et projekt. Fordelen ved 
Roxtec kabel – og rørtætninger er også, 
at de er fleksible og dermed nemme 
at installere i et eksisterende byggeri. 
Derved spares tid ved installation, idet 
materialernes fleksibilitet gør, det let at 
tilpasses til kabler og rør i de forskellige 
størrelser.

Færre huller og færre 
omkostninger

Roxtec tætninger er lavet til at optimere 
pladsudnyttelsen. I stedet for at lave 
huller til kabelforskruninger, kan bru-
gerne tætne flere kabler og rør i samme 
åbning. Dette eliminerer behovet for 
boring og skæring i eksisterende byg-
ninger, når tætningerne er tilføjet. Færre 
huller i strukturen resulterer i lavere risici 
for læk.

Eftersom tætningerne reducerer be-
hovet for antal af huller, bevares styrken 
af strukturen. Samtlige åbninger er store 
nok til at muliggøre sikker kabelgennem-
føring af præterminerede kabler, hvilket 
betyder at af og på-montering af stik helt 
undgås.

Mange anvendelsesområder

Designere kan bruge Roxtec overalt. 
Tætningsrammerne kan støbes eller 
svejses i forskellige konstruktioner, ind-
sættes i kerne-borede huller eller boltet 
på overfladen. Her er nogle eksempler 

på hyppige anvendelsesområder i ren-
rum:
•  Udluftningsrum – signalkabler for sik-

kerhedsudstyr
•  Korridorer / lobby – el og belysning 

kabler
•  Bio sikkerhed laboratorium – væg gen-

nemføringer
•  Procesområder – kabler til tryksenso-

rer
•  Panel- og vægkonstruktioner – tele-

kabler
•  Sikkerhedsskabe – tætning omkring 

kabler
•  Handskerum – kabler og rør af plast
•  Rørtilløb – forskellige rør med vand og 

gasser
•  Laboratorievask – drænrør

Sikring operationelle drift

Roxtec løsninger er designet og certifice-
ret til langsigtet brug og findes i anven-
delse til brug i farlige og potentielt eks-
plosive omgivelser. Brugere kan bruge 
dem til at tætne alle høje niveauer af pres 
inden for både negative og positive test 
områder. Systemet beskytter mod høje 
niveauer, høj trykfluktuationer og tem-
peraturændringer. Roxtec løsninger er 
designet til at fastholde det overtryk i 
et renrum eller undertrykket i et lukket 
rum.

Minimering validering tid

Roxtec tætningsløsninger opretholder 
tætheden under konstant pres, og har 
dokumenteret effekt, når det gælder om 
at tætne kabel- og rørgennemføringer, 
også ved brugen af skadelige desinfekti-
onsmidler. Roxtec’ gummiblanding i tæt-

nings-modulerne er modstandsdygtige 
over for formaldehyd, dampfase hydro-
genperoxid og andre desinfektionsmid-
ler, der anvendes i rengøring af renrum.

Byg i dag, opgrader i morgen

Når der er behov for yderligere tilførsel 
af kabler eller rør, er de ubrugte modu-
ler i tætningen klar. Denne indbyggede 
ekstra kapacitet for opgraderinger giver 
brugerne mulighed for at tilføje kabler 
eller rør – uden at tilføje materialeom-
kostninger. Mængden af   ledig kapacitet 
kan besluttes fra starten. Designere kan 
planlægge i dag til brug for i morgen, 
og spare tid, arbejdskraft og vedlige-
holdelsesomkostninger. Dermed sikres 
omkostningseffektivitet gennem hele 
projektets livscyklus. Roxtec’ fleksible 
tætnings-moduler kan være den rigtige 
måde at sikre en langsigtet effektivitet, 
således de samlede omkostninger redu-
ceres. 

www.roxtec.com
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BRANDSIKRING

Er du klar over, at den passive 
brandsikring er en vigtig forudsætning 
for sygehusets akkreditering?
Alle danske sygehuse, offentlige som 
private, er som bekendt netop nu ved 
at implementere det første nationale 
kvalitetsudviklingssystem, Den Danske 
Kvalitetsmodel, som indeholder 104 ak-
krediteringsstandarder for god kvalitet.

Et af de forhold, der medgår i akkre-
diteringsstandarderne er anvendelsen 
af drifts- og vedligeholdelsesplaner, der 
bl.a. omfatter brand, med det formål at 
sikre bygninger, forsyninger og øvrige 
faciliteter samt opfylde de daglige bruge-
res behov for sikkerhed, tilgængelighed 
og funktionalitet.

Ud over selve akkrediteringsstandar-
derne er der økonomisk og driftsmæssig 
sund fornuft i at få etableret et system for 
løbende sikring og kontrol af den passive 
brandsikring, da defekte brandtætninger 
kan medføre betydelige røgskader i det 
følsomme undersøgelses-, OP- og analy-
seudstyr.

Det er nemt at få lovliggjort den pas-
sive brandsikring

Imprex Brandsikring er i dag en af 
Danmarks absolut førende virksomhe-
der inden for professionel passiv brand-
sikring af bygninger.

Vi har i dag serviceaftaler med en 
lang række store virksomheder, hvor vi 
med aftalte mellemrum gennemgår byg-
ningerne og sørger for, at den passive 
brandsikring til stadighed lever op til lov-
givningens krav.

Alle lukninger registreres herefter i et 
online system, som virksomhederne selv 

har direkte adgang til. Ud over at sikre 
menneskeliv og værdier, har disse ser-
viceaftaler vist sig at være en stor drifts- 
og vedligeholdelsesmæssig, økonomisk 
fordel for de pågældende virksomheder.

Krav

Den passive brandsikring på et sygehus 
skal altid være korrekt udført, og til en-
hver tid leve op til lovgivningens og ak-
krediteringsstandardernes krav.

Et basalt spørgsmål om sikkerhed

I al sin enkelthed er passiv brandsikring 
er spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed 

for økonomiske værdier og sikkerhed for 
menneskeliv.

En effektiv passiv brandsikring er for-
udsætningen for, at aktive brandsikrings-
systemer som f.eks. sprinkleranlæg, fun-
gerer efter hensigten.

Faktum er, at en ikke korrekt udført 
lukning meget vel kan betyde, at der 
kommer ekstra luft og dermed ilt ind i 
lokalet, hvorved sprinklersystemet reelt 
underdimensioneres og således ikke vir-
ker efter hensigten.

Vores uvildighed er din fordel

Når du samarbejder med Imprex, samar-
bejder du med en uvildig ekspert. Der-
ved opnår du en meget væsentlig fordel: 
100% neutral rådgivning, når det gælder 
valg af materialer og produkter til den 
endelige løsning.

Det betyder i al sin enkelthed, at vi er 
i stand til at skræddersy den optimale 
løsning til hvert enkelt projekt og byg-
ningsdel – både hvad angår pris, teknisk 
udførelse og rent sikkerhedsmæssigt.

www.imprex.dk
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OVERVÅGNING

KUNDECASE SAVERIS 2:

DTU NUTECH Center 
for Nukleare Teknologier
DTU NUTECH Center for Nukleare Teknologier, har siden februar 2016 brugt dataloggersystemet Saveris 2 
til overvågning af deres GMP facilitet, som bruges til fremstilling af radioaktive lægemidler til diagnostik og 
behandling.

NUTECH er en del af DTU (Danmarks 
Tekniske Universitet) og er Danmarks 
nationale kompetencecenter for nu-
kleare teknologier. Centret udvikler og 
udnytter viden om radioaktive stoffer og 
ioniserende stråling. Afdelingen produ-
cerer radioaktive lægemidler med kort 
holdbarhed, og mellemprodukter an-
vendt til fremstilling af radioaktive læge-
midler. Lægemidlerne anvendes blandt 
andet til cancerdiagnostik på hospitaler.

Ønske om et præcist og 
pålideligt overvågningssystem er 
indfriet

NUTECH investerede i Saveris 2 data-
loggersystemet, da der var behov for 
et præcist, brugervenligt og pålideligt 
system. Kravet til det nye system var, at 
det skulle kunne måle og logge opbe-
varingsparametre for udgangsstoffer og 
reagenser til lægemiddelfremstillingen 
samt overvåge temperatur og luftfugtig-
hed i fremstillingslokaler. Systemet skulle 
også bruges til overvågning af mikrobio-
logiske inkubatorer.

Lettere arbejdsgange og 
kontrolprocedurer

Afdelingen har opsat 27 dataloggere 
fordelt i 10 rum. Dataloggerne gemmer 
målingerne og sender dem ud i ”skyen” 
(clouden) via trådløs LAN. Her gemmes 
dataene og kan tilgås via PC, tablet eller 
smartphone.

Sorin Aburel, Sektionsleder på 
NUTECH, siger om anskaffelsen af data-
loggersystemet: ”Vores arbejdsgange er 
blevet meget lettere. Og det var tilmed 
ekstremt let at konfigurere systemet, 
bl.a. indstilling af alarmer, takket være en 

meget brugervenlig manual og en god 
konsulentbistand fra Buhl & Bønsøe. Jeg 
blev meget hurtig overbevist om, at da-
taloggersystemet var nemt at bruge og 
dækkede vores behov”.

Sorin Aburel fortsætter: ”Overvågning 
og kontrol er blevet meget nemmere. 
Hvis temperatur-grænseværdien (fug-
tighedsgrænseværdien) overstiges med 
0,1 grad (0,5 % RF) eller mere, modta-
ger jeg og 3 af mine kollegaer med det 
samme en alarm via e-mail og telefon, og 
vi kan agere på det. Og så snart systemet 
er stabiliseret igen, modtager vi en be-
sked om det. Det er betryggende.” 

Radioaktive lægemidler fremstilles i 
henhold til ”Eudralex Volume 4, Good 
Manufacturing Practice Guidelines”, og 

dataloggersystemet har gjort det muligt, 
at opdage kritiske situationer i tide og 
undgå tab af dyre udgangsstoffer.

Ifølge Sorin Aburel har hele forløbet 
omkring indkøb og installation været 
problemfrit. En konsulent fra Buhl & 
Bønsøe hjalp med opsætning og ind-
køb af router. Og at investeringen oveni 
købet inkluderede gratis licenser indtil 
2019 var kun et plus. ”Selve anskaffelsen 
var økonomisk meget rimelig, specielt 
set i forhold til, at vi nu har et fuld og 
komplet overvågningssystem, der dæk-
ker hele vores GMP område”, udtaler 
Sorin Aburel.



VENTILATION

JRV bruger anerkendelse 
til at sætte nyt skub i LAF
Ventilationsproducenten JRV A/S i Greve ser det som et fremskridt for Laminart Air Flow og ikke mindst 
virksomhedens LAF-system, at forskningsrapporten Energieffektiv ventilation på operationsstuer var meget 
tæt på at vinde årets ELFORSK-pris i juni i København 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN. 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Udvikling af LAF-systemer til operati-
onsstuer har nået et toppunkt med den 
anerkendelse fra Dansk Energi og EL-
FORSK som rapporten, OP Vent – Ener-
gieffektiv ventilation på operationsstuer, 
høstede ved prisuddelingen på Ener-
gitopmødet i juni på lokomotivværkste-
det og som vi har håbet på i meget lang 
tid, siger salgs- og produktionschef Da-
niel Rasmussen fra JRV.

OP Vent rapporten (345-019) viser de 
laveste partikelkoncentrationer med LAF, 
at hospitalerne kan spare megen energi 
med LAF-systemet og nå et stykke vej 
videre til realiseringen af mere bæredyg-
tige operationsstuer. Det er interessant 
at OP Vent-teamet har opnået denne an-
erkendelse, mener han.

Projektet Energieffektiv ventilation på 

operationsstuer har haft et par overlæger 
fra Odense Universitetshospital med som 
kliniske eksperter og virksomhederne 
Fournais Energi ApS, CLEAN, JRV A/S 
og Sygehus Sønderjylland Sønderborg 
og Gentofte Hospital som deltagere.

Med omfattende testforsøg har de 
vist, at det er muligt at energioptimere 
ventilationsanlæg på Gentofte Hospitals 
operationsstue og samtidig opretholde 
en høj hygiejnisk standard med LAF.

Lavt energiforbrug og høj 
hygiejne

De gennemførte forsøg har demonstre-
ret, at hospitalerne kan opnå betragteligt 
økonomiske gevinster på deres elregnin-
ger og samtidig få renere luft på operati-
onsstuerne.

Ud af de i alt 32 forsøg viste 8 forsøg 
med kun 50 pct. friskluft indtag til LAF 
stuerne, at det var muligt at reducere 

elforbruget med 41 pct. uden forøgelse 
af kim tallet og at elforbruget ved 50 pct. 
friskluftmængde på LAF stuen var under 
det elforbrug, der blev anvendt ved 100 
pct. friskluftmængde på TAF stuerne.

– Nu håber vi bare på at få samme 
anerkendelse fra sundhedsmyndighe-
derne, da rapporten dokumenterer la-
vere partikelforekomst samtidig med, at 
der kan høstes en stor energibesparelse.

Anerkendelse af JRVs LAF

Daniel Rasmussen betragter det også 
som en anerkendelse af JRVs LAF-sy-
stem. Da det under forberedelserne var 
en LAF-stue fra JRV på Gentofte Hospital 
der blev udvalgt til at indgå i de mange 
kliniske forsøg som blev gennemført og 
er beskrevet i rapporten. Forsøgsresulta-
terne førte ydermere til at projektet blev 
trukket ud som et af de bedste blandt 19 
projekter sammen med to andre til fina-
len.

Anerkendelsen kommer efter at Sund-
hedsstyrelsen i en tidligere rapport satte 
et stort spørgsmålstegn ved fornuften i at 
indføre LAF. Daniel Rasmussen tror nu, 
at ELFORSK og Dansk Energis anerken-
delse kan blive det skridt på vejen, der 
sikrer et mere afbalanceret syn på LAF-
systemets fordele. 

Siden Sundhedsstyrelsen såede tvivl 
om LAF, har JRVs salg at systemet været 
hårdt ramt i Danmark. JRV har, ifølge Da-
niel Rasmussen, arbejdet de seneste 5 
år for at få LAF genindført på de danske 
hospitaler:

– Vi har altid vidst LAF er den rigtige 
løsning til at nedbringe infektionsrisi-
koen, men det er også en god nyhed, 
at driften kan forbedres med energibe-
sparelser. Med denne OP Vent-rapport 
satser vi på, at der bliver gjort op med 
Sundhedsstyrelsens rapport fra 2011.
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En længe ventet god nyhed

Daniel Rasmussen fortæller, at han alle-
rede i april blev ringet op af projektleder-
gruppen og fi k den gode nyhed om, at 
OP Vent (345-019) var nomineret blandt 
i alt 19 deltagende projekter og senere 
udvalgt blandt de 9 bedste tilbageblevne 
til fi nalen.

Efterfølgende blev feltet af udvæl-
gelsespanelet indskrænket yderligere til 
tre projekter. Ifølge Daniel Rasmussens 
informationer, har arbejdet med LAF-for-
søgene beskrevet i OP Vent rapporten 
været så tæt på at vinde som det næsten 
kan lade sig gøre.

– Vi har desværre ikke været synlige 
nok i de to og et halvt år projektet forløb 
og kom først meget sent i dommerko-

miteens fokus. JRV har leveret den LAF-
mockup installation der blev udstillet på 
energitopmødet i juni, siger han.

– Fra min stol i salen lød det som om 
det var en stor overraskelse, at vi ikke 
vandt, men vi opnåede da en delt anden-
plads. Der var på dagen, da prisen blev 
uddelt, utroligt stor interesse omkring 
projektet. Mange spurgte til LAF og pro-
jektgruppen fortalte om projektet vi har 
arbejdet med.

Der er også hele agendaen med frem-
tidige eksportmuligheder af LAF-installa-
tioner. JRV har i dag en mindre eksport til 
svenske hospitaler. For mig at se er dette 
også et skridt videre på vejen mod den 
grønne, bæredygtige operationsstue, si-
ger han.

JRV tror på fremtiden

– Med den utroligt store interesse der 
har været omkring projektet, ser vi helt 
klart positivt på fremtiden, siger Daniel 
Rasmussen. Det er også vores helt klare 
mening at resultaterne fra forsknings-
rapporten, Energieffektiv ventilation på 
operationsstuer bør anvendes i forbin-
delse med bygning af de nye Sygehuse.

De udførte forsøg viste klart store 
besparelsesmuligheder ved korrekt di-
mensionering, god vedligeholdelse samt 
rationel anvendelse af de anvendte ven-
tilationsanlæg. Vi forbereder os stille og 
roligt i den kommende tid på at kunne 
hjælpe de nye danske supersygehuse 
med at få de LAF-stuer de har brug for.
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VENTILATION

Betydningen af et rent 
ventilationsanlæg
Et ventilationsanlæg skal skaffe frisk luft. Holdes ventilationsanlægget ikke rent, virker det desværre modsat.

Med anskaffelse af ventilationsanlæg 
har mange hospitaler investeret store 
økonomiske summer. Dette er ikke kun 
en engangsudgift, det er absolut noget 
der løbende skal kontrolleres og vedlige-
holdes. Dette bliver desværre ofte for-
sømt bl.a. fordi man i det daglige næppe 
skænker dette mange tanker ”Ude af øje 
– ude af sind”.

Man siger at rengøring kun ses når 
den ikke bliver gjort. Når det gælder 
ventilationsanlæg, er snavset umiddel-
bart usynligt, så det er let at ”glemme” 
rengøringen af ventilationsanlægget. 

Det er imidlertid til stor skade for in-
deklimaet – og dermed for komfort og 
sundhed hos brugerne af lokaler- når 
rengøring af ventilationsanlæg ignore-
res.

Et snavset eller dårligt fungerende 
ventilationsanlæg kan også give men-
nesker ubehagelige symptomer: Ho-
vedpine, træthed, svimmelhed, mu-

skelsmerter og slimhindeirritation. 
Mikroorganismer, skimmelsvampe og 
støv i kanalerne giver risiko for udvikling 
af allergi og andre lidelser med resultat i 
sygemelding iblandt medarbejderne.

Sygefravær er altid forbundet med 
ekstra omkostninger, både menneske-
lige og økonomiske.

Et dårligt indeklima kan også give syge 
bygninger: Træværk der danner råd og 
svamp, eller murværk, som bliver jord-
slået og muggent med stor risiko for ud-
vikling af skimmelsvampe.

Firmaet Ventirens kan med højt spe-
cialiseret udstyr rense og underkaste 
alle typer ventilationsanlæg et grundigt 
eftersyn bl.a. med kameravogn der køre 
indvendig i ventilationskanalerne. 

Renseteknik

Rensning af ventilationskanaler udføres 
manuelt og med mekanisk specialudstyr, 

robotter, roterende børster og trykluft-
tentakler. Desinfektion af ventilationsan-
lægget kan være nødvendigt. Efter rens-
ning udarbejdes en rapport med foto og 
bemærkninger vedr. forbedringsforslag 
til Ventilationsanlæggets daglige drift.

Ventirens har stor erfaring i rensning 
af ventilationsanlæg på hospitaler. 

www.ventirens.dk 
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InTex overvåger indeklimaet 
og energiforbruget
Et godt indeklima og 
energibesparelser

Hos DMRI tror de på vigtigheden i at be-
vare et godt indeklima. I det nye sensori-
ske laboratorium i Taastrup har de derfor 
installeret tekstilkanaler til jævn fordeling 
af frisk luft. Det sikrer en god hygiejne og 
bedre trivsel. DMRI rådgiver virksomhe-
der inden for fødevarebranchen, bl.a. i 
forhold til ventilation, og her er anbefa-
lingen, at man regelmæssigt vedligehol-
der sit ventilationsanlæg for at bevare et 
godt indeklima og spare på energien.

Automatisk overvågning af 
lufttryk og temperatur

DMRI følger selv anbefalingen i deres 
eget laboratorium, og de har valgt InTex-
løsningen fra KE Fibertec til at overvåge 
lufttrykket og temperaturen i ventilati-
onskanalen. Ved at etablere automatisk 
driftsovervågning ved de præcist, når 
tekstilkanalerne skal vaskes, og dermed 
holder lufthastigheden og temperatur-
gradienten sig til det dimensionerede, 
da luftfordelingen hele tiden er optimal.

Alarmfunktion afslører snavset 
tekstilkanal

InTex-sensoren er monteret i bunden af 
kanalen, og den kommunikerer løbende 
med masterenheden, der står et centralt 
sted i bygningen.

Når f.eks. lufttrykket når et bestemt 
niveau, bliver der automatisk sendt en 
e-mail, der gør opmærksom på, at teks-
tilkanalen skal vaskes.

Lufttryk udløser alarm

Hos DMRI, Teknologisk Institut er der i 
alt installeret 16 sensorer og to master-
enheder fordelt over hele bygningen.

Målinger fra laboratoriet viser en jævnt 
stigende basisventilation, og flere gange 
i perioden stiger trykket. I et forsøg over 
24 timer er der taget et stinkskab i brug, 
hvilket medfører et behov for mere luft 
fordelt over hele rummet. Ændringen 

kan aflæses på grafen nederst. Trykket 
stiger i 24 timer og falder derefter tilbage 
til basisniveauet.

”Posekøling er en god løsning for 
både medarbejdere og produkter 
og en meget udbredt ventilations-
form i fødevarebranchen. Vi anbe-
faler altid regelmæssig vedligehol-
delse af ventilationsanlægget og 
bruger InTex til at fortælle os, når 
det er tid til vask”

DMRI, Teknologisk Institut

I InTex-programmet kan man definere 
et bestemt lufttryk, der skal udløse alar-
men, og hvornår det skal ske.

Den indbyggede intelligens sørger 
for, at peakperioden automatisk sorteres 
fra, så det er på baggrund af målingerne 
fra basisventilationen, der bliver sendt 
en alarm-email.

Hos DMRI er der fastsat et alarmni-
veau på 70 Pa, men installatøren bliver 
først orienteret, når basisventilationen 
over en periode på fem dage har regi-
streret et forhøjet tryk.

KE Fibertec AS er førende leve-
randør af tekstilbaseret ventilation. 
Med vores specialdesignede tekstil-
kanaler skaber vi et godt indeklima 
i idrætshaller, kontorer, laboratorier, 
skoler osv.

Tekstilkanaler kan skræddersys 
til næsten ethvert formål. De er 
hygiejniske, lette at montere og 
vedligeholde og kan leveres i et 
utal af former og farver.

Læs mere på www.ke-fibertec.dk
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Klimaloft
Lofter udgør en stor del af en bygning, 
og er i dag en intelligent størrelse, som 
kan rumme mange forskellige funktio-
ner. Loftet kan i dag styre rumtempera-
tuen samt ventilationen, det kan integre-
res med ressourcebesparende LED-lys, 
og det medvirker til at skabe et godt in-
deklima og arbejdsmiljø.

Det nye er det indeklimastyrende 
Klimaloft, som varmer og nedkøler ved 
hjælp af stråling. Der er god økonomi i et 
Klimaloft, som er billigere i drift sammen-
holdt med traditionelle ventilations- samt 
køle- og varmekilder.

Når Regionshospitalet Viborg bygger 
nyt akutcenter, bliver Klimalofter instal-
leret på afdelingen.

DAMPA´s Klimalofter består af et in-
tegreret køle-/varmeelement der er ef-
fektivt fastgjort til bagsiden af metalloft-
elementet og således sikrer en hurtig og 
effektiv temperaturoverførsel.

Klimalofterne udnytter rummets na-
turlige luftstrømme til at skabe et beha-
geligt og sundt indeklima uden træk-, 
kulde- og støjgener og med en konstant 
rumtemperatur. Køle-/varmeelemen-
terne kan integreres i både DAMPA Clip-
In Kassetter og Hook-On loftsystemer, 
begge produkter giver nem adgang til 
installationerne i og over loftet.

Klimalofter tilfører byggeriet en lang-
sigtet energioptimerende teknolog og 
overholder endvidere kravene i BR 2020.



Olympus’ systematiske fremgangsmåde til dekontaminering af endoskoper tilbyder alle de løsninger, du har brug for 
til at dække hele arbejdscyklussen, fra den ene patient til den næste. Fra transport til automatiseret dekontaminering, 
fra opbevaring til dokumentation – du kan stole på et ensartet, avanceret koncept, som prioriterer endoskophygiejne 
og patientsikkerhed. Som konsekvent videreudvikling af ETD-maskiner giver ETD Double fra Olympus for første gang 
mulighed for korrekt rumlig adskillelse af ren og uren side.

Dette nye koncept er beregnet til:
 · Optimering af arbejdsgangen
 · Levering af hygiejneresultater på højeste niveau
 · Sikring af dine patienters og ansattes sikkerhed
 · Beskyttelse af følsomme, high-tech endoskopinstrumenter
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ScandVane® fra Mann+Hummel Vokes Air
Klimaforandringerne fylder meget i alles 
hverdag, og de kan også ses i vores ven-
tilationsanlæg. Problemer med det til ti-
der meget fugtige danske klima, ses ofte 
ved at vand trænger ind i ventilationsan-
lægget allerede ved luftindtaget. Vi ser 
ved gennemgang af anlæggene, mange 
mere eller mindre succesfulde forsøg på 
at afhjælpe dette problem, som desværre 
ofte ender med en løsning som ikke vir-
ker og har kostet en masse penge.

Mann+Hummel Vokes Air har i mange 
år leveret dråbefang til ventilations an-
læg brugt i marinesektoren, og har de 
seneste år med stor succes kunnet over-
føre vores erfaringer fra marine sektoren 
til landjorden. Den speciel fremstillede 
rist kaldet ScandVane® har med stor suc-
ces løst vores kunders udfordringer med 
indtrængende vand ved luftindtaget i 
deres anlæg.

Selv det bedste anlæg, kan ikke hamle 
op med vand i indtagsluften. Anlægget 
risikerer hurtigt at blive angrebet af rust 
og tæring, og ofte kommer der hul ind til 
isoleringen. Et luftfilter er lavet til at fange 
støv, ikke vand. Hvis et luftfilter bliver 
vådt, øges luftmodstanden over filtret, 
hvilket ud over et forøget energiforbrug 
ved drift, kan give filteralarm, med gene-
rende alarmudkald af servicemontører til 
følge. I fugtige perioder med våde filtre 
vil der kunne skabes undertryk i de rum 
der ventileres, med de gener det kan 
afstedkomme. Det kan man måske leve 
med i en periode, for når vejret igen bli-
ver mindre fugtigt, tørrer filtrene igen, 
og alt er tilsyneladende tilbage til det 
normale. Her må vi bare ikke glemme at 
de bakterier som har det godt med fugt, 

varme og masser af luft, gives optimale 
vækstbetingelser i anlægget.

Selv den bedste serviceteknikker, kan 
ikke lave et godt stykke servicearbejde, 
hvis der er vand i anlægget. På besøg 
rundt hos vores kunder ser vi mange 
måder og forsøg på at komme fugtpro-
blemer til livs. Man kan smøre og male 
for at undgå rust og for at stoppe tæring, 
men der er dog kun en måde grundlæg-
gende at stoppe problemet på, og det er 
at fange vanddråberne inden det kom-
mer ind i anlægget.

Mann+Hummel Vokes Air har med 
ScandVane® udviklet et produkt som 
vidtgående kan løse udfordringen med 
vanddråber i indtagsluften. ScandVane® 
er som nævnt oprindeligt udviklet til drå-
beudskilning til luftindtag på skibe og 
offshore installationer, men i dag oplever 
vi, at ScandVane®, med stor succes mon-
teres i ventilationsanlæg på alle former 
for bygninger på landjorden. Vi har de 
senere år, problemfrit, leveret Scand-
Vane® til en del sygehuse, produktions-
virksomheder og offentlige bygninger, 
hvor et til tider meget fugtigt udemiljø 
har givet endog store udfordringer i de-
res ventilationsanlæg. 

ScandVane® er stort set vedligeholdel-
sesfri, skal ikke tilsluttes strøm, og kan 
leveres i både galvaniseret udførsel, ma-
let og i rustfri materialer. Tryktabet over 
ScandVane® er ikke større end på andre 
standard riste.

ScandVane® kan leveres i mange for-
skellige modeller, afhængig af monte-
ringsmulighederne. Den kan for eksem-
pel monteres i en ydervæg, eller direkte 
på et ventilationsanlæg. Den kan leveres 

med eller uden flange(r) til ind- eller ud-
vendig montering og med ind- eller ud-
vendigt afløb.

Den vandmængde ScandVane® ud-
skiller, samles i en drypbakke. Ved ind-
vendig montering ledes vandet væk i en 
afløbsslange. Er risten monteret på en 
væg eller udvendigt på ventilationsan-
lægget, afvandes der direkte til det fri via 
fronten. 

ScandVane® giver dit ventilationsan-
læg en forlænget levetid, og medvirker 
samtidigt til et godt indeklima, og en 
sund driftsøkonomi.

Mann+Hummel Vokes Air har en lang 
referenceliste, og god dokumentation, 
og vi vil selvfølgelig også gerne i løs-
ningsorienteret dialog med vores kunder 
om eventuelle fugtproblemer.
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Bruger du også alt for meget tid på 
at hente vandkander i køleskabet?
Vi har en løsning på det problem, så du kan bruge 

din dag mere fornuftigt!

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

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

100 også får iskoldt vand.

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

vil bruge på at passe dine patienter.

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

Ny teknisk projektsælger
Det glæder os at kunne meddele, at Lars Bo Jacobsen 
pr. 1. september 2016 tiltræder en stilling som teknisk 
projektsælger hos TROX Danmark A/S med arbejdsplads 
i Hørsholm-afdelingen.

Lars er 50 år og uddannet som maskiningeniør. Han har 
mange års erfaring indenfor ventilationsbranchen og 
kommer fra Novenco koncernen, hvor han bl.a. andet har 
været ansat som Sales Manager for Cruise & Ferries med 
salgsansvar for HVAC udstyr.

Lars vil betjene vore kunder i øst, og han kommer til at 
arbejde med vores nye strategi for TROX Nordic, hvor vi 
specielt på områderne; Bygningsautomation og HVAC-
systemløsninger vil udvikle vores virksomhed stærkt den 
kommende tid.

TROX er førende inden for udvikling, fremstilling og salg af komponen-
ter og systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 29 datterselskaber 
i 28 lande og 14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa 
inden for klima- og ventilationskomponenter samt yderst aktiv på det 
globale marked. Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2015 med 3.700 
medarbejdere en omsætning på 482 mio. Euro. Repræsentanter og 
importører i mere end 70 lande har gjort TROX-produkter og TROX-
koncepter kendt i hele verden.

www.trox.dk

HOSPITALSKOST

Fremtidens sygehuse byder 
på mad af høj kvalitet
En ny rapport fra Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet giver nu et overblik over de meget 
varierede kostkoncepter af høj kvalitet på de nye sygehuse.

Også maden bliver af høj kvalitet. Det 
er konklusionen i et samlet katalog over 
fremtidens sygehusmad, som er udar-
bejdet af Danske Regioner og Sund-
heds- og Ældreministeriet.

Kataloget samler de kommende syge-
huses planer for produktion og levering 
af mad og måltider til patienter og på-
rørende. Konklusionen er, at mad af høj 
kvalitet – leveret når patienter og pårø-
rende har behov for det – er i centrum på 
samtlige de nye sygehuse.

– Løsningerne rundt omkring i landet 
er forskellige, men heldigvis alle af en 
meget høj kvalitet. Mad spiller en væ-
sentlig rolle for patienternes heling og 

velbefi ndende, og derfor er det en helt 
central del af de nye sygehuses tilbud til 
borgerne, siger Bent Hansen, formand 
for Danske Regioner.

Måltider hele døgnet

Det nye katalog illustrerer de forskellige 
løsninger, som man har valgt på de en-
kelte sygehusbyggerier ud fra de lokale 
behov og ønsker. Fælles er dog intentio-
nen om at give patienter og pårørende et 
varieret udbud af kvalitetsmad og -målti-
der. Alle steder tilbydes der måltider på 
alle tider af døgnet, og når patienterne 
føler sult – og der tages hensyn til pa-

tienternes aktuelle behov for sund og 
nærende kost.

– Det glæder mig, at vi med kataloget 
nu har fået vished for, at der alle steder 
vil blive tilbudt indbydende måltider og 
madtilbud uanset den valgte produkti-
onsform, og at der tænkes nyt og kreativt 
i forhold til både menu sammensætning, 
fremstilling af maden, reduktion af mad-
spild og bæredygtighed siger Bent Han-
sen.

Mad spiller en væsentlig rolle for pa-
tienternes heling og velbefi ndende, og 
derfor er det en helt central del af de nye 
sygehuses tilbud til borgerne.
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Herlev slår verdensrekord 
som automatiseret hospital
Intet hospital kan matche automatiseringsgraden på Herlev Hospital når et nyt system til automatiseret 
varetransport står klar om kort tid. Systemet giver regionen en bedre udnyttelse af de nye, dyre 
kvadratmetre på hospitalerne, frigør personale til patientpleje og sikrer et mere ryddeligt hospital

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Herlev hospital er ved at lægge sidste 
hånd på tests og indkørsel af et af ver-
dens mest automatiske varemodtagel-
sessystemer nogensinde set på et ho-
spital. Når det går i ordinær drift bliver 
Herlev hospital det i verden, som er nået 
længst med at automatisere flowet af va-
rer og affald.

Det sker i september eller oktober, 
varsler ansvarlig projektchef Arne Pre-
ben Rask, som har mange års viden med 
at indføre tilsvarende systemer i indu-
strien. Det er erfaringer herfra Herlev 
Hospital fremover kan nyde det fulde 
udbytte af.

Hele flowet af forbrugsstoffer og affald 
ind og ud af hospitalet bliver computer-
styret og transporten rundt overtages af 
selvkørende robotter, AGVer, som Her-
lev Hospital har fået specialkonstrueret 
som små trucklignende køretøjer, der kan 
transportere hospitalets rullevogne rundt.

Det hele skal sikre en bedre udnyt-
telse af de dyre kvadratmetre i det mil-
liardstore hospitalsbyggeri, så de kom-
mer medarbejdere og i sidste ende 
patienterne og deres helbredelse til 
gode. Trivielt, tidskrævende og bela-
stende arbejde med at flytte varer rundt 
forsvinder.

Når varestrømmen it-styres med hyp-
pigere leverancer, reduceres depoterne, 
så der kun ligger varer til få dages for-
brug ude på afdelingerne. Når de er ved 
at være tomme, ankommer robotter med 
friske forsyninger efter just-in-time prin-
cippet.

Det er automationsvirksomheden Gi-
botech A/S i Odense som har leveret 
hele systemet til Herlev Hospital. Gibo-
tech leverer systemer med en høj auto-
matiseringsgrad, hvori der blandt andet 
indgår maskiner, robotter og styresyste-
mer.

1700 vogne håndteres pr. døgn

Vareflowet består typisk af en lang række 
forbrugsartikler, der bestilles fra central-
lageret, som pakker varerne og kører 
dem til hospitalets nye modtagelsesslu-
ser i lastbiler. En lastbil kan rumme 25 
transportvogne som hver har deres eget 
ID og som knyttes leveringsstedet ved 
modtagelsen.

Vognene sættes på et rullebånd, der 
nærmest kan sammenlignes med et rul-
lende fortov og herfra føres ved de ved 
hjælp af 3 kraner ned i kælderen. Her 
er 22 baner, hvor transportvognene står 
opstillet i den rækkefølge som de senere 
skal bruges. Herlev får 40-45 baner med 
den nye sterilcentral og kan modtage alle 
varer i løbet af natten. Systemet kan fuldt 
udbygget håndtere 1600-1700 vogne pr. 
døgn.

It-systemet sikrer, at alle vogne kom-
mer til stå i den rigtige rækkefølge som 
de skal bruges på de enkelte afdelinger. 
Når de skal bruges får en AGV besked 
om at hente transportvognen fra en af 
banerne og køre transportvognen frem 
til der hvor den skal bruges. I første om-
gang bliver transportvognen afleveret på 
centrale steder hvorfra servicemedar-
bejdere henter dem og tager dem med 
til de enkelte afdelinger. Her tømmes de 
og efter tømning bringes de tilbage til 

de centrale steder og herfra overtager 
AGV’erne igen jobbet med at køre dem 
til servicebygningen.

Når den nye del af Herlev bliver fær-
dig vil transportvognene blive leveret 
helt op på afdelingerne dvs. at AGV’erne 
kommer også til at køre i elevatorerne op 
til afdelingerne-

Check på varer og depoter

Hospitalet ved altid, hvornår varerne er 
fremme. Varer bestilt til klokken 10 skal 
være fremme 5 minutter i 10. Herlev 
bruger AGVer så langt det er muligt ud 
til afdelingenes depotrum. Det er vigtigt, 
at de ikke kommer i karambolage med 
patienter og medarbejdere.

AGVerne er er små gaffeltrucks, der 
passer til de regionens transportvogne. 
AGVerne løfter vognene op på gaflerne 
og kører afsted med dem. Dermed har 
regionen og Herlev hospital kunne be-
holde sine mange transportvogne.

Når de to sterilcentraler Herlev Ho-
spital og Rigshospitalet står klar til 
brug, kan hospitalerne i regionen af-
give bestilling frem til først på aftenen 
og være sikker på at få forsyninger kørt 
ud til hospitalerne ved 4-5 tiden om 
morgenen.

Den smittefarlige affaldshåndtering 
skal også automatiseres. En tredejdel af 
vareflowet består af affald og Herlev Ho-
spital har ønsket allerede at automatisere 
bortskaffelsen. I servicebygningen er der 
derfor også installeret et fuldautomatisk 
tømme- og vaskeanlæg til håndtering af 
småt brandbart og pap.

Alle affaldsvogne som i øvrigt er af 
metal, bliver vasket hver gang de har 

www.hospitaldrift.dk
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Design: Mikkel Beedholm/KHR Arkitekter A/S. LP Circle er en ny 
stor produktfamilie af LED baserede armaturer til brug i alle typer 
lokaler og arkitektur. Fås i diametrene Ø260 og Ø450. Kan indbygges 
helt eller delvist, påbygges eller nedhænges. Fås i farverne hvid, 
blå, rød og sort. En særlig lysteknik giver et behageligt og energi-
rigtigt lys. Leveres i flere wattager og lumenpakker samt i 3000K 
eller 4000K.  

www.louispoulsen.com
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været brugt og kan dermed være med at 
sikre en meget høj renhed.

Herlev nyder godt af 
industrierfaring

– Jeg har været ansat på Alectia og med til 
at designe systemet på Herlev og Rigsho-
spitalet. Nu får jeg som projektchef mu-
ligheden for at få det hele til at fungere. 
Jeg har arbejdet som rådgiver i over 40 
år og synes det er utroligt spændende i 
praksis at få lov til at gennemføre det.

Arne Preben Rask er mangeårig råd-
givet for automation i dagligvarebran-
chen og har hjulpet kunder som Kellogs, 
Dandy og Arla. Det er deres erfaringer 
han har brugt i systemet. I den private 
industri er det et must at leverer til tiden 
med meget kort varsel, hvis man vil være 
leverandør.

Arne Rask stod bag projekteringen af 
regionslageret for 5-6 år siden, en cen-
tralisering som reducerede lagervolume-
net for regionen markant og samtidig gør 
det muligt at have ca. 5.000 varenumre 

på lager. På Herlev Hospital var han med 
til at udvikle et koncept, så der kun er 
varer til 4-10 dages forbrug ude på afde-
lingerne.

Han udnyttede industriens logistik 
med mindre, hyppigere og mere pålide-
lige leverancer.

De seneste to-tre år har hospitalet 
øvet sig på de nye tider. Servicefolkene 
bestiller varerne og har det fulde ansvar 
for det. Herlev håndterer rigtig mange 
varer og affald. Som nøgletal er en tred-
jedel forbrugsvarer, en anden tredjedel 
affald, en fjerdedel linned, mens medicin 
og andre varer fylder 5-10 pct.

Det vigtigste kriterie for forsyning er at 
levere til tiden og sikre at der altid er de 
varer som skal bruges – en forudsætning 
for god patientbehandling og dermed en 
forudsætning at vore mange kolleger kan 
udføre deres arbejde.

Herlev kommer i førertrøjen

– Vi ønsker at få større ryddelighed på 
hospitalet, så der ikke længere kommer 

ikke til at stå varer opmagasineret ude 
på gangene. Hver kvadratmeter nyt ho-
spital koster 25.000-35.000 kr. I vort nye 
akuthus bliver der således kun opmaga-
sineret varer til 25 timers forbrug.

Vi er nødt til at udnytte den dyrebare 
plads meget bedre og nyttigt til medar-
bejdere og patienterne og ikke til store 
lagre af forbrugsvarer. Ingen andre ho-
spitaler har integreret så mange funktio-
ner og varefl ow inklusiv affaldshåndte-
ring med it.

De store hospitaler i udlandet er ikke 
kommet så langt med centraliseringen 
endnu. De har typisk egne lagre og ud-
strakt autonomi. Vi har set tiltag på Ka-
rolinska, men ikke så gennemført som 
Herlev Hospitals og med et centralt IT-
system der styrer alt fra modtagelse af 
varerne og levering ud til de enkelte af-
delinger.

– Jeg vil tillade mig at kalde det ver-
dens mest automatiserede system på et 
hospital, siger Arne Rask.



SUNDHEDSLEDELSE

Mod til at lede opad
Bæredygtig ledelse i sundhedsvæsenet betyder fokus på flere bundlinjer og mod til at udfordre toppen.

AF NIELS RYSZ

Kontant politisk styring efter måltal og 
stramme økonomiske rammer synes at 
være den bitre pille, man sluger hver dag 
i det danske sundhedsvæsen. Men må-
ske er det på tide at vende den i munden 
og fortælle de politikere, der doserer, 
at man ikke kan drive fremtidens sund-
hedsvæsen efter fortidens principper. 
Det mener Anni Rosengren Korsbæk fra 
Center for ledelse ved UC SYD.

– Når New Public Management kom-
mer til at stå alene som ledelsesredskab, 
kommer borgeren til at føle sig alene i sy-
stemet. Overdrevet fokus på produktivi-
tet ser bort fra det forhold, at sundheds-
ledelse handler om mennesker: Både 
dem, der går ind og ud af dørene som 
patienter og dem, der er ansat til at le-
vere sundhedsydelserne til patienterne.

Derfor mener hun, der bør der ske et 
skift fra den ensidige brug af kvantitative 
metoder til at måle værdi og effektivitet 
i sundhedsvæsenet til mere kvalitative 
metoder, som tager bedre højde for det 
menneskelige aspekt.

– Man må supplere spørgeskema-
undersøgelserne blandt patienter til 
bredere, antropologiske undersøgelser, 
som inddrager pårørende og interes-
senter som eksempelvis kommunerne. 
Personlige interviews giver nogle gange 
bedre indsigt og forståelse end hårde tal 
og tests.

Bløde metoder, hårde mål

Også når man tilrettelægger de ansat-
tes arbejde, må man tænke trivsel og 
arbejdsmiljø som essentielle faktorer for, 
at man kan levere gode ydelser. Det er 
ifølge Anni Rosengren Korsbæk forud-
sætningen for at holde fejlprocenten 
nede. Igen er pointen: Bløde metoder er 
nødvendige også for at nå hårde mål.

Ét af de bløde begreber, hun gerne ser 
træde tydeligere frem i sundhedsvæse-
net, er service.

– Man bliver nødt til at begynde at for-
stå patienterne som kunder og blive me-

get mere service-orienterede. Det inde-
bærer, at man siger: ”Hvis ikke kunderne 
vælger os, eksisterer vi ikke”, siger hun.

Men hvad så, når robotterne kom-
mer? Velfærdsteknologien vinder for 
alvor indpas i disse år, og det afgørende 
bliver så, hvad de nyvundne ressourcer 
bruges på.

– Enten kan man investere dem i ser-
vice, der øger patienternes oplevede 
kvalitet, eller også kan man indhøste 
dem som besparelser, men det vil være 
en meget kortsigtet strategi. I længden 
betyder det bare øget sygefravær og 
dårligere trivsel, og så er vi lige vidt.

Ledelsen må derfor sikre en bæredyg-
tig tilgang, der inkluderer samspillet mel-
lem mennesker og maskiner.

I det hele taget er det afgørende, at 
der ledes på tværs. Det hidtidige fokus 
på stærke fagfaglige miljøer i adskilte si-
loer er ikke tilstrækkeligt til at styre syge-
husene i fremtiden.

Siloerne er til en vis grad en naturlig 
konsekvens af den høje specialisering 
blandt sundhedsprofessionelle, men le-
delsen må evne at bryde væggene ned.

– Man kan ikke længere så nidkært 
holde fast i egne områder. Det er vigti-
gere, at man evner at skabe relationer og 
at tænke i helheder, siger Anni Rosen-
gren Korsbæk.

Men hvordan gør man det, når po-
litikerne – som immervæk er chef/ar-
bejdsgiver – stædigt kræver måltal for at 
kunne dokumentere over for sine egne 
herrer, vælgerne, at der leveres udbytte 
for skattekronerne? Hvordan fokusere 
på det menneskelige aspekt, når chefen 
vil drive pølsefabrik?

At lede opad

Her har ledelsen på sygehusene ikke 
magt, som de har agt. Alligevel må de 
ikke gemme sig – i stedet er der kun én 
vej frem: At træde i karakter.

– Enhver leder har et vist spillerum. 
Jeg synes, der har været en tendens til 
at bedrive ledelse nedad. Men man skal 
også have modet til at lede opad: At sige 
til politikerne, at de ikke har en chance 

for at lave politik, der giver mening for 
borgerne, hvis de ikke lytter til indsig-
ten fra sundhedsvæsenet. Og så fortælle 
dem, hvad man har brug for, siger hun.

Kun på den måde kan man begynde 
på rejsen hen imod et mere kunde- og 
servicefokuseret, sammenhængende 
sund hedsvæsen.

– I sidste ende er det mennesker, man 
har med at gøre. Penge er vigtige, ja, 
men det handler også om ord, følelser 
og hensigter.

Hvis der skal stå kvalitet på bundlin-
jen, må der ledes på tværs og opad. Det 
er udfordringen for den ledelse, der skal 
løfte sundhedsvæsenet til en ny stan-
dard i årene, der kommer.

OM CENTER FOR 
LEDELSE

Center for Ledelse ved UC SYD 
arbejder med ledelse, strategi og 
organisationsudvikling i teori og 
praksis i samarbejde med kommu-
ner, regioner, private virksomheder 
og konsulenthuse.

Yderligere information
www.ucsyd.dk 
e-mail: arko@ucsyd.dk

Anni Rosengren Korsbæk
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IMED Secure®
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When security matters
Overvågningssystemer til operationsstuer
i gruppe-2 rum på sygehuse og privatklinikker.

KOMPLET TÜV GODKENDT TAVLESYSTEMER I HENHOLD
TIL IEC60364-7-10

Download
brochure:

• Ingen startstrøm!
• Enkel Elektrisk og byggeteknisk instalation
• Pladsvenlig - Ingen behov for køling
• Energibesparende - Medico lavtabs transformer
• Enkel programering - indbygget webserver

IMED® Isolertransformatorer
TRANSFORMATORER OG NETVÆRKSISOLATORER FOR OP STUER

• Medico Skilletransformator
• Kompakt design
• Kan monteres i Rack
• Udgang for isolationsovervågning
• Standardmodeller

300 VA til 2000 VA

 Isolertransformatorer
TRANSFORMATORER OG NETVÆRKSISOLATORER FOR OP STUER

Download
brochure:

• Lan Isolator 1000 Mbit/s
• Leveres med patchkabel
• Plug and Play
• Medico godkendt

Galvanisk Skilletransformator
for Medico udstyr.



RÅDGIVNING

Jyske ingeniører har 
healthcare i pipelinen
Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S er kendt for effektivt at kunne styre opgaver så både budgetter og 
tidsplaner overholdes. Derfor har selskabet et voksende antal opgaver inden for healthcare og hospitaler. 
Trivsel, innovativ og kreativ tilgang til projekter og stor, alsidig erfaring med mange typer af opgaver præger 
selskabet og trækker kunderne til

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det jyske ingeniørfirma Stokvad Råd-
givende Ingeniører A/S er kendt for at 
kunne styre sine aktiviteter effektivt, så 
budgetter og tidsplaner overholdes og 
opgaverne løses til kundernes fulde til-
fredshed. Det er måske en af forklarin-
gerne på, at selskabet oplever en støt sti-
gende tilgang af opgaver fra healthcare 
sektoren.

Stemningen er rolig og afslappet, men 
der er styr på koordineringen og de to 
medejerne Jan Houmann Mortensen og 
direktør Lotte Stokvad fastslår, at de al-
drig i Stokvad har oplevet overskridelser 
af hverken budgetter eller tidsplaner selv 
ved store, komplicerede opgaver.

Med afdelinger i Risskov og Randers 
og 25 erfarne nøglemedarbejdere, heraf 
mange med lang og alsidig erfaring fra 
aktiviteter i Stokvad, er et af selskabets 

mål at sikre en støt stigende strøm af or-
drer inden for renovering og ombygning 
af hospitaler, læge- og tandklinikker mm.

– Stokvad er skarp på hospitalsom-
bygninger og en af vore spidskompe-
tencer er at koordinere arbejdet, så det 
forstyrrer sygehusenes medarbejdere 
og patienter minimalt. Vi vil være en god 
medspiller og partner for andre syge-
huse end dem vi i dag samarbejder med.

Det skal være sjovt at gå på arbejde, 
så kreativitet og innovation præger virk-
somhedskulturen og smitter af på det 
daglige arbejde og projekterne som 
Stok vad løser, fastslår de to medejere, 
der prioriterer disse egenskaber højt hos 
samtlige medarbejdere.

Kunderne oplever korte 
kommandoveje

De langvarige kundeforhold med hospi-
taler som Stokvad har udført arbejde for i 
en lang årrække er måske det bedste be-

vis på, at det ikke er tomme ord, at kun-
derne er tilfredse. Stokvad arbejder fast 
sammen med Regionshospitalet Randers 
på ombygninger, renoveringer og ny-
byggeri uafbrudt siden 1975.

Kontakten til Stokvad som rådgivende 
ingeniør skal være enkel og effektiv. Tæt 
kundekontakt opnår Stokvad blandt an-
det ved at tilbyde hospitalerne en fast 
nøglemedarbejder, der tager sig af alle 
opgaverne og sikrer en god og effektiv 
kommunikation.

Stokvad er et mindre ingeniørfirma 
med et fladt hierarki, korte kommando-
veje og hurtige beslutninger. Det sætter 
selskabet i stand til at træffe hurtige afgø-
relser og agere nærmest øjeblikkeligt, når 
en situation kræver dette, påpeger Lotte 
Stokvad og Jan Houmann Mortensen.

Stokvad ejes, ud over de to, af Niels 
Erik Væver og Henrik Krogh. Selskabet 
blev etableret i 2007 ved fusion af to 
ingeniørfirmaer fra hhv. 1969 og 1974 
og beskæftiger 25 medarbejdere i de to 
afdelinger i Randers og Risskov. Medar-
bejderne har kompetencer i alle ingeni-
ørfagets traditionelle discipliner og viden 
inden for sygehusvæsnets installations-
tekniske områder. Det giver Stokvad en 
både bred og dyb ekspertise inden for 
healthcare.

Ved siden af ingeniørerne beskæftiger 
Stokvad konstruktører til at slå stregerne 
og kobler efter behov eksterne arkitekter 
på projekterne. Desuden beskæftiger 
selskabet en anerkendte statiker til at ud-
føre kontrol af alle de konstruktionstek-
niske beregninger.

En tryg medspiller for 
sygehusene

– Vi er et mindre ingeniørfirma, men 
kunderne kan være helt trygge ved at 
placere opgaverne hos os. Det ved vore 
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RÅDGIVNING

kunder. Vi indordner os efter, hvornår 
udfordringerne skal løses og de kom-
plette løsninger skal stå klar, siger de to 
medejere, der fortæller, at opgaverne 
spænder meget vidt.

Aktuelt arbejder Stokvad med kølein-
stallationer på Viborg Sygehus og på et 
projekt der skal sikre fl ugtforsøg fra psy-
kiatrisk afsnit Søndersøparken i Viborg. 
Stokvad har på Regionshospitalet Hor-
sens installeret et elektronisk låsesystem 
på psykiatrisk afsnit. På Århus Universi-
tetshospital Risskov har Stokvad i april 
udført den sidste større omrokering af 
afsnit inden deres udfl ytning til Skejby.

Stokvad har også været involveret i 
etableringen af de private læge- og tand-
klinikker samt sundhedshuse i Pandrup 
og Hurup. Lige nu er de ved at bygge en 
lægeklinik om i Risskov. Tidligere har de 
også udført ombygning på Esbjerg Psy-
kiatriske Hospital.

Regionshospitalet i Randers er en stor, 
trofast kunde. For knapt et år siden skulle 
hospitalet modtage en ny MR skanner i 
løbet af tre uger. Stokvad skulle både 

lukke den gamle skanner ned, stå for al 
koordinering med hospitalet og Siemens 
samt bane vej for den nye.

– Vi tog hånd om hele operationen, så 
de stille og roligt kunne køre skanneren 
ind på selve dagen, da den ankom. Vi har 
efterfølgende haft en stor koordinerings-
opgave med at installere et kæmpestort 
analyseanlæg til blodprøver fra Siemens 
der blev leveret direkte fra Tyskland.

Mange funktioner og anlæg skulle ro-
keres rundt, men alt blev klar til tiden.

Variation frem for mainstream

Spændvidden i arbejdet er meget stor fra 
private boliger til byggeprojekter til 70-
80 mio. kr.

Stokvad står bag byggeri af mange æl-
dre- og plejeboliger, tand- og lægeklinik-
ker, har ombygget Nordens største san-
sehus Snoezelhuset i Landsbyen Sølund 
i Skanderborg. Lejligheder, énfamilie-
huse, storkøkkener, kloakanlæg indgår i 
ordreporteføljen

Aktuelt bygger Stokvad gymnastiksal, 
administration, fællessal og værelser til 
Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg, 
Illums nye domicil i Århus, luksuslejlighe-
der på Frederiksberg, almennyttige boli-
ger, folkeskoler i Viborg, de nedbrændte 
Jyllingehaller og har bygget to institutioner 
Bakkebo og Skovbo i Mariager for autister.

– Sidstnævnte var de første bygnin-
ger, der blev certifi ceret efter DGNB. 
Ligeledes er Stokvad et ISO 9001 certi-
fi ceret selskab og har medarbejdere, der 
kan foretage certifi ceringen. Stokvad har 
bistået DSB med ombygning af billet-

salg, Kort & Godt-butikker og telefonsalg 
på fl ere stationer.

Stokvad har også projekteret Randers 
Regnskov fra start frem til det nyeste 
jaguaranlæg fra sidste år. Gangbroen 
fra regnskoven over jernbanen til Dan-
marksParken har Stokvad beregnet. 
Göteborgs har en kopi af Randers Regn-
skov, hvor Stokvad har projektet et abe-
træ i stål og sprøjtebeton.

Virksomheden har projekteret en 
skulptur på skulpturudstillingen Sculp-
ture by the Sea i Århus. Julemandens 
kongsgård ved Elvis Graceland i Randers 
er et andet projekt, der er i støbeskeen 
og nu er Stokvad blevet kontaktet til et 
større, endnu ikke offentliggjort projekt 
til Kulturby Århus.

Eksempler på den ekspertise, kreati-
vitet og innovation som Stokvad lægger 
stor vægt på i ingeniørarbejdet.

– Vi ønsker variation i opgaverne, så 
det hele ikke bliver mainstream, siger dir. 
Lotte Stokvad og partner Jan Houmann 
Mortensen.  

Lotte Stokvad

Jan Houmann Mortensen



JORDVARME

Varme kan hentes fra dybet
Du behøver ikke en fodboldbane for at kunne udnytte jordens varme. Tværtimod. Hvis det kniber med 
pladsen rundt om dine bygninger, kan du udnytte jordvarmen ved at bore lodret ned og hente varmen fra 
undergrunden. Det er endda mere effektivt, fortæller jordvarmespecialist.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Jordvarme er måske ikke det første, der 
falder ind, når driftsansvarlige på syge-
huse skal efterkomme krav om mindre 
CO2-udledning og få energi-budgetterne 
til at hænge sammen.

Den første indvending er, at jord-
varme kræver store arealer til de slanger, 
der skal opsamle varmen. Dernæst er 
jordvarme normalt meget afhængig af 
jordbundsforhold og vejrlig og ikke den 
stabile varmekilde, som institutioner har 
brug for.

– Men ved at tænke vertikalt i stedet 
for horisontalt kan man året rundt få en 
stabil varme- og kuldeforsyning, der ikke 
kræver store arealer, fortæller formand 
for varmepumpebranchen i Energibran-
chen, DEBRA, produktchef Carsten Ce-
derqvist fra fi rmaet Max Weishaupt A/S.

Allerede 10 meter under jordoverfl a-
den er der året rundt en stabil temperatur 
på 10 grader. Ved hjælp af varmepumper 
er det er nemt at hæve denne tempera-
tur til fx 60 grader, der kan anvendes til 
varmeforsyning.

Eget boreselskab

Det kræver dog en større ekspertise at 
hente varmen op fra dybet end fra de 
øverste jordlag. Derfor har Weishaupt 
etableret et datterselskab, Baugrund Süd, 
der har specialiseret sig at bore mellem 80 

og 250 meter ned i undergrunden og pla-
cere sonder, der kan forsyne varmepum-
peanlægget med den nødvendige energi. 
Selskabet har erfaring fra over 3000 bo-
ringer alene i Tyskland plus i en række i 
andre lande – herunder Danmark.

Selve borearbejdet er specialiseret 
og foregår hurtigt. Samtidig bliver det 
udført efter de gældende forskrifter, der 
blandt andet betyder, at der skal tages 
prøver af boreslammet for hver 2 meter, 
og at der skal udarbejdes en udførlig rap-
port til myndighederne.

Sonden er en dobbelt U-sonde, der 
indstøbes i en blanding af bentonit og 
cement. Inden sonden føres ned i bore-
hullet, vedhæftes en slange til støbemas-
sen til sondens U-stykke. Derved kom-
mer støbningen til at foregår nedefra, og 
alle lufthuller presses væk. Det betyder 
en særdeles effektiv varmeoptagelse – 
eller varmeafgivelse, hvis dét ønskes.

Både varme og køling

Jorden kan nemlig bruges som et kæm-
pemæssigt underjordisk varmelager. Om 
vinteren sker der varmeoptagelse fra jor-
den til opvarmning af bygningen, og om 
sommeren kan overskydende varme fra 
køling af bygningen føres tilbage til un-
dergrunden.

– Fordi temperaturforholdene er så 
stabile, er det forholdsvis nemt at dimen-
sionere varmepumpesystemet, så man 
får maksimal udnyttelse af energien, si-
ger Carsten Cederqvist, der som et kuri-
osum nævner, at vertikal jordvarme fl ere 
steder anvendes til køling af vinlagre. 
Vin kræver meget konstante tempera-
turforhold hele året, og nøjagtigheden 
måles ofte i tiendedele grader.

Til mindre enheder

Carsten Cederqvist forestiller sig ikke, 
at større hospitaler skal basere hele de-
res varme- og kølingsbehov på lodrette 
jordvarmeanlæg. Det ville kræve kæm-
pemæssige varmepumper.

– Men til mindre bygninger eller afde-
linger med specielle kølebehov, kan det 
være en mulighed for at reducere energi-
forbruget. Eksempelvis kan den fjernede 
køleenergi fra en operationsstue bruges 
til opvarmning af varmt brugsvand eller 
af den øvrige del af bygningen. Andre 
eksempler er patienthoteller, rehabilite-
ringsenheder, klinikker etc. Weishaupt 
har etableret anlæg i ganske store bo-
ligblokke, parcelhusområder med mere 
end en snes huse og endda gamle uiso-
lerede borge og slotte, siger han.

– Etableringsomkostningerne er na-
turligvis højere end for et tilsvarende 
jordvarmeanlæg med jordslanger i 120 
centimeters dybde. Men tilbagebeta-
lingstiden kan alligevel være sammenlig-
nelig – for vertikale jordvarmeanlæg er 
mere effektive, og der er mindre udgifter 
til reetablering…. Og så er der dét med 
pladsen. Et vertikalt jordvarmeanlæg kan 
etableres næsten alle steder, blot bore-
materiellet kan komme til, påpeger Car-
sten Cederqvist.

De borer ikke efter olie. Tværtimod. 
Baugrund Süd borer for at spare på olien 
og anden energi. Fra energioptimering i 
Bylderup-Bov.



Lad køleenergien blive til varme
og reducér omkostningerne markant

FREMTIDENS ENERGILØSNING

Mediehus, Ravensburg Offentligt bygning, Düsseldorf

Brug energien intelligent

Weishaupts vertikale jordsonder er
omdrejningspunktet i et system, der
effektivt udnytter energistrømmene
i en bygning. 

Genbrug den optagede køleenergi fra de 
sydvendte lokaler til opvarmning af de 
nordvendte - eller til produktion af varmt 
brugsvand. Afsæt resten af energien i
jordsonderne næsten omkostningsfrit og
få gavn af den på et senere tidspunkt. 

Det er så indlysende smart, at det burde 
være standard på ethvert byggeri med 
behov for køling.

Weishaupt er førende inden for salg og
dimensionering af større jordvarmeanlæg
og intelligent styring af energistrømme. 

Kontakt os på tlf. 43 27 63 00 og få en 
gennemgang af mulighederne.

www.w-varmepumper.dk
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STRØMFORSYNING

Noratels transformer vil 
skabe store besparelser 
for hospitalerne
Noratel koncernen, der er en førende producent af transformere og strømforsyninger, står bag udviklingen 
af IMED Secure, en unik ”transformer” med en meget lav indkoblingsstrøm og tomgangstab samt 
tilhørende overvågningsenheder, der kan billiggøre driften på hospitalerne.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Noratels transformere kan give hospi-
talerne betragtelige besparelser på til-
koblet el-teknisk udstyr. Det har gjort 
IMED Secure® fra Noratel eftertragtet 
internationalt. Det gælder ikke mindst på 
hospitalerne, hvor der stilles høje krav til 
elforsyningen, der skal være sikkerheds-
mæssigt overvåget.

Det fremgår blandt andet af standar-
den IEC 60364-7-710 der beskriver for-
hold som isolationsniveau, temperatur 
på it-tavlens transformer og belastning 
m.m. Denne skal sikre tavlen er fuldt 
overvåget i henhold til standarden og for 
at patienterne er beskyttet bedst muligt.

Noratel har i sin udvikling af IMED 
Secure både sigtet mod lavt tomgangs-
tab og minimalt energispild, fremhæver 
Technical Manager Torben Kaas og Pro-
duct Manager Egil Berg fra Noratel, der 
vurderer transformerne fra Noratel som 
værende helt i særklasse.

Transformerne har meget lave tab. 
Ydermere har vi designet transformerne 
med en ekstrem lav indkoblingsstrøm. 
Ifølge standarden for medicinske trans-
formere må indkoblingsstrømmen maks-
mialt være 8 gange den nominelle strøm 
ved fuld last.

Noratels transformere har højst 1 gang 
eller lig med den nominelle strøm. Dette 
uden brug af eksterne komponenter 
alene på grund af konstruktionen. Syge-
husene kan dermed opnå store besparel-

ser på installationsomkostningerne som 
mindre kabeldimensioner, automatsik-
ringer m.m.

Ekstrem kompakt og 
energibesparende

Transformerne er konstrueret som en 
ringkerne transformer og derfor meget 
kompakt, så den komplette tavle får mi-
nimal indbygningsdybde. IMED Secure 
lever op til 10 KVA komplet i tavle inklu-
siv diverse overvågningsmoduler, der 
fysisk kun er 240 mm dyb.

Det er en stor fordel, at tavlen har så 
lille en indbygningsdybde og vi er ikke 
bekendt med, at andre kan tilbyde en så-
dan kompakt løsning, siger de.

Tomgangstab og belastningstab kom-
mer primært af jerntab fra transformer-
kernen og kobbertab fra viklingerne. 
Hvis en OP-stue har tilsluttet en 8 kVA 
tavle i 8 timer på en arbejdsdag og de re-
sterende 16 timer er standby tid, så har 
Noratel’s tavle et samlet tab over de 24 
timer på ca. 2,3kW, mens konkurrenter-
nes energitab er betydeligt højere.

”Vi har ca. 50 pct. mindre tab ved 8 ti-
mers brug og 16 timers standby i løbet af 
et døgn”, siger Torben Kaas. Det sparer 
på energi, CO2 og driftsomkostninger.

Det nye hospital i Aalborg, hvor der er 
projekteret med ca. 80 operationsstuer, 
vil der alene kunne spares ca. 100.000 
kr. om året på el-regningen ved en kW-
pris på 1,76 kr. Også den lave indkob-
lingsstrøm bidrager til betragtelige be-
sparelser i anlægsfasen.

– I standarden står, at hele tavlen skal 
holde til en overbelastning på 150 pct. i 
en halv time. Sikringen skal derfor være 



STRØMFORSYNING

1,5 gange større end transformerens no-
minelle strøm. Den mest anvendte tavle 
er en 8 KVA og sammenligner vi med 
andre fabrikater i markedet, så kan man 
reducere automatsikringen fra 63 Amp 
C-karakteristik til 50 Amp B-karakteristik 
ved anvendelse af Noratel IMED Secure.

Det betyder store besparelser på alt 
foran siddende, som f.eks automatsikrin-
ger, installationskabler, UPS-anlæg mm.

Systemer til tavlebyggere starter 
fremstød

Sidste år ønskede Noratel at iværksætte 
et fremstød i Danmark for IMED Secure, 
men det har krævet tid og overvejelser 
om, hvordan selskabet bedst kunne gøre 
dette, da Noratel Denmark primært er en 
komponent- leverandør og ikke en tavle-
bygger / systemleverandør.

– Vi har derfor nu fået mulighed for, at 
tavlebyggere kan købe et IMED Secure 
– kit indeholdende transformer, over-
vågningsenheder samt dokumentation, 
som de så kan montere i den ønskede 
tavle. Med andre ord, så leverer vi et kit 
i den ønskede kVA-størrelse og Hospita-
lerne har derfor en mulighed for at fort-
sætte med deres sædvanlige leverandør 
af Medicotavler, men optimeret med de 
mest anlægs- energi-rigtige komponen-
ter på markedet, siger Torben Kaas og 
Egil      Berg.

Noratel er selvfølgelig også leverings-
dygtig i færdigmonterede kabinetter 
”IMED Secure”, produceret af Noratel 
koncernen i Norge og Finland. Selskabet 
har startet salg i begge lande og er godt 

på vej ind i Tyskland med komplette tav-
ler, tilføjer de.

Verdensomspændende 
aktiviteter

Noratel startede tilbage i 1925 og er i 
dag ejet af engelske ACAL plc, der købte 
virksomheden i 2014. Noratel koncer-
nen beskæftiger ca. 2000 medarbejdere 
worldwide med egen produktion i USA, 
Kina, Sri Lanka, Polen, Finland, Norge, 
Sverige, Tyskland og salgsafdelinger i 
UK og Danmark.

Virksomheden har mange erfarne ud-
viklingsingeniører, Blandt dem Torben 
Kaas der selv har designet og udviklet 
udstyr til medico sektoren siden 1987. 
Udover hospitaler bruges Noratels kom-
ponenter i skibs og offshore industrien, 
til robotter og anden automation, vind-
mølleindustrien samt mange andre bran-
cher – herunder store internationale me-
dico kunder, placeret over det meste af 
verden.

”Med IMED Secure har et af målene 
for Noratel været, at udvikle en højef-
fektiv transformer. At det nu er lykkes 
fremgår af, at en tysk professor har ud-
talt, at det ikke er muligt at lave en trans-
former med så lav en indkoblingsstrøm, 
men det har Noratel ikke desto mindre 
formået. Humlebien burde heller ikke 
kunne flyve, men det gør den, fastslår 
Torben Kaas.

Noratel har erobret store markedsan-
dele med IMED Secure i Norge og senest 
til et nyt sygehus i Kirkenæs i Nordnorge. 
De ønskede vore tavler og rigtigt mange 

har fået øje på de reelle besparelserne 
der er ved IMED Secure, siger Egil Berg. 

Der bliver generelt stadig mere fokus 
på energibesparelser og på driftsomkost-
ninger og rådgivende ingeniørfirmaer 
samt konsulenter har i dag også meget 
større fokus på besparelser end tidligere.

Interesse for high end produkt

Noratel har brugt mange ressourcer på 
et godt design af IMED Secure, som er et 
registreret varemærke, der til fulde lever 
op til de krav der er i markedet og IMED 
Secure er også TÜV-godkendt.

Det er vort mål og ønske, at IMED Se-
cure bliver et begreb i markedet, så flere 
får øje på de lave drifts- og installations-
omkostninger der er forbundet med det.

Vi ser allerede nu, at de først kunder 
der har købt IMED Secure, genbestiller 
denne igen, fordi de ønsker samme høje 
standard, når antallet af operationsstuer 
skal udvides, siger Egil Berg.
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EFFEKTIVITET

Et mere effektivt sygehusvæsen
Den 2. og 3. juni samlede ALECTIA regioner, hospitaler, rådgivere og producenter til et seminar om, 
hvordan vi når de effektivitetskrav, som sygehusvæsnet skal leve op til. Er det muligt at blive mere effektive, 
uden at det går ud over kvaliteten? ”Øget produktivitet betyder ikke nødvendigvis dårligere kvalitet”, og 
”der skal bl.a. investeres i social kapital,” lød flere af argumenterne på seminaret, der bl.a. bød på oplæg fra 
hospitaler, Sundhedsministeriet, arkitekter og ALECTIA.

Torsdag den 2. juni tog markedschef i 
ALECTIA Michael Møller ordet i fore-
dragssalen på hotel Nyborg Strand, hvor 
langt over 100 deltagere fra alle fem regi-
oner sad klar til oplæg og diskussion. De 
nye effektivitetskrav til syge- og sund-
hedsvæsnet var i fokus – både i forhold 
til drift og nyt byggeri:

”Hvordan skal sundhedsvæsnet leve 
op til de nationale krav, herunder de år-
lige 2 % effektivitetskrav og kravene i for-
hold til nyt hospitalsbyggeri? Vi prøver 
at skabe mere effektiv logistik og indføre 
bedre IT-systemer. Effektivitetskravene 
kræver, at vi er kreative, idérige og kig-
ger på byggeri i bredeste forstand, og 
hvordan vi organiserer os.”

Dagens første oplægsholder, profes-
sor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller 
Pedersen, Syddansk Universitet, var ikke 
bleg for at konstatere, at behovet for 
øget produktivitet stiger med graden af 
økonomisk smalhals:

”Det har vi nu. Spørgsmålet er, om 
den nuværende produktivitetsvækst kan 
fortsætte. Ja, det kan den. Og jeg vil lidt 
kontroversielt påstå, at jeg til enhver tid 
kan finde 10 % i bedre kapacitetsudnyt-
telse.” Publikum griner. ”Produktivitet og 
kvalitet er ikke modsætninger. Grund-
læggende er organisatorisk kvalitet en 
forudsætning for en fagprofessionel kva-
litet. Og kan produktivitetsvæksten så 
øges i forhold til den nuværende vækst? 
Ja. Der er sket et grundlæggende skift i 
teknologi, fx er operationstiden på en 
ny hjerteklap bragt ned til 1-1,5 time, og 
robotkirurgi er kommet for at blive. Men 
det er arbejdskraften, der er vanskelig at 
effektivisere, fx har vi over 50 overens-
komster på et sygehus. Her har vi meget 
at hente…”

Det næste skridt for patienten

Men hvad bliver hospitalerne målt på, 
og hvordan kan man konkretisere effek-
tiviseringerne? Det havde økonomichef 

Preben Lynggaard Sørensen, Hospitals-
enheden Vest, Region Midtjylland, et 
bud på.

”Vi har flyttet os fra en solokultur til 
partnerskaber, og det skaber en høj bru-
geroplevet tilfredshed. Det vigtigste er 
at have social kapital på bogen, at vi er 
fælles om opgaverne, og at vi taler or-
dentligt til hinanden. Fokus på kerneop-
gaven giver bedre trivsel for alle parter, 
og så har vi ikke mindst et givtigt sam-
arbejde med kommunen. Det er fx ikke 
nok at ringe efter en taxa til en patient, 
der bliver udskrevet kl. 23. Er der nogen 
pårørende hjemme, eller nogen, som 
kommunen kan kontakte? Dét er det es-
sentielle. Opgaven er ikke løst, før du har 
tænkt på det næste skridt for patienten.”

Kontorchef Nanna Skovgaard fra 
Sundhedsministeriet gav med sit op-
læg et indblik i effektivitetskravene. ”I 
Danmark er vi gået ind i en ny sygehus-
struktur med 20 akutsygehuse. Hvis de 
nye akutsygehuse skal have et højt fag-
ligt niveau, skal vi styrke området med 
bl.a. læger og kommuner, der kan løfte 
flere opgaver. Der er behov for en bedre 
kapacitetsudnyttelse, og de nye byg-
geprojekter giver mulighederne. Der er 
årligt 2,3 mia. kr. i effektivitetsgevinster 
at hente. Det drejer sig både om organi-
satoriske, strukturelle og bygningsmæs-
sige effektiviseringer.”

Oplægget fik Christina Halkjær, spe-
cialkonsulent, Aalborg Universitetsho-
spital, til at blande sig i den efterfølgende 
debat. ”Hvis vi skal lykkes med at være 
mere effektive i driften på hospitalerne, 
skal det gå hånd i hånd med en øget ef-
fektivitet i den primære sektor. Patient-
forløbet er nødt til at blive tænkt helheds-
orienteret og på tværs af sektorerne. Kun 
herved kan vi opnå de gevinster, der kan 
findes i gatekeeper-funktionen ved de 
praktiserende læger og i hele forebyg-
gelsesindsatsen ved kommunerne. Ind-
satsen skal være flerstrenget, hvis vi skal 
nå i mål.”

AF TEKSTFORFATTER  

FRITJOF FUGLESANG
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Bredt produktsortiment 
til indeklimamålinger

> Trådløse følere til måling  
 af airconditionanlæg

> Dataloggere til måling af   
 temperatur, fugt og tryk

> Lydmålere til måling af støj

> Transmittere til rum- og   
 luftkonditionering

> Luftmålere til måling af støv

> Termografikameraer til   
 optimering af bygninger

Trænger indeklimaet til et 
helbredstjek? 

EFFEKTIVITET

Less is more

Hvad der sker, når effektivitetskravene 
rammer den kliniske hverdag, havde 
ledende overlæge Jesper Poulsen fra 
Herlev-Gentofte Hospital er bud på: ”En 
velkendt klage er, at det er umuligt at 
holde patienten i centrum, når der er så 
lidt personale. Frustrationerne skyldes, 
at behandlingen ikke rammer i midten af 
effektivitet, faglig kvalitet og patientop-
levet kvalitet. Vi skal i stedet effektivisere 
ved at hæve kvaliteten. Overbehandling, 
svigt i udførslen, administrativt spild 
samt høje priser på medicin og overfor-
brug er alle områder, hvor der kan effek-
tiviseres. I forhold til behandlingsbyrden 
er mere behandling ikke nødvendigvis 
bedre. Less is more, og det er ikke synd 
for patienterne at komme hurtigt hjem. 
Man kan med andre ord ikke bruge ar-
gumentet om, at der ikke er penge nok 
som undskyldning for dårlig behandling 
af patienter og pårørende. Hvis vi får løst 
problemerne med ovennævnte områder, 
kan vi sagtens hente 2 % effektiviserin-
ger hjem om året. Forandringerne starter 
i klinikken.”

Resten af seminaret bød på oplæg fra 
projektdirektør Finn Bloch, Hvidovre Ho-
spital, logistikekspert Claus Fabricius, si-
muleringsekspert Lars Christian Jacobsen 
og forretningsdirektør Michael Jensen, 
alle tre fra ALECTIA, samt arkitekt Mette 
Dan Weibel og patient Erik Schrøder.

Flere deltagere på dagen opfordrede 
til, at der bliver afholdt en version to 
af seminaret, når vi er endnu længere 
fremme med hospitalsbyggerierne. 

Sammenhæng mellem effektivitet i sy-
gehusvæsenet og logistik, patientforløb 
og byggeri er kommet for at blive, og ge-
vinsterne kommer ikke af sig selv. Der er 
behov for mere evidens, videndeling og 
konkrete løsninger. En af metoderne og 
analyseværktøjerne kan være at anvende 
moderne simuleringsværktøjer og ikke 
ansætte endnu en koordinator, planlæg-
ger, hænge en tavle på afdelingen eller 
lave endnu fl ere regneark og rapporter. 

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet



LABORATORIER

Vita laboratorieløsninger fra 
Halton på vej til norsk hospital
Ekstremt sikre og effektive arbejdsområder til professionelle laboratoriearbejdere.

Haltons Vita laboratorieløsninger tilby-
der intelligent og effektiv styring af labo-
ratoriets trykforhold samt termisk kom-
fort i laboratorier for sundhedsvæsnet, 
forskning, produktion og uddannelse.

Som et led i Halton’s overordnet 
strategi, om inddeling af virksomheden 
fokuspunkter i segmenter hvor det ene 
segment er Health & LAB, og hvor He-

alth allerede har resulteret i de første 
leverancer af ventilation for operations-
stuer, nemlig Halton’s patenteret system 
Halton OR Space, som med et system 
opfylder kravene for både konventio-
nelle operationsstuer og højsterile stuer, 
hvilket gør de sidste mange års speku-
lationer og diskussioner om TAF og LAF 
helt unødvendige, ruller nu de første 
større leverancer ud af laboratorieløsnin-
gen ’Vita’ud på Norske hospitaler.

Mød Halton på FSTA’s 
årskonference

I Danmark arbejder vi på at introducere 
systemet til de danske laboratorier.

Det gør vi blandt andet ved at være 
repræsenteret ved FSTA’s kommende 
årskonference.

Her kan man møde Halton og høre 
mere om Vita og de andre ventilations-
løsninger Halton kan tilbyde.

’Selvom der er nogle meget dygtige 
aktører på markedet mener vi, at vi har 
med Halton Vita et særdeles godt alter-
nativ når det kommer til valg af styringer 
for laboratorier, som kan komme de dan-
ske laboranter til gode.

Hurtig svartid – nøglen til 
minimering af risikoen for 
eksponering af skadelige stoffer

For stinkskabsstyringen Halton Vita Solo 
er det blandt andet lykkedes Haltons 
dygtige ingeniører at udvikle en styring 
med markedets hurtigste reaktionstid og 
stabile udsugning. Det betyder større 
sikkerhed for laboranten, og dermed er i 
klar tråd med Halton’s overordnet slogan 
”Enabling wellbeing”

Vita solo
Halton Vita Lab Solo
Hurtig og præcis løsning til styring af luft-
strømme for alle typer af stinkskabe og 
udsugning i laboratorier, hvor sikkerhe-
den skal sikres under alle forhold.
•  Velegnet til alle laboratoriets stink-

skabe og udsugningssystemer
• Konstant sikker drift
•  Brugervenlig betjeningspanel med 

alarm
•  Øget energieffektivitet tilstedeværelse 

sensor

Vita room
Halton Vita Lab Room
Intelligent og effektiv styring af laborato-
riets trykforhold og termisk komfort for 
optimal rumstyring.
•  Termisk komfort og sikkerhed for hele 

rummet
•  Energieffektivt
•  Brugervenlig betjeningspanel med 

alarm
•  Integreret temperatursensor

Vita zone
Halton Vita Lab Zone
Forbedret systemstabilitet med integre-
ret styring af trykzoner. Systemet sikrer 
konstante betingelser for Halton Vita Lab 
Solo og Halton Vita Lab Room-løsninger.
•  Øger sikkerheden ved at forhindre 

zone-til-zone udsving
•  Forbedrer energieffektiviteten ved be-

grænsning af maksimal luftstrøm
•  Enkelt ændring af design og layout, 

simpel installation og vedligeholdelse

Vita laboratorieløsningen er opdelt i tre kategorier:
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Skabt til særlige behov – dine og 
dine patienters

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

 Book tid for en 
 gratis fremvisning   
 hos jer af en Silentia 
 foldeskærm.

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

COMMISSIONING  
– BYG RIGTIGT  
FØRSTE GANG
Vil du vide hvordan?  
Så kan du kontakte  
Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk  
eller
Jens Johansen på 2723 6304,  
jens.johansen@sweco.dk

H o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

• Mammografi-skærme. 
• Diagnostiske skærme.
• Kliniske skærme m.v.

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

takt AVC på 4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).

Display-løsninger

Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 



KURSER

Energioptimering, ventilation, køling og varme 
er på plakaten når Teknologisk Institut blænder 
op for efterårets kursusprogram
Energieffektivitet og optimering af driften i forbindelse med energiforbrugende anlæg er i fokus på 
Teknologisk Instituts kursusprogram for 2. halvår af 2016

Teknologisk Institut tilbyder kurser med 
et bredt sortiment af emner på energi-
området – både i forbindelse med drift, 
vedligehold og opbygning. Eksempelvis 
kan nævnes emner som rationel brug af 
energi, vedvarende energi, opvarmning, 
køling, ventilation og energivejledning. 
Instituttet tilbyder også kurser, som ud-
vikles til at dække helt individuelle ud-
dannelsesbehov.

Arbejdsmiljø og indeklima 
– ventilation i hospitaler og 
kontorer

Det gode arbejdsmiljø er i fokus i dagens 
Danmark – og her har den rigtige og ef-

fektive ventilation en central placering. 
Kravene til kvalitet og effektivitet er høje, 
når anlæggene skal leve op til lovgivnin-
gen samt kundernes behov og ønsker. 
For at optimere og kvalitetssikre et ven-
tilationsprojekt stilles der krav til alle fag-
grupper om viden og indblik i hele for-
løbet.

Teknologisk Institut har udviklet en se-
rie af ventilationskurser, der kan dække 
disse behov. Efter en grundlæggende 
indføring i ventilationsteknik tager kur-
serne udgangspunkt i konkrete venti-
lationsanlæg. Her fokuser instituttet på 
de områder, hvor erfaringen siger, at det 
ofte går galt. Som kursist får man en dre-
jebog for det samlede forløb – samt kon-

krete redskaber til løsning af opgaverne. 
Samtidig præsenteres helt nye løsninger 
og forskningsresultater, så de hurtigere 
vinder terræn i de praktiske løsninger.

Ventilations- og airconditionanlæg 
kan være yderst energikrævende. Sam-
tidig kan de give trækgener og dårlig 
fordeling af den tilførte friske luft. Hvis 
problemerne skal undgås, skal der, i for-
bindelse med både projektering og drift, 
sættes fokus på dimensionering og valg 
af komponenter og systemer. Der skal til-
lige lægges vægt på valg og drift af indi-
rekte energiforbrugende komponenter i 
kølesystem, varmesystem og luftcirkula-
tionssystem.

På Teknologisk Instituts kurser er der fokus både på anvendelse og kalibrering mv. af laboratorieudstyret samt på effektiviteten af ventila-
tionen – og dermed indeklimaet og arbejdsmiljøet.
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Kompetencer:
•  Ingen overskridelser af budgetter og 

tidsplaner

•  Langvarigt kundeforhold baseret på 
en nøglemedarbejder

•  Faglig know-how i alle ingeniørfirmaets 
traditionelle discipliner

•  Stor viden inden for sygehusvæsenets 
installationstekniske område

•  Tilpasnings- og omstillingsevne

Kreativitet og effektiv styring!
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KURSER

Teknologisk Institut er Danmarks 
største udbyder af kurser og 
konferencer og leverer bl.a. kompe-
tenceudvikling til en lang række af 
Danmarks største virksomheder – 
og så har kunderne kåret Teknolo-
gisk Institut som Danmarks bedste 
kursusudbyder 14 gange i den 
store årlige undersøgelse af det 
danske kursusmarked. Læs mere 
om kurserne på www.teknologisk.
dk/kurser under Energi og Byggeri.

Køleteknik

Teknologisk Instituts kurser inden for kø-
leområdet sættet til efteråret bl.a. fokus 
på energioptimering, styring, regulering 
og måling – og retter især blikket mod de 
områder, der har betydning for økono-
mien – herunder muligheder for energi-
besparelser og optimal drift.

På en række kurser ser Instituttet også 
på bl.a. kølemidler, CO2-køleanlæg og 
ammoniakkøleanlæg samt køling i for-
bindelse med fødevarer bl.a. i supermar-
keder, på mejerier o.l.

Ventilation i laboratorier

Et af Teknologisk Instituts nye kurser sæt-
ter bl.a. fokus på laboratorieventilation. 
Man får på dette kursus en gennemgang 
af den nyeste viden omkring muligheder 
for at designe og optimere procesven-
tilationsanlæg – muligheder, der ofte 
samtidig betyder en gevinst for arbejds-
miljøet. Fokus ligger på valg af ventilati-
onsprincip og udsugningskomponenter 

med høj udsugningseffektivitet i forhold 
til den aktuelle opgave.

Måleteknik og kalibrering

Teknologisk Instituts kurser inden for ka-
librering og måleteknik spænder fra højt 
specialiserede og avancerede emner 
inden for snævre, specifikke områder til 
brede kurser med fokus på basale me-
trologiske værktøjer. Der er eksempel-
vis kurser inden for temperaturmåling, 
måleusikkerhed og kommunikation mel-
lem måleudstyr, men man finder også i 
kursusprogrammet en lang række andre 
kurser med fokus på forskellige metrolo-
giområder, teknikker, metoder og spe-
cialemner.

De specielt designede kurser og 
uddannelser – også on-line

Teknologisk Institut leverer kurser og 
uddannelsesforløb specielt designet til 
aktuelle behov. Kurserne kan være af 
teoretisk eller praktisk karakter – eller 

en kombination af begge dele. Institut-
tet kan også arrangere workshops, hvor 
eksempelvis teorien afprøves i praksis di-
rekte i kundens virksomhed. Teknologisk 
Institut tilbyde også uddannelser on-line. 
Her kan organisationer, virksomheder, 
kommuner, virksomhedsgrupper mv. få 
deres egen platform til e-learning.



KURSER

Oversigt 1. Der er et bredt udvalg af kurser, der fokuserer på bygninger og installationers drift samt 
energioptimering på Teknologisk Instituts kursusprogram for 2. halvår 2016.

DRIFT, VVS OG ENERGI – KURSER 2. HALVÅR 2016

Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

Energivejledning, energirenovering, klimatilpasning mv.

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 30.08. 2 www.teknologisk.dk/k27725

Energivejledning – installationer 06.09. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 07.09. 2 www.teknologisk.dk/k27725

Energivejledning – installationer 20.09. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm  13.09. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Regnvandskonsulent – Håndtering af regnvand 20.09. 2+2 www.teknologisk.dk/k27071

Energivejledning – klimaskærm  27.09. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 27.09. 2 www.teknologisk.dk/k27725

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 04.10. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Energivejledning – installationer 25.10. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Klimatilpasningsuddannelsen 01.11. 6 www.teknologisk.dk/k27716

Energivejledning – klimaskærm  01.11. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Termografering 02.11. 1 www.teknologisk.dk/k27394

Undgå fugtskader 03.11. 1 www.teknologisk.dk/k27393

Energivejledning – installationer 08.11. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energikrav i Bygningsreglementet – BR15 11.10. 2 www.teknologisk.dk/k27725

Energivejledning – klimaskærm 15.11. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energirådgiver – varmeforbrug 16.11. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Energivejledning – modul 2 – Større bygninger 22.11. 3 www.teknologisk.dk/k27370

Fjernvarme og varmeanlæg

CTS-anlæg – i teori og praksis 31.08. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Den nyeste varmenorm DS 469 20.09. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Fjernvarmemester 21.09. 2+2 www.teknologisk.dk/k27203

Varmeanlæg og installationer 04.10. 1 www.teknologisk.dk/k27103

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27604

CTS-anlæg – i teori og praksis 03.11. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 08.11. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Store varmepumper til industri og fjernvarme 08.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Gulvvarme 10.11. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Energirådgiver – varmeforbrug 16.11. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Dynamisk indregulering af installationer 22.11. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Store varmepumper til industri og fjernvarme 23.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Tilslutningsanlæg for fjernvarme 29.11. 1 www.teknologisk.dk/k27208

Tilslutningsanlæg for fjernvarme 07.12. 1 www.teknologisk.dk/k27208

Vand, afløb og vådrum

Regnvandskonsulent – Håndtering af regnvand 20.09. 2+2 www.teknologisk.dk/k27071

Skybrudssikring af bygninger og kældre 03.10. 1 www.teknologisk.dk/k23668

Vand og afløb i Bygningsreglementet 04.10. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Klimatilpasningsuddannelsen 01.11. 6 www.teknologisk.dk/k27716

Vådrum og installationer 15.11. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening 22.11. 1 www.teknologisk.dk/k27122

Vådrum og installationer 24.11. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Regnvand til tøjvask og toiletskyl 06.12. 1 www.teknologisk.dk/k27124

Vedvarende energi

Fagligt seminar 2016: Biomassekedler, brændeovne og biomasse 24.08. 1 www.teknologisk.dk/k27078

VE-teknologier i enfamiliehuse 13.09. 2 www.teknologisk.dk/k27422

Ecodesign og energimærkning – biomassekedler 14.09. 1 www.teknologisk.dk/k27077

Solcelleteknik for VE-installatører 20.09. 2 www.teknologisk.dk/k27419

Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 20.09. 2 www.teknologisk.dk/k27555

Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 22.09. 1 www.teknologisk.dk/k27556
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KURSER

DRIFT, VVS OG ENERGI – KURSER 2. HALVÅR 2016

Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

VE-teknologier til enfamiliehuse 04.10. 2 www.teknologisk.dk/k27422

Solcelleteknik for VE-installatører 04.10. 2 www.teknologisk.dk/k27419

Batterisystemer til solcelleanlæg mv. 12.10. 1 www.teknologisk.dk/k27418

Varmepumpeteknik for energikonsulenter 13.10. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Solcelleanlæg – fra design til aflevering 25.10. 1 www.teknologisk.dk/k27416

Varmepumpeteknik for rådgivere 26.10. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Store varmepumper til industri og fjernvarme 08.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Batterisystemer til solcelleanlæg mv. 14.11. 1 www.teknologisk.dk/k27418

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 17.11. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Store varmepumper til industri og fjernvarme 23.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

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

Ventilation

Grundlæggende ventilationsteknik 1 06.09. 3 www.teknologisk.dk/k27339

Grundlæggende ventilationsteknik 2 27.09. 3 www.teknologisk.dk/k27340

Ventilation, indeklima og arbejdsmiljø – temadag 27.09. 1 www.teknologisk.dk/k27346

Ventilationsanlæg – indregulering og måling 11.10. 3 www.teknologisk.dk/k27330

Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger 01.11. 3 www.teknologisk.dk/k27309

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 08.11. 2 www.teknologisk.dk/k27111

Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier 15.11. 3 www.teknologisk.dk/k27305

Ventilation i etageboliger 29.11. 2 www.teknologisk.dk/k27337

Kølekursus for ventilationsmontører 06.12. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Ventilation i skoler 06.12. 1 www.teknologisk.dk/k27338

Køleanlæg

Ecodesign, energimærkning, BR15 og andre regler for køl og VP 30.08. 1 www.teknologisk.dk/k27558

Ecodesign, energimærkning, BR15 og andre regler for køl og VP 01.09. 1 www.teknologisk.dk/k27558

Grundlæggende køleteknik 1 – principper 06.09. 1 www.teknologisk.dk/k27503

Grundlæggende køleteknik 2 – hands-on 07.09. 2 www.teknologisk.dk/k27514

Refrigeration Plant with CO2 – engelsksproget kursus 15.09. 2 www.teknologisk.dk/k27561

Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 20.09. 2 www.teknologisk.dk/k27555

Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 22.09. 1 www.teknologisk.dk/k27556

Kølesystemer med ammoniak 27.09. 2 www.teknologisk.dk/k27513

Energioptimeret drift af kølesystemer 11.10. 2 www.teknologisk.dk/k27539

Varmepumpeteknik for energikonsulenter 13.10. 1 www.teknologisk.dk/k27548

Varmepumpeteknik for rådgivere 26.10. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Refrigeration Plant with NH3 – engelsksproget kursus 31.10. 2 www.teknologisk.dk/k27560

Store varmepumper til industri og fjernvarme 08.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 15.11. 2 www.teknologisk.dk/k27543

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 17.11. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Store varmepumper til industri og fjernvarme 23.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Tørring – grundlæggende begreber og energioptimering 29.11. 1 www.teknologisk.dk/k27537

Kølekursus for ventilationsmontører 06.12. 2 www.teknologisk.dk/k27504

www.FSTA.dk

Bliv medlem af FSTA
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KURSER

Oversigt 2. Teknologisk Institut tilbyder i efteråret en bred vifte af kurser inden for områderne 
kalibrering, måleteknik, miljø og sikkerhed.

KALIBRERING, MÅLETEKNIK, MILJØ OG SIKKERHED – KURSER 2. HALVÅR 2016

Titel Startdato
Varighed

Antal dage
Læs mere på

Generelle

Introduktion til metrologi 06.09. 1 www.teknologisk.dk/k27627

Videregående måleusikkerhedsberegning 13.09. 2 www.teknologisk.dk/k27616

Anvendelse af måleusikkerhed i relation til six-sigma 22.09. 1 www.teknologisk.dk/k27657

Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere 27.09. 2 www.teknologisk.dk/k27647

Uncertainty Analysis – engelsksproget kursus 27.09. 3 www.teknologisk.dk/k27661

Kommunikation mellem måleudstyr 04.10. 1 www.teknologisk.dk/k27622

Smart Grid fjernkommunikation 22.11. 1 www.teknologisk.dk/k27651

Temperatur og fugt

Temperatur – måling og kalibrering 05.10. 2 www.teknologisk.dk/k27639

Kender du din temperaturkalibrator? – workshop 25.10. 1 www.teknologisk.dk/k27643

Måling af fugtighed 26.10. 2 www.teknologisk.dk/k27659

Humidity – engelsksproget kursus 01.11. 3 www.teknologisk.dk/k27665

Flow

Mikrofl ow og små væskevolumener 10.11. 1 www.teknologisk.dk/k27629

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Flow – engelsksproget kursus 29.11. 3 www.teknologisk.dk/k27664

El og mekanik

Praktisk kalibrering af vægte og lodder 01.11. 2 www.teknologisk.dk/k27614

Tryk – måling og kalibrering 08.11. 2 www.teknologisk.dk/k27603

Miljø og sikkerhed

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 22.09. 1 www.teknologisk.dk/k27818

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 05.10. 1 www.teknologisk.dk/k27818

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 11.10. 1 www.teknologisk.dk/k27815

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 27.10. 1 www.teknologisk.dk/k27815

Kemi for ikke-kemikere 08.11. 3 www.teknologisk.dk/k50006



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

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

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

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

REFERENCER:

• 80% Alkoholbaseret hånddesinfektionskum

• Allergivenligt - uden parfume og farvestoffer

• Bredspektret, meget effektiv 
bakteriedræbende (EN1500), virusdræbende 
(EN14476), gærdræbende (EN1650), 
mycobakteriedræbende (EN14348) aktivitet

• Læs mere på www.debgroup.com

Deb InstantFOAM® Complete

EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk

● 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

®

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler ned til 
0,03 µm  - legionella, campylobacter, 
e-coli, uopløst kalk m.m.
Forhindrer dannelse af biofilm
Mekanisk filtrering uden kemi
Automatisk rensefunktion
VA-godkendt 

WATER TREATMENT

ü̈

ü̈
ü̈
ü̈
ü̈

Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØ

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

PERSIENNESYSTEMER

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

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ELTAVLER

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

BELYSNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Belysningen gør en forskel . . .

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

Spejl til badeværelse fra Baulmann 

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

VENTILATION
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Magasinpost MMP
ID-nr. 46707

 䘟 Installationer og udstyr
 䘟Kvalitetssikring
 䘟Rådgivning og service

Strandmøllen er en førende leverandør af gasser til sundhedssektoren
og tilbyder alle relaterede ydelser:

Besøg strandmollen.dk eller ring til os på 
tlf. 701 02 107 for yderligere information.

- meget mere end gas

Gasinstallation og services
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Medicinske gasinstallationer
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