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Nøgleadministration designet til fremtiden
Traka Online sørger for, at du altid har 100 % styr på hvem der har taget 
hvilke nøgler. Og hvis nøglen ikke kommer tilbage til tiden, modtager 
du en e-mail eller alarm. Traka Online kan selvfølgelig også integreres 
med den adgangskontrol, der bruges i huset. Dermed får du en sikkerhed 
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.

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Hør mere om, hvordan du kan bestille en uforpligtende demonstration ude på jeres 

adresse. Kontakt Key Account Manager Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.
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IFHE-EU

Vi har brug for skræddersyede 
uddannelser til tekniske chefer
Hospitalerne bliver konstant større og mere komplicerede at manøvrere i for de tekniske chefer. Derfor 
er der i IFHE-EU  (International Federation of Hospital Engineering – Europa) taget initiativ til at etablere 
en paneuropæisk standardiseret videreuddannelse eller efteruddannelse, der sigter mod kvalificering til 
funktionsområdet ”teknisk ledelse af hospitaler”. Dette kom frem i forbindelse med den nyligt afholdte 
IFHE-EU kongres i Bologna, der også havde dansk deltagelse.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Noget af det mere spændende fra kon-
gressen var et initiativ til at indføre en 
standardiseret jobbeskrivelse -og profil 
over kompetencer, som man bør be-
sidde som teknisk chef på et hospital. I 
forlængelse heraf ligger et uddannelses-
forløb målrettet hospitalerne.

Det siger FSTAs næstformand, chef-
rådgiver hos Balslev Mogens K. Thrane, 
som har fortid som teknisk chef på Rigs-
hospitalet. Han deltog i IFHE-EU’s kon-
gres (International Federation of Hospital 
Engineering in Europe) i Bologna og re-
præsentantskabsmøde.

– Det er meget arbejdskrævende at 
udvikle undervisningsprogrammer, og 
det kræver at man har en kritisk masse 
før man kan gøre det. Virkeligheden er 
derfor, at der ikke eksisterer kvalifice-
rende kurser specifikt målrettet til hospi-
taler.

I Østrig har universitetet Donau-Uni-
versität Krems skabt et program der kva-
lificerer til stillinger som tekniske chefer. 
Dette program har kørt i nogle år på tysk, 
men det er nu hensigten, at udvilke en 
engelsksproget version. Uddannelsen 
kører efter EU’s fælles standardiserede 
ECTS pointsystem.

Programmet består af 4-5 moduler af 
en uges varighed, hvor universitetet fin-
der et værtshospital, som har faciliteter 
til at være vært for kurserne, mens uni-
versitetet bidrager med undervisere og 
program.

Målet er en uddannelse der dækker 
hele EU eksempelvis ved at lade modu-
lerne køre i 4-5 udvalgte lande over en 
2-årig periode, hvor man kan tage af sted 
og følge modulerne i en uge ad gangen. 

Det bliver nu spændende at se, om man 
går videre med modellen, siger han.

EU en broget buket af 
uddannelser

IFHE-EU etableredes i 2005 i Strasbourg 
som en upolitisk, ikke statslig organisa-
tion der forener landenes sammenslut-
ninger for hospitalsteknik og -arkitektur. 
Udover at fungere som interesse net-
værk og forum for hospitalsteknik og -ar-
kitektur i europæisk kontekst, afholdes 
der hvert andet år en kongres, der i form 
minder om FSTA’s Årskonference, men 
hvor perspektivet i sagens natur er no-
get bredere. IFHE – EU’s bestyrelse og 
repræsentantskab er meget optaget af 
udviklingstendenserne i Europa indenfor 
hospitals- og klinikområdet. De europæi-
ske lande har ifølge Mogens Thrane va-
rierende uddannelsestraditioner, nogle 
har ikke de grundlæggende ungdoms-
uddannelser som Skandinavien og det 
germanske Europa med systematiserede 
lærlingeuddannelser, men opererer med 
en pallette af mindre kurser, der kvalifi-
cerer til forskellige delelementer.

Ofte kommer folk fra mere ubeskrevne 
og svagere grunduddannelser. Tyskland, 
Østrig og Schweiz følges ad med gode, 
detaljerede systematiske grunduddan-
nelser for lærlinge. De har en meget 
systematiseret uddannelse til ”Meister”, 
som svarer til en værkfører, konduktør 
eller formand. 

Flerårig EU-uddannelse

Uddannelsen vil tage to-tre år, hvor man 
er afsted ogle gange af en uges varighed 
om året..

– Jeg synes det kunne være spæn-
dende om man fra dansk side prøvede at 

deltage i dette initiativ. Det kunne være 
at gå aktivt ind i uddannelsen som vært i 
forhold til universitetet der kommer med 
undervisningen eller en anden mulighed 
kunne være at tilmelde nogen til uddan-
nelsen, så vi fik en idé om det har det 
rigtige niveau og form og få indflydelse 
på det.

Det vil være hospitaler og centrale 
regionale organisationer, der driver ho-
spitaler, som har interesse i at kvalificere 
deres folk og sætte noget op mod et re-
ferencesystem og få indflydelse på dette 
referencesystem. Tager det fart i Europa, 
kan det meget vel komme til at sætte ret-
ningen, og det vil være fornuftigt at have 
øjnene op for.

Det er et reelt tilbud og mulighed. 
Hvis det skal udvikles og blive til mere, 
kræver det interesse og opbakning. El-
lers er der ikke økonomi og kritisk masse 
til at komme videre.

Nogen skal gribe bolden

– Ledelsesstrukturen bliver større og 
mere djøficeret, så det kan være vanske-
lig at gennemskue, om den enkelte har 
de fornødne kompetencer til at varetage 
sit jobansvar på fornuftig vis. Det foregår 
typisk som sidemandsoplæring og sund 
fornuft. Der er ingen formelle steder at 
gå hen. Det kan være sektionsledere, 
der skal opkvalificere folk og løfte ansva-
ret videre.

Der er risiko for at det måske virker for 
banalt, men så kan konklusionen være, at 
vort behov er på et andet niveau og så 
forsøge at påvirke dette. Når Danmark 
kun har 5 regioner og 16 hospitalsledel-
ser, har vi ikke kritisk masse til at etablere 
egne uddannelser.

Derfor vil det være interessant at slå 
sig sammen med andre og komme op på 
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk

Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

IFHE-EU

den fornødne kritiske masse. Et stort ho-
spital er som et helt mini-samfund med 
teknologi og regelsæt, levnedsmiddel 
myndigheder, sundhedsstyrelser, læge-
midler og teknik på alle fronter.

Der er rigtigt meget at lære og en ko-
lossal faglig diversitet og dybde der skal 
håndteres og overskues..

Støtter andre EU-lande en bedre kva-
lifi cering, kan udviklingen gå i den ret-
ning. De hospitalsfolk jeg møder inter-
nationalt kan deres stof, så dette er for 
fremtiden og for medarbejdere, der har 
styrings og ledelsesansvar som ledere af 
driftssektioner på hospitaler.

Formålet er at så et frø, at nogen tæn-
ker og refl ekterer over, om det er en for-
nuftig vej at gå og vil engagere sig. At 
skabe uddannelse, opkvalifi cering, net-
værk og et paneuropæiske kursus. Det 
mener jeg der kun der kan være gevinst 
ved.

Vi vil få perspektiver, som vi ikke nød-
vendigvis ser på vore egne matrikler, 
fastslår Mogens Thrane.
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SUNDHEDS-IT

Skærme til it-understøttelse af klinisk 
logistik effektiviserer arbejdsgange og 
forbedrer arbejdsmiljø

Brugen af sundheds-it på de danske sy-
gehuse udvikler sig, og et af de nyeste 
tiltag er skærme til understøttelse af kli-
nisk logistik. Førhen har patientrelateret 
information på sygehusene været tilgæn-
gelig i forskellige systemer, men med 
kollaborative it-systemer samles store 
mængder information om patienter, per-
sonale, operationer og aktiviteter på en 
enkelt brugergrænsefl ade. Brugen af in-
teraktive skærme har efterhånden bredt 
sig til fl ere og fl ere sygehuse, og derfor 

er det vigtigt at undersøge, hvordan de 
fungerer i praksis. Mulighederne med 
skærmene skal udbredes og formidles 
og eventuelle udfordringer imødekom-
mes og overvejes under implemente-
ringen og brugen af dem. Hvad synes 
sygeplejerskerne, lægerne, kliniklederne 
og portørerne om det, og understøttes 
deres arbejdsgange? Netop dette emne 
har jeg undersøgt i min specialeafhand-
ling, hvor jeg med udgangspunkt i in-
terviews med ti medarbejdere herunder 
sygeplejersker, koordinatorer, portører, 
klinikledere samt it-chefen ved Sygehus 
Sønderjylland har undersøgt brugen af 
skærme til understøttelse af klinisk logi-
stik.

Baggrund

Med henblik på at e nsrette arbejdsgange 
på  tværs af matrikler blev det i 2011 be-
sluttet, at alle akutmodtagelser i Region 
Syddanmark skulle anvende skærme til 
at understøtte klinisk logistik. Systemet, 
som Sygehus Sønderjylland anvender, er 
udviklet af it-virksomheden Getinge Ce-

trea, og siden implementeringen i 2011 
er mere end 130 skærme blevet taget i 
brug på i alt 29 afdelinger. Generelt med-
virker systemet til at skabe et bedre ar-
bejdsmiljø og nedsætter stressniveauet 
på afdelingerne. Skærmene mindsker 
blandt andet mængden af telefonopkald, 
giver medarbejderne bedre overblik 
over forskellige situationer og forbedrer 
ressourcestyring, planlægning og koor-
dinering.

Færre telefonopkald forbedrer 
stressniveaue  t og skaber roligere 
arbejdsmiljø

Hvor medarbejderne førhen kontaktede 
hinanden telefonisk, hvis de manglede 
information, kan de i dag fi nde denne 
information på skærmene. Antallet af 
telefonopkald internt på og mellem afde-
lingerne er derfor faldet, og opkald er nu 
begrænset til hovedsageligt at omhandle 
akutte patienter og situationer.

– Det har betydet for os, at vi ikke 
bliver ringet op hele tiden. Telefonen 
kimede hernede uafbrudt, så  det har gi-
vet en ro, fortæller tidligere klinikleder 
i biokemisk og immunologisk klinik på 
Aabenraa Sygehus, Susan Boye Nørre-
gaard om Cetreas løsning. Færre tele-
fonopkald medvirker til et bedre arbejds-
miljø, hvor medarbejderne kan udføre 
deres arbejdsopgaver uden at blive af-
brudt af opkald. Samtidig skaber det en 
større ro, når medarbejderne er ude hos 
patienterne, idet telefonopkald kan være 
et stressende element, når de håndterer 
de daglige opgaver. Med de interaktive 
skærme kan medarbejderne videregive 
information ved at indtaste den i syste-
met, og en eventuel modtager af infor-
mationen kan afl æse denne, når vedkom-
mende har tid frem for at blive forstyrret 
telefonisk under andre arbejdsopgaver. 
Kommunikationen mellem afdelingerne 
er på denne måde blevet mere struktu-

AF ANNE KATHRINE KOLBY, CAND.IT. I 

IT, LÆRING OG ORGANISATORISK 

OMSTILLING VED AALBORG UNIVERSITET

Foto: Cetrea Fortsættes side 10



Få spektral information

i hver eneste skanning

Philips IQon Spectral CT er 
verdens første og eneste spektral-
detektor CT, konstrueret til spektral 
billedbehandling fra top til tå.

IQon Spectral CT leverer 
kvantificering i farvekort samt 
mulighed for karakterisering af 
vævsstrukturer legende let og 
ved lav stråledosis.

Med IQon Spectral CT er dine 
skanninger spektrale, når du 
ønsker det.

i hver eneste skanning

Philips IQon Spectral CT er 

Philips IQon Spectral CT

Experience the IQon Spectral CT 
at www.philips.com/iqon.

Conventional CT
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

SUNDHEDS-IT

reret og medarbejdernes arbejdsmiljø 
forbedret, da de i mindre grad afbrydes 
af telefonopkald.

Klinisk logistik understøtter 
og letter medarbejdernes 
arbejdsgange

Skærmene giver overblik over forskellige 
situationer på sygehuset blandt andet 
patienter, personaleressourcer, aktivi-
teter, operationsforløb og hele sygehu-
set. – Det bliver nemmere at skabe sig ét 
samlet overblik, så på den måde kan man 
hurtigt tage en rask beslutning, fortæller 
Erik Haagensen, operationssygeplejer-
ske ved dagkirurgisk klinik på Sønder-
borg Sygehus. De forskellige overblik 
effektiviserer og letter afviklingen af 
medarbejdernes arbejdsopgaver, hvilket 
bidrager til en yderligere nedsættelse af 
medarbejdernes stressniveau. Klinikle-
dere kan eksempelvis planlægge dagens 
operationsprogram, og koordinatorer og 
flowmastere kan bruge skærmene til res-
sourcestyring på deres afdelinger. – Det 
giver et større overblik og dermed også 
en større effektivitet. Man skal ikke gå 
og spekulere, men man kan se fakta, for-
tæller klinikleder i anæstesiklinikken på 
Sønderborg Sygehus, Christian Bruun 
Mogensen. Både koordinering, ressour-
cestyring og planlægning af medarbej-
dernes arbejdsdag, opgaver og patien-
taktiviteter understøttes ligeledes ved 
hjælp af systemet.

Alle medarbejdere skal ombord

Det kan være en udfordring at bruge 
skærmene, hvis ikke alle medarbejdere 

prioriterer at opdatere dem. Da syste-
mets værdi afhænger af, at informatio-
nen er realtidsopdateret, er det vigtigt, 
at medarbejderne introduceres grundigt 
til skærmene og deres fordele, således 
ingen nedprioriterer at bruge dem. Før-
end systemet kan udgøre et konstruk-
tivt værktøj for medarbejderne, skal alle 
medarbejdere vælge dem til og inkor-
porere dem i deres arbejdsdag. Medar-
bejdere, der ikke ser fordele i at bruge 
skærmene og nedprioriterer at ajourføre 
dem, kan derfor hindre andre medarbej-
deres brug heraf.

Brug af systemet fremadrettet

Visse afdelinger og klinikker i Sygehus 
Sønderjylland har allerede ensrettet ak-
tiviteter på skærmene, idet de anvender 
samme farvekoder. Fremadrettet ønsker 
medarbejderne på Sygehus Sønderjyl-
land, at alle relevante afdelinger får in-
stalleret skærme, således de kan samar-
bejde på tværs af disse og ensrette deres 
arbejdsgange yderligere.

I den nærmeste fremtid tester Sy-
gehus Sønderjylland en mobilløsning, 
hvor medarbejderne kan hente lister og 
information fra skærmene ned på deres 
arbejdstelefoner. Med denne løsning er 
der potentiale for, at afviklingen af deres 

opgaver lettes og understøttes yderli-
gere, da de kan se listerne, når de er på 
farten.

Foto: Cetrea

Største fordel Største udfordring

Systemet giver overblik over forskellige 
situationer på sygehuset.

Ikke alle medarbejdere prioriterer at 
opdatere information i systemet.

Tre væsentlige fordele ved it-understøttelse af klinisk logistik 

Medarbejderne får ét samlet overblik over relevante situationer.

Planlægning, koordinering og ressourcestyring lettes.

Skærmene nedsætter mængden af telefonopkald og stressniveauet mindskes.



• Levetid >50.000 timer
• Forventet tilbagebetaling (ROI) 3-4 år
• Ekstrem lav indbygningshøjde - 9 mm
• Hurtig og nem montage i DAMPA Clip-In bæreskinne
• Høj hygiejne - produceret i en vand- og støvtæt kassette

UDVIKLET OG DESIGNET TIL  
DAMPA® Clip-In Kassette loft

DAMPA ApS - 5690 Tommerup - 63 76 13 00 - dampa@dampa.dk - www.dampa.dk

DAMPA LED Clip-In
Integrationsvenligt lysarmatur
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ADGANGSKONTROL

Sådan får du en nemmere 
hverdag med adgangskontrol
Dagligt besøges hospitalerne af mange patienter og pårørende. Derudover har hospitalets ansatte sin 
daglige gang på hospitalet. Det betyder at dørene åbnes mange gange i løbet af en enkelt dag – og derfor 
kan det lette hverdagen for både patienter, pårørende og ansatte at have adgangskontrol installeret.

At hospitalerne står overfor store udfor-
dringer er ingen hemmelighed – dagligt 
bliver personale og ledelse mødt med 
krav om større effektivisering, mere tid 
til patienterne og et bedre fysisk arbejds-
miljø. Og i den forbindelse kan det, at 
have adgangskontrol installeret faktisk 
betyde at personalets arbejdstid bliver 
effektiviseret, samt at man i sidste ende 
også får mere tid til patienterne.

Derudover skaber det også et bedre 
fysisk arbejdsmiljø at have adgangskon-
trol installeret. Prøv at forestille dig hvor 
meget tid, man samlet set ville bruge 
hvis man hver dag skal forbi døre hvor 
der ikke var installeret adgangskontrol. 
Samtidig kan det også være en fysisk be-
lastning for personalet, hvis de gentagne 
gange selv skal åbne døre, som ikke er 
tilkoblet adgangskontrol enten med eller 
uden patienter.

Kombiner online og offline døre i 
samme system

Den sikkerhedsansvarlige kender garan-
teret til udfordringen – at det ikke er alle 

døre, som det kan betale sig at sætte en 
online læser på. Men man behøver ikke 
undvære adgangskontrol på de døre – 
for i stedet kan man installere en offline 
læser, som er en mere omkostningsef-
fektiv løsning på de døre som ikke kræ-
ver konstant høj sikkerhed.

Ruko har flere adgangskontrolsyste-
mer, hvor det er muligt at kombinere on-
line og offline døre i samme system. Og 
det løfter sikkerhedsniveauet til helt nye 
højder.

Lad farver på adgangs kontrol-
læsere guide medarbejderne

På et hospital sidder der typisk mange 
forskellige medarbejdergrupper. Fx skal 
en portør gerne kunne åbne de fleste 
døre – men de skal nødvendigvis ikke 
have adgang til forskningsområder.

For at man nemt skal kunne aflæse 
hvor ens adgangskort giver adgang 
henne, kan man vælge at installere læ-
sere i forskellige farver. Det betyder at 
man fx vil kunne bruge de blå læsere til 
alle portørerne, og gule læsere til forsk-
ningsområderne. Dermed vil medarbej-
derne hurtigt og nemt vide, hvilke områ-
der de har adgang til.

Skab et komplet overblik over 
medicinskabene

Et adgangskontrolsystem kan også 
hjælpe med at få et komplet overblik 
over, hvem der har adgang til medicin-
skabene – og man kan også se hvornår 
hver enkelt medarbejder har åbnet me-
dicinskabet.

For at skabe overblikket startes med at 
installere skabslåse på medicinskabene. 
Derefter skal de bare kobles til adgangs-
kontrolsystemet – og så kan du starte 
med at danne et komplet overblik over 
hændelser ved hvert enkelt medicin-
skab, som har fået installeret en skabslås.

Få styr på nøglerne med et 
elektronisk nøgleskab

Selvom udgangspunktet for den sik-
kerhedsansvarlige måtte være, at få ad-
gangskontrollæsere på så mange døre 
som muligt, så vil der altid være steder 
hvor det ikke er muligt.

Derfor vil der garanteret være et vist 
antal nøgler, som den sikkerhedsansvar-
lige skal bevare overblikket over. Og 
hvordan gør man lige det bedst muligt? 
Løsningen er heldigvis enkel – og den 
indeholder et elektronisk nøgleskab.

Et elektronisk nøgleskab kan integre-
res i adgangskontrolsystemet, og det let-
ter administrationen betydeligt. Alle ar-
bejdsgange med at tildele folk adgang til 
nøgler vil foregå via adgangskontrolsy-
stemet, og det gør hverdagen nemmere.

Samtidig vil den sikkerhedsansvarlige 
altid have et godt overblik over hvilke 
nøgler der er udlånt. Og man kan også 
indstille systemet til, at det sender en no-
tifikation hvis en nøgle ikke bliver afleve-
ret tilbage efter endt arbejdstid.

Derudover vil et elektronisk nøgle-
skab også kunne hjælpe med at spare på 
omkostningerne. Der er nemlig mulig-
hed for at indtaste kørelog via det elek-
troniske nøgleskab. Disse logfiler kan 
man trække ud fra systemet, og fx bruge 
data, hvis man står over for at skulle inve-
stere i en ny arbejdsbil. 

Lad Hi-O gøre dine døre 
intelligente

Dagligt bliver personalet mødt af patien-
ter, som har meget forskellige forudsæt-
ninger for at kunne bevæge sig rundt. 
Ældre, kørestolsbrugere eller gangbe-
sværede patienter ville fx have svært ved 
at bevæge sig rundt på hospitalet, hvis 
de blev mødt af døre som ikke åbner og 
lukker automatisk.

Samtidig kan det også i nogen tilfælde 

Lad farverne på adgangskontrollæserne 
guide medarbejderne – så kan de nemt se 
hvor de har adgang henne. 
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MEDTECH 
INNOVATION

Bringer klinikere, forskere 
og industrien sammen om 

nye muligheder

UDVALGTE KOMMENDE
ARRANGEMENTER

Se mere på
www.medtech-innovation.dk/arrangementer

A�oldelsessted:
Hotel Hvide hus

Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dato:
Den 30. november 2017 

KONFERENCE: HOSPITAL 4.0
30. NOVEMBER 2017

Deltag i årets vigtigste konference om Hospital 

4.0 og vær med til at dele viden, perspektiver 

og udfordringer om IoT, datasikkerhed, apps, 

big data, telemedicin, selvovervågning og 

meget mere.

A�oldelsessted:
DTU, Biblioteket

Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Dato:
Den 07. marts 2018

MEDICO BAZAR
07. MARTS 2018

Ved Medico Bazar mødes over 600 forskere, klinikere, 

entreprenører, firmaer og investorer med en målsæt-

ning om at fremme sundhedsteknologier. Deltag i 

videndeling og lad dig inspirere af de innovationstiltag, 

der kommer til at præge sundhedsområdet.  

ADGANGSKONTROL

udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis en dør 
smækker i, uden patienten har nået at 
komme forbi døren. Derfor er det vig-
tigt, at et dørautomatikanlæg yder drifts-
sikker betjening af høj kvalitet året rundt. 
Dog kan det være svært at bevare over-
blikket og vedligeholde samtlige døre på 
et hospital – og her kommer teknologien 
Hi-O ind i billedet.

Teknologien er udviklet til at hjælpe 
den sikkerhedsansvarlige til en nem-
mere hverdag. Det fungerer således, at 
man på hver dør, som man ønsker at til-
slutte Hi-O teknologien investerer i pro-
dukter som fx elektriske låse, adgangs-
kontrollæsere og dørautomatik, som er 
forberedt Hi-O teknologien. Herefter til-
slutter man døren til adgangskontrolsy-
stemet, og den sikkerhedsansvarlige vil 
nu kunne overvåge dørmiljøet. Samtidig 
vil systemet automatisk sende en besked 
afsted, hvis det skulle ske at en dør kom-
mer med en fejlmelding. Reparatøren 
vil derefter kunne gå direkte til den fejl-
meldte dør, og rette fejlen øjeblikkeligt.

Det betyder bl.a. at medarbejdere, 
patienter og pårørende højst sandsynligt 
aldrig vil opleve, at de ikke kan passere 

en given dør. Og hvis de en sjælden gang 
skulle opleve det, vil reparatøren være 
på stedet, inden de kan nå at ringe til den 
sikkerhedsansvarlige.

Læs mere om adgangskontrol på 
www.ruko.dk/adgangskontrol

Et elektronisk nøgleskab kan integreres i adgangskontrolsystemet, og det letter administra-
tionen betydeligt. 
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INNOVATION

Kickstart din udvikling i 
MedTech Innovation
Det statsfinansierede innovationsnetværk er åbent for alle interesserede og bygger bro, deler viden og 
skaffer faciliteter mellem aktører i den medicotekniske branche

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

MedTech er et populært mødested og 
innovationsnetværk med forskere, klini-
kere, erhvervsfolk og andre aktører in-
denfor det medicotekniske arbejdsfelt, 
som støttes økonomisk af Uddannelses- 
og Forskningsministeriet for at styrke 
brobygning, samarbejde og videndeling 
mellem videninstitutioner og virksomhe-
der om forskning og innovation.

Netværkets store fokus er at bygge 
bro og få hospitaler og virksomheder til 
at samarbejde indbyrdes og inddrage 
universitetsforskernes viden i fælles pro-
jekter, så de får stærkere fundament at 
stå på, fastslår projektleder Anette Rye 
Larsen fra MedTech Innovation.

– Vi kan kickstarte projekter og samar-
bejder mellem kliniske miljøer på hospi-
talerne, forskerne og virksomhederne, 
når der er basis for nye innovative pro-
dukter. Det kan være, når hospitalerne 

har identificeret et særligt behov og øn-
sker at forbedre en behandling.

For tiden undersøger vi således, om 
der er bedre løsninger og nye måder at 
diagnosticere og behandle slidgigt på, så 
færre behøver at blive knæopereret. Så-
dant et projekt kører i samarbejde med 
hospitalsafdelinger, forskere og virksom-
heder der arbejder inden for feltet eller 
udvikler ny teknologi, siger hun.

MedTech Innovation har sit sekretariat 
på DTU og en række partnere tilknyttet, 
herunder universiteterne i København, 
Ålborg og Århus samt TI, FORCE Tech-
nology m.fl. Netværket er et ud af de 22 
nationale behovsdrevne innovationsnet-
værk, hvoraf der er tre inden for sund-
hedssektoren. 

Medico Bazaren

Medico Bazar er et af de vigtigste events 
i brobygningen, hvor forskere, klinikere 
og entreprenører har mulighed for at 
præsentere deres udviklingsprojekter, 

dele viden og opbygge kontakter. Det 
er en årlig tilbagevendende begivenhed, 
der bringer mange aktører sammen.

– Her præsenteres idéer, prototyper 
og skabes dialog. Det er et matchmaking 
arrangement, et mødested for startups 
og potentielle samarbejdspartnere. Her 
bliver der skabt nye produkter og virk-
somheder.

En af aktørerne er virksomheden Spi-
romatic, som arbejder med åndedræts-
systemet og har udviklet en lungefunk-
tionsmåler, der er kombineret med en 
App. Virksomheden startede med at 
lancere idéen på bazaren et år, havde 
udviklet en prototype året efter og fandt 
en investor, da de på den tredje bazar 
præsenterede et færdigt produkt.

Jo mere vi bliver kendt, desto bedre 
kan vi hjælpe interesserede med at få ad-
gang til hospitalerne. Vi havde 110 ud-
stillere og 600 gæster på den seneste ba-
zar. For hospitalerne er det interessant, 
hvad der rører sig, og Medico Bazaren 
kan få hospitalerne til at deltage.

DTU’s sektorudviklingsrapport om sundhedsteknologi præsenteres på Medico Bazar 2017
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Lars Bonderup Bjørn – en af 
landets mest erfarne erhvervs-
ledere. I foredraget ”Der går de 
vildeste rygter - virkeligheden 
er bare vildere”, kan du få ind-
sigt i, hvad virkeligheden byder 
på, når det går rigtig skævt for 
et projekt, en organisation eller 
virksomhed. 

Hvordan det er gået for det 
danske sundhedsvæsen 
de seneste 25 år, og hvilke 
indsatsområder der sættes 
fokus på frem mod 2025. 
Det vil speciallæge dr.med., 
og tidligere vicedirektør for 
Amager og Hvidovre Hospital, 
Torben Mogensen, give et 
indblik i. 

En række foredrag, der giver 
indsigt i nye teknologier:
 - Simulering og 3D
 - Fuldautomatiske  
sterilcentraler

 - Internet of Things
 - Digitalisering af eksisterende 
bygninger

 - Patientkald og kritiske 
alarmer.

Hvilke virkemidler og metoder 
arkitekterne arbejder med 
for at understøtte patientbe-
handlingen og medarbejder-
tilfredsheden. Du kan også 
blive klogere på, om cirkulært 
byggeri har en fremtid i sund-
hedssektoren, og hvordan 
Region Hovedstaden har cen-
traliseret FM-organisationen. 

FSTA’S ÅRSKONFERENCE
4.-6. oktober 2017

En konference for professionelle aktører med interesse 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.

INNOVATION

Rigshospitalets enhed IdéRiget, der 
stimulerer medarbejderne til at få gode 
idéer, der går på tværs af hospitalet og 
kan forbedre patientservicen og få frem-
skridt kommercialiseret og udbredt, er en 
af udstillerne på Medico Bazar, fortæller 
Annette Rye Larsen.

Regionerne deltager aktivt i MedTech 
Innovation’s aktiviteter, da de har en klar 
interesse i at få forbedringer og frem-
skridt hurtigere ud i sygehussektoren. 
Matchmaking i forbindelse med Medico 
Bazar et godt sted at vise, hvad man kan 
tilbyde og har behov for at få udviklet.

Finansiering og samarbejde

Netværket har medvirket til, at der er 
skabt nye virksomheder, samarbejder 
og finansiering på kryds og tværs. Vi 
har fokus på regulatoriske områder og 
godkendelsesprocedurer, eksempelvis 
inden for 3D print, og hvad der skal til 
for at udvikle det fremadrettet, fastslår 
Anette Rye Larsen.

Vi har aktiviteter inden for forskellige 
interesseområder, eksempelvis apps til 
sundhedsområdet eller opdyrkning af 
nye markeder, og hvordan man får god-
kendt medicotekniske produkter.

USA er et interessant marked som 
mange virksomheder i kredsen omkring 
MedTech Innovation interesserer sig for, 
men det er samtidig et svært, stort og 
uoverskueligt marked for mindre danske 
virksomheder at give sig i kast med, vur-
derer hun.

– Vi har stort fokus på det amerikan-
ske marked og arrangerer en årlig tur til 
USA for en mindre gruppe virksomhe-
der. Forud orienterer vi på en række ar-
rangementer om de regulatoriske krav, 
der er på det amerikanske marked.

Det plejer at være populært og efter-

tragtet. Senere får deltagerne et inten-
sivt uddannelsesforløb i USA over en 
uges tid og mødes med folk derovre, der 
ved en masse om, hvad det kræver at få 
succes på det amerikanske marked, siger 
Anette Rye Larsen.

MedTech Innovation har været med 
til at starte nye samarbejder og har bl.a. 
gennemført et innovationsprojekt med 
en virksomhed, der har udviklet et com-
puterspil til mobilen, der kan hjælpe med 
at forebygge stress. MedTech Innova-
tion har her samarbejdet med Aarhus 
Universitet og Alexandra Instituttet.

Hospitaler som Herlev-Gentofte Ho-
spital, Aarhus- og Aalborg Universitets 
Hospital, samt Rigshospitalet deltager 
aktivt i netværket, der er åbent for alle, 
der er interesseret i at komme i kontakt 
med forskere, virksomheder eller andre 
aktører inden for det medicotekniske 
felt. MedTech Innovation hjælper og fa-
ciliterer mødet mellem aktørerne.

Læs mere om MedTech Innovation og 
deres aktiviteter, herunder Medico Baza-
ren, på www.medtech-innovation.dk

Annette Rye Larsen, projektleder, 
MedTech Innovation, DTU
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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

E-SUNDHEDSOBSERVATORIET

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2017
Vi har fornøjelsen at præsentere pro-
grammet for E-sundhedsobservatoriets 
konference 2017, der i år foregår den 11. 
og 12. oktober på Hotel Nyborg Strand.

Årets tema ”Stigende forekomst af 
multisygdom og kroniske lidelser sætter 
en ny dagsorden for sundheds-it både 
nationalt og globalt. Hvor ligger de nye 
brændpunkter, hvad fortæller de nye 

strategier, og hvilke konkrete erfaringer 
er indhøstet” danner den råde tråd gen-
nem konferencens 12 parallelsessioner 
og 5 plenumsessioner.

På åbningsdagen starter formidda-
gens plenumsessioner ud med et spæn-
dende oplæg af Chief Digital Offi cer 
Richie Etwaru fra QuintilesIMS, New 
York om blockchain, kunstig intelligens 

og machine learning i sundhedsvæsenet. 
Herefter følger Dorte Stigaard, direktør 
i Region Nordjylland, med et oplæg, der 
fokuserer på skiftet fra sundheds-it til di-
gitalisering.

Der er arrangeret FHIR-Hackathon på 
konferencens første dag. Se mere herom 
på konferencens programside.



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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DIGITALISERING

Facility Management  
et stærkt fokusområde
En vandhane der drypper, reparation af maskiner, elevatorer der skal efterses, tagrender der skal renses og 
grønne arealer der skal plejes. Som pedel, betjent, servicemedarbejder, vicevært eller ejendomsinspektør, 
er ovenstående eksempler typiske dagligdagsopgaver, hvor opgaveløsningen gør en forskel for 
organisationen og dens medarbejderne, men også opgaver der kræver anselige ressourcer uden at tilføre 
organisationen direkte værdi.

I en serviceafdeling bliver der som ek-
semplerne viser, løst utallige forskel-
ligartede opgaver, men alligevel er der 
ofte ledelsesmæssige ønsker eller endda 
krav om øget service og synlighed. Dette 
skyldes højst sandsynligt det faktum, at 
der i en typisk organisation anvendes 
helt op til 20 % af budgettet på ejen-

domsdrift, eller det mere moderne og 
internationalt klingende begreb, Facility 
Management (FM).

På grund af den væsentlige udgifts-
post og en generel modning er FM i dag 
blevet et centralt fokusområde med store 
effektiviseringsmuligheder, og betegnel-
sen og udbredelsen af FM, har spredt 

sig ud i det ganske danske land som et 
modeord på linje med ”benchmarking”, 
”coaching” og ”outsourcing”.

Bag betegnelsen FM gemmer sig ud-
førsel af en række servicefunktioner in-
den for alt lige fra vedligehold, service og 
drift af bygninger, til rengøring, kantine- 
og intern service. Erfaringerne fra både 
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Ultraclean

for operating rooms

Halton Vita OR Cell 
A mobile airfl ow solution providing 
ultraclean air into specifi c area.

Halton Vita OR Space 
A unique innovation which provides 
ultraclean air and optimum conditions 
for the whole OR.

Halton Vita OR Zone 
A high-class low-turbulent-fl ow solution 
providing ultraclean air to a defi ned zone 
based on a traditional laminar fl ow.

Enabling wellbeing Learn more: www.halton.com

DIGITALISERING

det private og offentlige viser at der kan 
være store effektiviseringspotentialer at 
hente.

Effektiv opgaveløsning og levering af 
interne serviceydelser er nemlig blevet 
et konkurrenceparameter, som en forud-
sætning for at en organisation kan levere 
produkter og ydelser på et konkurrence-
mæssigt højt niveau.

Som følge af den store udgiftspost, 
kombineret med globaliseringen – og 
krisens eftervirkninger, har flere og flere 
danske private og offentlige organisa-
tioner, derfor øget deres fokus på FM-
afdelingerne.

Markedsgørelse af ydelsen

De markedsmæssige vinkler med fokus 
på effektivisering af ydelserne, øget 
synlighed og ønske om bedre service 
og højere kvalitet, gør at flere organi-
sationer fokuserer på en professionali-
sering af FM-driften, enten i form af en 
selvstændig serviceenhed, eller gennem 
outsourcing af opgaverne til eksterne fir-
maer.

Et nyligt inspirationskatalog for Facility 
Management fra Ernest & Young påviser 
at organisationer kan opnå flere formål 
ved udvikling af facility management. De 
tre helt centrale områder, der vil blive på-
virket positivt, er:
•  Effektiv brug af ressourcerne
•  Forbedret service for brugerne
•  Mere tilfredse facility management-

medarbejdere

Udviklingen af facility management-
området kan skabe gennemsigtighed i 
organisationen i forhold til, hvem der gør 
hvad, og hvor mange ressourcer der bru-
ges på hvilke ydelser. Overblikket, som 
gennemsigtigheden skaber, giver mulig-
hed for at bruge ressourcer mere effek-
tivt. Der tales om en egentlig markeds-
gørelse af serviceydelsen. Når FM bliver 
opfattet som en ydelse der kan købes og 
sælges, opstår der nemlig et naturligt be-
hov for at kunne sammenligne og måle 
serviceydelserne og kvaliteten heraf.

Som følge heraf er der derfor ofte 

TOPdesk hjælper med at effektivisere 
og systematisere opgavehåndterin-
gen. Med markedets mest bruger-
venlige software, kan I skabe overblik 
over opgaverne og sikre at jeres 
ressourcer udnyttes optimalt.

Løsningen er webbaseret, så alle 
kan nå systemet via PC, tablet og 
smartphone. Og da løsningen er 
bygget omkring ikoner, kan selv ikke 
IT-kyndige, bruge løsningen uden 
oplæring.

TOPdesk er modulbaseret, hvilket 
betyder at I kun betaler for det I bru-
ger. Med en standardløsning sikres et 
kort effektivt implementeringsforløb, 
og den faste månedlige betaling uden 
binding giver jer frihed og klarhed 
over økonomien.

Vil du vide mere?  
Besøg www.topdesk.dk

Fortsættes næste side
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Bør den gode patientpleje ikke 
starte med drikkevandet? 

3-ZONE BESKYTTELSE 
Bestående af indgangsfilter HS1, Sterilfilter før 

aftapning, og den unikke Termiske kimspærre der 
beskytter udløbstuden mod 

luftbåren forurening. 

Air-Consult ApS • Vandkærsholmvej 2 • DK-8400 Ebeltoft  
Tlf.: 70 20 30 72 • www.friskvand.dk • info@friskvand.dk 
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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk
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DIGITALISERING

behov for et system hvor opgaver kan 
samles og medarbejdere og ledelse kan 
opsamle viden, så tilgangen til FM bliver 
ændret fra at være en omkostning til at 
være en værdiskabende del af organi-
sationen. Der fi ndes i dag utallige kom-
plekse FM-orienterede systemer – men 
blot et fåtal der vedrører FM-afdelingens 
bredtfavnende daglige AD HOC-opga-
ver.

Enhedsregistrering

Udover den daglige håndtering af ad hoc 
opgaver fi ndes der også en lang række 
repeterende opgaver, såsom vedligehol-
delsesopgaver og lovpligtige serviceef-
tersyn mm. Alle danske organisationer 
der har maskiner og elektriske værktøjer 
er omfattet af krav om regelmæssige ef-
tersyn. Disse eftersyn skal udføres mini-
mum hver 12. måned eller hyppigere.

Det er organisationens ansvar, skrift-
ligt at kunne dokumentere udførte 
serviceeftersyn, fejl og mangler og de 

efterfølgende reparationer. I de fl este 
organisationer foregår disse aktiviteter 
oftest i egenudviklede kontrolskemaer 
og Excel-ark, og erfaringen viser ikke 
overraskende, at det er svært at bevare 
overblikket.

Med et Soft Facility Management-
system kan alle disse enheder og tilba-
gevendende opgaver samles i samme 
system og det bliver muligt at registrere 
alt udstyr, værktøjer, køretøjer, maskiner 
mm. Al historik, vedr. enheden, dens le-
verandøraftale, brugermanual, fakturaer, 
reparationer, igangværende opgaver 
mm. bliver gemt direkte på enheden, så 
der skabes et samlet og fuldt dokumen-
teret overblik over enhedens historik. 
Ved repeterende opgaver, f.eks. ser-
viceeftersyn, indtastes der blot en op-
gave én gang, og derefter vil systemet 
automatisk efter det ønskede tidsinter-
val, generere opgaver til de ansvarlige. 
Når der er behov for en samlet doku-
mentation foretages der blot et udskrift 
hvor alle informationer vil være samlet.

Med digitale virkemidler fås dermed 
mulighed for såvel opgavestyring, hånd-
tering af enheder samt deling af viden på 
tværs af serviceafdelingen. Med anven-
delse af teknologi sikres organisationen 
dermed en bedre service og det sikres at 
den oparbejdede viden deles på tværs.

Erfaringerne fra organisationer der ar-
bejder med et Soft Facility Management-
system er positive. Resultaterne har vist 
at digitaliseringen af facility management 
kan medføre øget tilfredshed blandt 
medarbejderne ligesom mulighederne 
for måling og benchmarking har medført 
en øget oplevelse af at arbejde mod et 
fælles mål. Derudover har alle på taktisk, 
operationelt og strategisk niveau et fuldt 
overblik over opgaver og kan planlægge 
udførelsen til fællesskabets bedste. 
Dette betyder i sidste ende en mere ef-
fektiv håndtering af opgaverne samtidig 
med at patienter og daglige brugere har 
oplevet en forbedret service.
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ONSDAG DEN 4. OKTOBER
Kl. 15.00-16.00 Generalforsamling FSD

Kl. 16.30-17.30 Generalforsamling FSTA

Kl. 18.00-19.30 Buffet i restaurant

Kl. 19.35-19.40 VELKOMST v/ Kaj Hyldgaard, formand for FSTA 

Kl. 19.40-20.45 FOREDRAG FOR ALLE
Der går de vildeste rygter – virkeligheden er bare vildere 
v/ Lars Bonderup Bjørn, Thaleia og Dacapo 

Har du brug for kriseledelse? Nej vel. Men for erhvervsmanden Lars Bonderup Bjørn er det 
ofte virkelighed. Hør ham fortælle om, hvad virkeligheden byder på, når det går rigtig skævt for 
et projekt, en organisation eller virksomhed. 

Kl. 21.00- Socialt samvær i udstillingslokalet

TORSDAG DEN 5. OKTOBER
Kl. 07.00-09.00 Morgenmad

Kl. 09.00-09.45 FOREDRAG FOR ALLE
Det danske sundhedsvæsen de seneste 25 år 
v/ Torben Mogensen, speciallæge dr.med. og tidligere vicedirektør for Hvidovre og Amager Hospital

Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?
Torben Mogensen fortæller om indsatsområderne i hospitals- og sundhedssektoren frem til 2025, 
hvor der er fokus på IT, byggerier, patientforløb, arbejdsprocesser og teknologiske løsninger.

Kl. 09.45-10.15 Udstilling og pause

Kl. 10.15-11.00 FOREDRAG SPOR 1
IT-muligheder i hospitalsdrift 
v/ Michael Sullivan, Schneider Healthcare Solutions 

Ifølge FN vil antallet af personer over 60 år i 
verden blive fordoblet frem til 2050. Det vil øge 
kravene indenfor sundhedsvæsnet til byg-
ninger, behandlinger og personale. Omkost-
ningerne vil stige samtidig med, at kravene til 
budgettering og omkostningsreduktioner vil 
blive forøget. 

Dette engelsksprogede indlæg fokuserer 
på, hvordan IoT (Internet of Things) vil kun-
ne udnytte ny teknologi på sygehusene for 
at imødekomme de fremtidige udfordringer. 
Der vises eksempler fra sygehuse, som i dag 
anvender IoT i deres daglige drift.

FOREDRAG SPOR 2
OP Vent2 – det største forskningsprojekt i 
LAF og TAF nogensinde
v/ Søren Overgaard, OUH, og Poul Ertzinger, Sygehus 

Sønderjylland

ELFORSK, der støtter projekter indenfor 
forskning og udvikling, har bevilliget et kon-
sortium midler til at gennemføre et kæmpe 
forskningsprojekt, hvor der skal gennemføres 
omkring 300 operationer indenfor hoftealloplastik.  
Operationsstuen, hvor operationen udføres, 
skal kontrolmåles for partikler, bakterier, 
energiforbrug m.m. Konsortiet består af  
personer indenfor forskningsmiljøet og læge-
videnskaben, tekniske chefer, leverandører og 
rådgivere indenfor energiområdet. ELFORSK 
har tidligere finansieret et lignende forskning- 
sprojekt (OPVENT1), hvor energiforbruget og 
bakterieniveauet ved LAF og TAF blev undersøgt.  
Resultaterne medførte ønske om at komme 
endnu dybere i forsøget på at afklare det  
store spørgsmål: Skal vi etablere LAF eller 
TAF-ventilation på de danske hospitaler?



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6   21 

TORSDAG DEN 5. OKTOBER (FORTSAT)
Kl. 11.00-11.30 Udstilling og pause

Kl. 11.30-12.15 FOREDRAG SPOR 1
Kommunalt sundhedsbyggeri – sundhedshuse, 
lægecentre, døgnpladser m.v. Krav, behov og 
udfordringer - herunder byggeri og drift 
v/ Hans Harding Møller, Helsingør Kommune

Driftsorganisation og byggeprojekt. Kommu-
nerne har ikke den nødvendige erfaring på 
området, men der bygges en del. Hvor henter 
kommunerne driftserfaringer og viden fra? 
Der tages udgangspunkt i det nye sundheds-
hus i Helsingør, der forventes at stå færdigt 
medio 2021. Byggeriet får et samlet areal på 
omkring 13.000 kvadratmeter, og budgettet 
for det nye sundhedshus er 250 millioner 
kroner.  

FOREDRAG SPOR 2 
Patientkald og kritiske alarmer – udfordrer 
løsninger patientsikkerheden ved omfattende 
regionale udbud?  
v/ Frieda Petersen, Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden har afsluttet et omfat-
tende udbud for patientalarmering (patient-
kald, hjertestopkald, traumekald m.v.) Hvad 
er det videre forløb? Hvordan implementeres 
resultatet? Driftsrisici? Serviceorganisation? 
Patientsikkerhed?

Kl. 12.15-13.15 Frokost og udstilling 

Kl. 13.15-14.00 FOREDRAG SPOR 1
Indflytningsprocessen – fra aflevering til 
klinisk ibrugtagning 
v/ Asger Schou, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

FOREDRAG SPOR 2 
Brandstrategi i en større sammenhæng 
v/ Brian Vestergaard Jensen, Dansk Brandteknisk Institut 

Med implementering af et nyt Bygningsreg-
lement og en certificeringsordning for bl.a. 
brandrådgivere i 2018 vil der ske en udfasning 
af den myndighedsgodkendelse af brand-
forhold, der i dag foretages i kommunerne. 
Hvad kommer det til at betyde for byggeri-
et, og hvilke krav stiller det til rådgiverne? 
Kompleksiteten og brandtekniske udfordrin-
ger ved brandsikring af hospitaler kan være 
mange. Hvilke overordnede løsninger er oftest 
anvendt, og hvor er det nødvendigt at være 
særlig opmærksom?

Kl. 14.00-14.30  Udstilling og pause 
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TORSDAG DEN 5. OKTOBER (FORTSAT)
Kl. 14.30-15.15  FOREDRAG SPOR 1

Moderne simuleringsværktøjer til  
hospitalslogistik og -byggeri, patientforløb 
og arbejdsprocesser?  
v/ Christian Wordenskjold Nørregaard, NIRAS

Et hospital er en kompliceret virksomhed, 
hvor der skal tages højde for mange faktorer 
for at sikre effektivitet og produktivitet. Simu-
leringsanalyser tester, validerer og analyserer 
fx nye logistik-koncepter, kliniske arbejdspro-
cesser, apparaturer og udstyr samt bygnings-
masse. Resultater og analyser præsenteres 
i 3D, så brugere, rådgivere m.v. både får en 
visuel og logisk forståelse af systemerne og 
dermed optimering og forbedring. Simulering 
er en hurtig og effektiv måde at undersøge 
komplekse problemstillinger på i sundheds-
væsenet. 

FOREDRAG SPOR 2 
To nye højteknologiske sterilcentraler i  
Region Hovedstaden – fokus på tekniske 
løsninger, automatiseringer og robotter  
v/ Henrik Anker, Gibotech 

Der etableres to moderne og fuldautomatiske 
sterilcentraler i Region Hovedstaden på  
Herlev Hospital og Rigshospitalet. Der er  
fokus på robotter og smarte tekniske løsnin-
ger. Hvordan hænger disse løsninger 
sammen, og hvordan er processen med at nå 
frem til de avancerende tekniske løsninger?  
Fokus på automatisering og robotter.
 

Kl. 15.15-15.45  Udstilling og pause 

Kl. 15.45-16.30  FOREDRAG SPOR 1 
Digitalisering af eksisterende bygninger 
v/ René Kjellerup, Hospitalsenhed Midt, Viborg

Hospitalsenhed Midt har siden 2009 arbejdet 
med digitalisering af den bestående bygnings-
masse i 3D REVIT. Erfaringer med teknologiske 
metoder, rådgivere samt eksterne samarbejds- 
partnere til registrering gennemgås. Hospi-
talsenhed Midt har også digitaliseret en stor 
del af ventilations- og VVS-installationerne. 
Denne viden omsættes til at gennemføre  
nybyggeri, ombygninger og reparationer  
bedre og mere effektivt.

FOREDRAG SPOR 2 
Hvordan Uptime Institute’s Tier standarder 
kan bruges til at forbedre de kritiske  
forsyninger på hospitalerne 
v/ Klaus Larsen og Michael Lundsgaard Sørensen, Region 

Nord, og Steffen Jacobsen, Aalborg Universitetshospital 

Vandtågesprinkling i bygninger, anvendt som 
anerkendt brandsikringsprincip i lighed med 
traditionel sprinkling, er relativ nyt i Danmark. 
Gennemgang af muligheder, begrænsninger, 
fordele og ulemper ved valg af vandtåge- 
sprinkling. Hvilke fordele og ulemper er der 
for leverandøren og installatøren? Og hvad 
er inspektionsfirmaets syn på muligheder og 
faldgruber med VTS?

Kl. 16.30-17.00   Udstilling og pause 

Kl. 17.00-17.45 FOREDRAG FOR ALLE
Konflikthåndtering i projektorganisationerne  
v/ Lene Møller Hvid, NIRAS

Indlægget sætter fokus på konflikter og god kommunikation til håndtering af konflikter. Hvad er 
konflikter, og hvorfor opstår de? Hvordan kan du arbejde med konfliktnedtrappende kommunika-
tion? Der gives konkrete idéer og værktøjer til, hvordan du kan være medvirkende til at nedtrappe 
konflikter i dit arbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Indlægget består af viden, 
refleksion og korte øvelser. 
 

Kl. 19.00-   Festaften
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FREDAG DEN 6. OKTOBER
Kl. 07.00-09.00 Morgenmad

Kl. 09.00-09.45 FOREDRAG FOR ALLE
Ny organisering af FM-området i Region Hovedstaden - centralisering af ejendomsdriften 
v/ Mogens Kornbo, Center for Ejendomme i Region Hovedstaden 

Center for Ejendomme er et nyoprettet koncerncenter i Region Hovedstaden, som pr. 1. januar 
2017 varetager en ejendomsportefølje på ca. to millioner kvadratmeter med alt fra fredede 
ejendomme til nybyggeri. Opgaven er at skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region 
Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relateret ejendomsservice.

Kl. 09.45-10.15   Udstilling og pause 

Kl. 10.15-11.15 FOREDRAG FOR ALLE
Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren?  
v/ John Sommer, MT Højgaard 

Indlægget vil fokusere på, hvorfor cirkulær økonomi og cirkulært byggeri bliver en del af frem-
tidens byggeindustri – og derfor også en del af fremtidens sundhedsbyggeri. Præsentationen 
vil belyse det økonomiske og ressourcemæssige potentiale på projektet og samfundsniveau 
samt udfordringer, muligheder og krav til fremtidens design og udførelse af cirkulært byggeri i 
sundhedssektoren. 

Kl. 11.15-11.45   Udstilling og pause 

Kl. 11.45-12.30 FOREDRAG FOR ALLE
Kan arkitekturen understøtte patientbehandlingen?  
v/ Wilhelm Berner-Nielsen, Arkitema  

Vi kender det alle sammen – følelsen af at opholde sig et sted, i et rum eller i en bygning, hvor 
man føler sig godt tilpas og får en oplevelse af, at man falder til ro, bliver opstemt eller på an-
den måde bliver påvirket af stedet. Hvad er det, der gør sig gældende i disse situationer? Hvad 
kan man som arkitekt gøre for at opnå dette? Hvilke virkemidler kan bruges? Der vises eksem-
pler på de metoder, som arkitekter arbejder med. Indlægget vil forsøge at føre ”bevis” for, at 
arkitekturen kan have en positiv effekt i patientbehandlingen og medarbejdertilfredsheden.

Kl. 12.30-12.45  AFSLUTNING 
v/ Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

Kl. 12.45-13.45 Frokost og hjemtransport
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Læs tidligere udgivelser på 
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DIGITALISERING

Er I klar til at sende sikker e-mail, 
når EU’s persondataforordning 
træder i kraft?
Til maj 2018 træder persondataforord-
ningen i kraft. Virksomheder skal derfor 
kunne garantere for sikker behandling af 
persondata.

Persondata omfatter både navn, 
adresse, telefonnummer m.m. Er I klar 
til maj?

Persondataforordningen 2018

Datasikkerhed er ikke til at komme 
udenom, og den nye persondataforord-
ning skal beskytte personfølsomme op-
lysninger for hele EU. Når persondata 
behandles sikkert, mindskes risikoen for, 
at vigtige oplysninger ender i de forkerte 
hænder.

Gælder det os?

Persondataforordningen gælder virk-
somheder i den private og i den offent-
lige sektor, som behandler personføl-
somme oplysninger.

Nogle af de personoplysninger, der 
oftest sendes via e-mail er navn, telefon-
nummer, adresse og personnummer, så 
hvis I sender e- mails med de oplysnin-
ger, skal I være klar til at sende dem sik-
kert.

Der vil blive slået hårdt ned på over-
trædelser af forordningen med bøder på 
op til 4 % af den årlige omsætning.

Hvad kan man gøre?

Alt for mange sender personfølsomme 
eller fortrolige oplysninger med alminde-
lig e-mail uden at tænke på, at det svarer 
til at sende et åbent postkort – men det 
er en udfordring, som nemt kan løses, 
siger Christian Mørch, som er partner i 
den danske virksomhed Bluewhale.

Virksomheden har i mange år sendt 
sikre e-mails og store vedhæftninger for 
kommuner, offentlige institutioner og 
private virksomheder.

– Vores e-mailsystem gør det muligt 
at sende sikre e-mails, som kun kan læ-
ses af de rette modtagere. E-mailen bli-
ver krypteret og skal åbnes med en unik 
SMS-kode, med NemID eller via Digital 
Post.

Øget fokus på datasikkerhed

Hos Bluewhale mærker man den sti-
gende interesse for datasikkerhed, som 
persondataforordningen medfører, og 
Christian Mørch tilføjer, at mange er 
overraskede, når de finder ud af, hvor 
enkelt det er at sikre sine e-mails. Per-
sondataforordningen er kompleks at for-
holde sig til, så derfor er det en lettelse, 
at man kan sende sikre e-mails fra fx Out-
look, som man plejer, slutter Christian 
Mørch.

§

person

data
§



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6   25 

Vil du også have styr 
på driftsopgaverne?
Få den mest brugervenlige 
software til din Facility-afdeling

TOPdesk hjælper dig med at 
effektivisere og systematisere 
opgavehåndteringen. Med markedets 
mest brugervenlige software kan I 
skabe overblik over opgaverne og sikre 
at jeres ressourcer udnyttes optimalt. 
Løsningen er webbaseret, så alle 
kan nå systemet via både PC, tablet 
og smartphone. Og da løsningen er 

bygget omkring ikoner, kan selv ikke IT-
kyndige, bruge løsningen uden oplæring. 

TOPdesk er modulbaseret, hvilket betyder 
at I kun betaler for det I bruger. Med en 
standardløsning sikres et kort effektivt 
implementeringsforløb og den faste 
månedlig betaling uden binding giver jer 

frihed og klarhed over økonomien.    

Vil du vide mere?
Besøg www.topdesk.dk eller ring  
på 7015 7500 og hør hvor hurtigt I kan 
komme i gang.

DIGITALISERINGSMESSEN 2017

Deltag på Digitaliseringsmessen17
Den 28. september bliver dørene slået op for Danmarks største messe om offentlig digitalisering–
Digitaliseringmessen17.

Messen henvender sig til offentlige po-
litikere, ledere og medarbejdere, der 
arbejder med og interesserer sig for di-
gitalisering og IT.

Messen stiller skarpt på kommunernes 
digitale muligheder – nu og i fremtiden. 
Messen bygger bro mellem kommuner, 
udviklere, leverandører, offentlige part-
nere og projektholdere.

Messen afholdes af KL i samarbejde 
med Borgerservice Danmark og KIT@. 
Samarbejdet sikrer, at messen viser alle 
sider af digitaliseringen og giver delta-
gerne en totaloplevelse.

Digitaliseringsmessen17 finder sted i 
Odense Congress Center. Dørene åbner 
kl. 09.00, hvor der serveres morgenmad 
og messen åbnes officielt 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 900 kr. eks. 
moms. Deltagerbetalingen dækker fuld 
forplejning og kaffe i løbet af dagen. Den 
forholdsvis lave deltagerbetaling, gør 
det muligt for alle, der beskæftiger sig 
med digitalisering og it, at deltage.

Kort om messen

Digitaliseringsmessen er en messe i klas-
sisk forstand, og skal ikke forveksles med 
en konference. Messeformen er valgt 
for at understøtte videndeling, netværk 
og gensidig inspiration mellem kommu-
nerne, leverandører og offentlige digita-
liseringsprojekter
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DIGITALISERINGSMESSE 2017

Kan vi gøre vi kold teknologi til de 
varme hænders bedste hjælper?
Udbuddet af smartphone-baserede løsninger til kald og alarmering fra beboerne på de danske plejehjem 
er større end nogensinde. Løbende introduceres ny innovativ velfærds- og frihedsteknologi, hvor 
smartphonens fortræffeligheder kan udnyttes.

Omsorgsjournaler og opgavesystemer 
fl yttes i stigende grad fra den stationære 
PC på kontoret til mobile enheder. For 
plejepersonalet betyder det jo, at de har 
værktøjet lige ved hånden, og at arbejds-
gange ændres. Disse nye arbejdsgange 
kan optimere hverdagen – men lurer der 
en risiko for, at enhederne spækkes med 
funktionalitet, der reelt ikke konsolideres 
i plejepersonalets hverdag?

Løsninger, der understøtter specifi kke 
behov hos beboere, er ofte udviklet som 
stand-alone løsninger, hvilket jo i sig selv 
er helt naturligt – men jeg mærker en spi-
rende bekymring. Jeg er oprigtig urolig 
for, at vi til sidst ender med en bred vifte 
af innovative løsninger, der ikke er solidt 
forankret i plejepersonalets hverdag.

Årsagerne er formodentlig mangear-
tede. Men med den klassiske problem-
stilling omkring udbud/indkøb, hvor pris 
vægter meget tungt, vil de ressourcer, 
der skal sikre en værdifuld implemente-
ring, typisk være udeladt.

Konsekvenserne af ovenstående er, 
at det forventede forbedringspotentiale 
ikke realiseres.

Som leverandør står vi med et ansvar 
for at tilbyde de nødvendige services, 
der kan sikre at ny teknologi implemen-
teres, så de ”varme hænder” understøt-
tes af ”varm” teknologi. Og så er parat-
hed – i ordets bredeste forstand – et 
”must” på kundesiden.

Kan vi tilgå implementeringer på an-
den vis? Det tror jeg! Og jeg tror også, 
at vi skal!

Jeg har det seneste år mødt en række 
spændende mindre virksomheder som i 
meget tæt samarbejde med deres kun-
der, tester og afprøver nye idéer. Små 
tiltag giver løbende små forbedringer, og 
så implementeres der ”as you go”. Bru-
gerne kan nemmere absorbere de små 
forandringer – og så er risikoen for en ny 
IT-skandale elimineret!

Erfaringer taler for sig selv

Siden 2000 har CARE-CALL fokuseret 
på implementering af skræddersyede 
løsninger med det specifi kke formål, at 
afsende og håndtere alarmer samt kald 
fra beboere og patienter.

Tilbage i 2010 høstede vi de første 
erfaringer med anvendelse af standar-
diserede smartphones til håndtering af 
kald og alarmer. I takt med den videre 
udvikling af smartphones, bliver vi kon-
stant bestyrket i, at det var den rigtige 
vej at gå. Afsendelse af kritiske alarmer, 
kald fra patienter og beboere samt hånd-
tering af disse sker nemt og intuitivt. Per-
sonalet kan nøjes med én enkelt enhed, 
der fungerer som multiværktøj i hverda-
gen. Vores erfaring er, at smart devices i 
meget stort omfang er modne til anven-
delse i sundhedssektoren.

Tendensen er, at kalde- og alarmløs-
ninger indføres som IT løsninger, og skal 
passes ind i den vedtagne IT strategi – 
det er en præmis, vi som leverandør skal 
forholde os til. Kravet er formentlig dre-
vet af to forhold:
1.  Tekniske kommunikationsløsninger 

anses efterhånden de facto for at være 
IT løsninger

2.  Ønsker om en bedre udnyttelse af ka-
paciteten i kommunernes etablerede 
IT-infrastruktur

Vores vision

Hos CARE-CALL vælger vi 2 parallelle 
spor. Vi ved, der stadig efterspørges 
traditionelle kalde- og alarmanlæg – og 
tilbyder stadig attraktive løsninger, der 
opfylder disse krav. Men vi har også ret-
tet blikket mod fremtiden, og lancerer nu 
et kaldekoncept, der baseres på kendte 
tilgængelige standardteknologier.

Vores målsætning er at skabe og fort-
sat udvikle en løsning, der i størst muligt 
omfang og på intuitiv vis støtter pleje-
personalet i deres mange forskellige 
arbejdsprocesser, men som samtidig er 
centrereret omkring kald og alarmer. De 
løbende ændringer af beboersammen-
sætning, primær og sekundær plejetil-
deling, og oprettelse af forskelligt udstyr 
beboeren er visiteret til, skal kunne udfø-
res af lægmand.

Vi tilbyder et koncept, hvor persona-
let via en app har adgang til information, 
vejledninger og simple registreringer. 
Dermed sikrer vi, at personalet har fær-
rest muligt relevante apps at forholde sig 
til. Arbejdsdagen forenkles, og der bliver 
mere tid til plejeopgaverne.

AF PRODUCT MANAGER FLEMMING LINDBERG 

NIELSEN, CARE-CALL A/S

Mød os på KLs Digitaliserings-
messe d. 28. september
Vi er på stand D2 i Hal A – kom gerne 
og få en dialog med os om ”varm” 
udnyttelse af ”kold teknologi”.
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Afdelinger bør organiseres og 
arbejde efter patientflowet
Danske hospitaler er under pres med krav om kortere liggetid, rammestyret budget og øget effektivitet. Alt 
sammen uden at gå på kompromis med kvaliteten. En del af løsningen kan findes i udnytte kollaborative 
it-løsninger til at sikre et struktureret patientflow.

AF JULIE TRØLLUND JENSEN, GETINGE

Det er ikke let at være hospitalsansat. 
Konstante forstyrrelser, begrænset ad-
gang til information og omstændeligt 
samarbejde på tværs af afdelinger kom-
bineret med nye krav om optimering og 
effektivisering påvirker det daglige ar-
bejde for klinikere og koordinatorer på 
de danske sygehuse.

Der er derfor behov for at kigge på or-
ganisering og bedre arbejdsgange, hvis 
de nye krav skal efterleves. En del af løs-
ningen kan findes i klinisk logistik.

Patient Flow Management eller Klinisk 
Logistik er velkendte betegnelser for it-
løsninger, der understøtter klinikernes 
arbejde med at skabe et sikkert patient-
flow på hospitalet. Fra storskærme, ar-
bejdsstationer og mobile enheder, kan 
klinikere, koordinatorer og flowmastere 
få overblik over patienter, der er på vej 

og patienter, der allerede er på afdelin-
gen, og aktivt udnytte systemets værktø-
jer til eksempelvis bedre håndtering og 
udnyttelse af ressourcer, hurtig og lydløs 
kommunikation og struktureret planlæg-
ning.

Getinges Cetrea-løsning, der findes 
på mere end 500 afdelinger på landets 
sygehuse, kan med fordel udnyttes til 
implementering af nye arbejdsgange. 
Med valide overblik kan afdelingens til-
gængelige ressourcer udnyttes bedre, 
og med strukturerede arbejdsgange og 
færre forstyrrelser skaber systemet ro og 
overblik, der giver bedre arbejdsmiljø og 
øger effektiviteten. Cetrea-løsningens 
fleksibilitet og modulære opbygning gør 
det muligt at tilpasse systemet efter af-
delingens behov – og gør det samtidig 
til et strategisk værktøj til ensretning af 
arbejdsgange på tværs af hele hospitalet.

Ydermere kan Cetrea-løsningen visu-
alisere information og data fra flere andre 

hospitalssystemer og reducerer herved 
behovet for at logge ind i flere systemer, 
foretage forstyrrende telefonopkald eller 
vente på svar på prøver, der allerede er 
tilgængelige.

Optimeret effektivitet i 
akutmodtagelsen

På Odense Universitetshospital har de 
opnået imponerende resultater ved 
netop at sætte fokus på reorganisering 
og optimering af arbejdsgange. Siden 
ibrugtagningen af den nye akutmodta-
gelse har Odense Universitetshospital 
stået over for et højt antal patienter og 
et rammestyret budget. Ved at sætte 
fokus på processer, standardisering og 
bedre brug af den eksisterende Getinge 
Cetrea-løsning er det lykkedes dem at 
reducere den gennemsnitlige ventetid, 
sænke antallet af sygedage blandt per-
sonalet og med mere effektive behand-

UNIKKE FORDELE VED ET STRUKTURERET PATIENTFLOW

Følg patienten på tværs af hele hospitalet
Getinges Cetrea-løsning optimerer udnyttelsen af ressourcer på tværs af afdelinger og sikrer et komplet overblik over patient-
flowet. Løsningens indlejrede fleksibilitet understøtter personalets arbejde, så de kan fokusere på patienten og dennes behand-
ling, samtidig med at de lever op til fastsatte mål for afdelingen. Cetrea-løsningen giver desuden hospitalets ledelse adgang til 
omfattende realtidsdata, der understøtter en bedre beslutningsproces.

Mere oplyst patientbehandling med mere information
Cetrea-løsningen understøtter dynamisk kommunikation i den enkelte afdeling ved at centralisere realtidsinformation om 
patienten, afdelingen og hele hospitalet. Fra storskærme, arbejdsstationer og mobile enheder har personalet hurtig adgang 
til patient- og behandlingsrelateret information, der sikrer en mere effektiv beslutningsproces. Løsningen optimerer desuden 
patientoplevelsen med strukturerede, fleksible og prædefinerede forløb, der sikrer alle en effektiv og optimal behandling.

Et roligere arbejdsmiljø med mere struktur
Med hurtig adgang til opdateret behandlingsinformation på skærme på tværs af hospitalet sætter Cetrea-løsningen fokus på 
patienten og giver personalet et langt bedre udgangspunkt for at informere om behandlingsplaner og videre forløb. Samtidig 
viser løsningen den information, det enkelte personale har brug for, og mindsker derved behovet for forstyrrende telefonsam-
taler og tidskrævende informationssøgning.
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lingsplaner, at forbedre det overordnede 
flow i afdelingen.

Der er mange forskellige måder at 
optimere arbejdsgangene i akutmodta-
gelsen; i Odense har fokus været på at 
forbedre og udnytte de arbejdsgange, 
der allerede var etablerede. De har der-
for tydeligt defineret og kommunikeret 
udvalgte ansvarsområder, strømlinet 
brugen af triageniveauer og indført dag-
lige kapacitetskonferencer, der aktivt an-
vender eksisterende realtidsdata fra Ce-
trea-løsningen. Med overblik over den 
nuværende og nærfremtidige situation i 
akutmodtagelsen og de samarbejdende 
afdelinger har de et bedre udgangs-
punkt for at planlægge og uddelegere, 
hvilket øger effektiviteten og sikrer, at 
patienterne modtager den bedst mu-
lige behandling til tiden. Akutmodta-
gelsen har udviklet bedre arbejdsgange 
til håndtering af overbelægning og har 
dermed skabt et bedre miljø for både pa-
tienter og personale.
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Nyt loftarmatur fra Halton

Halton Jaz Sky & 
Halton Jaz Rain
Eminent indeklima løsning med fornyet ikonisk design.

Nyt Halton Jaz loftarmatur

Halton Jaz Sky kombinerer på fremra-
gende vis frit justerbar indeklima kon-
ditioner med ikonisk design. Justerbare 
dyser kombineret med høj opblandings-
effekt sikre et trækfrit design.
•  Loftarmaturet kan anvendes for både 

indblæsning og udsugning og sikre 
dermed et ensartet arkitektonisk ud-
sende i loftet. 

•  Armaturets lave højde, frontpladen 
der let kan åbnes og de loftmodul til-
passet størrelse gør Halton Jaz Sky 
nemt at monterer.

Halton Jaz Rain er en kombination af 
fremragende indeklima konditioner og 
et ikonisk design.
•  Loftarmaturet kan anvendes for både 

indblæsning og udsugning og sikre 
dermed et ensartet arkitektonisk ud-
sende i loftet. 

•  Armaturets lave højde, frontpladen 
der let kan åbnes og de loftmodul til-
passet størrelse gør Halton Jaz Rain 
nemt at monterer.

Funktion 

Gældende for Halton Jaz Sky tilføres luf-
ten til lokalet gennem de justerbare dy-

ser I armaturets frontpanel. For Halton 
Jaz Rain tilføres luften gennem armatu-
rets perforerede frontplade.

De individuelle dysser i Halton Jaz Sky 
inkluderer to separate kanaler som mu-
liggøre et stor frit areal for indblæsnings-
luften og dermed en effektiv opblanding. 
Luftens indblæsningsmønster kan frit 
dirigeres i en radial retning som ønskes, 
ved at roterer dysserne. Horisontal hvirvl 
eller kompakt luftmønster kan også op-
nås ved justering af dysserne.

Retningsbestemmelsen af indblæs-
ningsluften har ingen effekt på lydni-
veauet, tryktabet eller hastigheden på 
luften.

Den anbefalede maksimum tempera-
turforskel mellem indblæsningsluften og 
lokalets luft er 10 °C.

Gennem Halton Jaz Rain tilføres luften 
horisontalt til lokalet gennem armaturet 
perforerede frontpanel.

Luftmønstret kan afbøjes radialt i for-
skellige retninger som ønskes (1, 2, 3 og 
4) med separate afbøjningsprofi ler(Defl e
ktorer).

Den anbefalede maksimum tempera-
turforskel mellem indblæsningsluften og 
lokalets luft er som følgende:

8 °C for 4- 3 vejs indblæsningsretning.
6 °C for 2- 1 vejs indblæsningsretning.

Installation 

Armaturerne leveres I størrelse 595x595 
mm for direkte lofttilpasning i T-skinne 
60x60 cm loftmoduler.

Loftmontering kan for standard stør-
relserne være over eller under T- skin-
nen.

Armaturerne kan tilsluttes enten di-
rekte på kanalen, eller alternativt til Hal-
ton’s trykfordelingsboks TRI eller TRH.

Anbefalet minimums afstand mellem 
armaturer og kanaltilslutning er normalt 
3 x kanal diameter.

Fig.1. Install ation over skinne

Fig.2. Installation under skinne

Halton Jaz Sky Halton Jaz Rain
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Installation med 
trykfordelingsboks

Tilslutningskraven på Halton’s Trykfor-
delingsboks TRI kan enten installeres 
indvendig eller udvendig I bunden af 
trykfordelingsboksen.

Nem åbning af armatur sikre 
hurtig service og rengøring

Man kan nemt åbne armaturet ved at an-
vende et tyndt egnet blad/plade såsom 
en plasticplade som vist på billedet. Se 
fi g.4. Tryk pladen/bladet i spalten mel-
lem frontpladen og kammeret af arma-
turet på den side hvor Halton logo er 
placeret (ca. 50 mm fra hjørnet). Træk 
forsigtigt for at åbne op til armaturet.

Frontpladen kan aftages ved at trykke 
på de indvendige hængsler. Se fi g.5. 
Monter pladen igen ved at trykke mod 
hængslerne. Luk armaturet til ved at 
trykke frontpladen mod armaturet indtil 
fjederen låser.

Justering og balancering

Halton Jaz Sky og Halton Jaz Rain arma-
 turerne inkluderer ikke nogen separat 
luftjusterings mulighed.

For at kunne justere og måle luftha-
stigheden, anbefales det at tilslutte arma-
turet til Halton TRI eller TRH trykforde-
lingsboks. Lufthastigheden kan derved 
bestemmes ved at anvende trykforde-
lingsboksens måle- og justeringsmodul.

FLERE NYHEDER PÅ 
WWW.HALTON.COM

På www.halton.com kan du læse 
fl ere nyheder. Blandt andet om War-
saw Spire, kontorbygning som vandt 
ejendomsbranchens ”Gyldne palmer” 
og hvilke komponenter fra Halton 
som blev anvendt i kontorbygningen.

Eller om Halton Frankrig som har 
fået CSTB godkendt et detektering af 
anvendelse og CO2 styringssytem.

Fig.3. Installation med Halton TRI Trykfor-
delingsoks

Fig.4. Åben med et tyndt plastikblad. Fig.5. Tryk på hængslet indvendigt fra.
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Rådgivning af alle former 
for belysning
AF SØREN STAGE-MADSEN

Højager Belysning A/S er landsdæk-
kende leverandør af belysning til B2B 
og B2G markedet. Virksomheden har 
et landsdækkende net af 17 konsulen-
ter som servicerer det daglige salg af 
lyskilder og el-materiale, og som i sam-
arbejde med projektafdelingen tilbyder 
energioptimeringer i nye samt eksiste-

rende belysningsanlæg. Herunder råd-
givning samt levering af alle former for 
belysning og styring. Vi henvender os 
til den energibevidste bruger, samar-
bejdspartner og bygherre, som ønsker 
en fremtidssikret, energi- og driftsop-
timeret løsning, hvor komfort og mi-
nimal vedligeholdelse har 1. prioritet. 
Projektafdelingen fokuserer på energi 
og drift besparelser samt rådgivning og 
disponering. Vi varetager belysnings-

opgaven fra a–z og indgår i en løbende 
dialog med bygherre om løsningsop-
timering af opgaven. Ved projektsam-
arbejde sikrer Højager Belysning A/S 
at gældende lovgivninger overholdes. 
Det gælder bla. indenfor Trafik & Byg-
gestyrelsen, EN standarder, Sikkerheds-
styrelsens bestemmelser osv. Højager 
Belysning A/S er en troværdig partner 
og tager ansvar for hele projektforløbet, 
uanset projektets størrelse og komplek-
sitet. Vi er med i diverse brancheorgani-
sationer og netværksgrupper, og er med 
til at sætte præg på branchen.

Udvikling

Når vi i Højager Belysning A/S beretter 
at belysningsbranchen er i en rivende 
udvikling, kommer det nok ikke som en 
overraskelse for ret mange. Lige siden 
at glødelampen blev introduceret til-
bage i 1800 tallet, er der sket en enorm 
udvikling og nogle af de største skridt 
er taget indenfor for få årtier. Vi kom-
mer ikke uden om at en af årsagerne 
til disse enorme gennembrud ifht. bla. 
lys- og energieffektivitet er vores søgen 
efter det optimale lys og selvfølgelig vi-
denskabens evner til at kunne skabe nye 
komponenter som muliggør dette. Der 
er i mange år forsket i lysets påvirkning 
af vores velbefindende og de senere år 
er der kommet mange veldokumente-
rede rapporter som underbygger den 
påstand, at lyset er en yderst vigtig brik 
i vores indre biodynamiske ur og tilfører 
målbare psykiske og biologiske effek-
ter på os som mennesker. Det optimale 
scenarie er selvfølgelig at komme så 
tæt på kilden som muligt, det ”rigtige 
lys” som vi arbejder imod hele tiden, 
at kunne genskabe, solens lys og ikke 
mindst, den døgn rytme som vores na-
tur formår at skabe, som er så godt for 
vores helbred, psyke og velbefindende. 
I vores samfund er vi i det daglige dybt 
afhængig af lysets tilstedeværelse, funk-
tion og påvirkning, og det er uanset om 
man holder fri er på ens arbejdsplads 
eller lign. Derfor er der selvfølgelig et 
kæmpe marked for dette ”produkt”, med 
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alle disse mange fantastiske egenskaber 
som har så stor indflydelse på vores liv 
på jorden. Kæmpe ressourcer er sat ind 
i belysningsbranchen for at knække ko-
derne til ”det rigtige lys”, samtidig med at 
der selvfølgelig i takt med, stilles større 
og større krav til både kvaliteten og lys- 
og energieffektiviteten. EN-standarder, 
krav fra Trafik- og byggestyrelsen, ar-
bejdsmiljø organisationer osv. skubber 
heldigvis hele tiden på, og sikrer at der 
er en gunstig udvikling og at vi kan stille 
krav til udviklingen. Fra første færd hvor 
LED blev præsenteret, har vi stort set 
hver eneste dag, lige siden, kunne kon-
statere udvikling og fremskridt. Vi har nu 
mulighed for at kunne levere belysnings 
løsninger hvor man tilgodeser så mange 
forskellige parametre, uden at man skal 
gå på kompromis med lyskvalitet, her-
under farvegengivelser og mængde af 
lys, i kombination med lang levetid, som 
betyder yderst begrænsede drift- og 
vedligehold på anlæg og ikke mindst, vi 
sparer på energien da LED er en meget 
sparsommelig og nøjsom lyskilde. I den 
spæde start, hvor LED ’en kommer på 
markedet, er det energieffektiviteten der 
bliver en af de mest omtalte faktorer.

Lysstyring

Efterhånden som udviklingen tager fart, 
er der heldigvis også mange andre gode 
faktorer der får plads på positivlisten. I 
kombination med en god lysstyring er 
det nu muligt at lave nogle belysnings-
anlæg hvor man tilgodeser og muliggør 
den ønskede døgnrytme, hvor lyset 
automatisk tilpasser sig ifht. vores indre 
biodynamiske ur. Disse løsninger finder 
efterhånden plads rigtig mange steder og 
i takt med at den tekniske formåen, ud-
vikling og masseproduktion finder sted, 
kommer disse belysningsløsninger ned i 
et omkostningsniveau hvor det vil kunne 
finde indpas i mange budgetter og øko-
nomier. Højager Belysning A/S har igen-
nem det seneste år leveret mange løsnin-
ger, hvor kravet har været, at lyset skulle 
kunne tilpasse sig automatisk, ikke kun 
på lysmængde, men også på farveskift, 
såkaldt kelvinchange. Det har især været 
på pleje- og ældreområdet at ønsket og 
kravet har været der og her, at største-
parten af leveringerne har fundet sted. 
Dog ser vi efterhånden også at kontor-
arbejdspladser og undervisningsinstitu-
tioner begynder at stille disse specifikke 
krav. Højager Belysning A/S har bla. i Re-
gion Nord, hos Center for døvblindhed 
og høretab lavet en løsning i samarbejde 

med Philips, Aura og Helvar, med et be-
lysningsanlæg som håndterer de nyeste 
funktionaliteter, med krav om farveskift, 
optimal lyskvalitet, fleksibilitet, driftssik-
kerhed, energieffektivitet osv.

Armaturerne fra vores samarbejds-
partnere hhv. Philips og Aura, er i dette 
projekt indbygget i skjulte og synlige 
T-skinne systemer 60 x 60, påbygget i 
udvendig rammer og nedpendlet i spe-
ciel tilpasset løsning. DALI styring fra 
VanPee med Helvar DALI router og sty-
rings komponenter. Højager Belysning 
A/S har stået for projektering, levering 
og byggemøder i samarbejde med den 
lokale El-installatør på stedet, som har 
stået for montering og installering af de 
leverede produkter. Efter endt monte-
ring har Højager Belysning A/S foretaget 
den endelige programmering, afleve-
ring, brugervejledning og KS materiale 
på projektet. Den daglige leder af den 
tekniske afdeling på stedet, Inst. Michael 
Drøscher Hansen fortæller at der er me-
get stor tilfredshed med den leverede 
belysning- og styringsløsning. Brugerne 
og medarbejdere på stedet er meget til-
fredse med den fleksibilitet og de mange 
muligheder der pludselig er blevet mu-
liggjort i denne løsning hvor styringen er 
programmeret efter brugernes og byg-
herres ønsker. Scenarie- og overstyrings-
tryk, let adgang via tablets og Pc’ ere gør 
løsningen nem og enkelt at arbejde med. 
Ved evt. ændringer foretages dette ved 
få tryk, og kan gøres internt, eller via 
fjernopkobling. Brugerne og medar-

bejdere oplever en hverdag hvor det er 
blevet nemmere at tilpasse lyset og dets 
funktioner til netop de arbejds- og pleje-
opgaver der skal udføres og daglig Leder 
af teknisk afdeling kan notere sig betrag-
telig mindre vedligehold pga. den lange 
levetid helt op forventet 70.000 timer og 
minimeret forbrug, med en besparelse 
på 40-60% ifht. tidligere installerede T5 
og T8 lysstofrørs løsning, den gang uden 
styring. Nu er der ikke i disse nyrenove-
rede områder med lys der står tændt util-
sigtet, da sensorer fra VanPee sørger for 
at dæmpe ned, og slukke helt efter endt 
tilstedeværelse.
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Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers   

FSD generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed officielt til FSD’s 68. ordinære generalforsamling på:

Hotel Comwell, Kolding

Onsdag den 4. oktober 2017, kl.15.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

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

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

 

Randers den 27. maj 2017.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Svend Christiansen
Formand
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Webbaseret 
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● SERVICE og 
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● INSTALLATION og 
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ELTIME A/S
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Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk
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HOSPITALSUDSTYR

Vi ønsker at gøre de nye 
supersygehuse mere super
Danmarks hospitaler og sygehuse står på tærsklen til en vigtig overgang. Med fokus på netop denne 
periode står JRV A/S klar til at hjælpe sygehusene med udstyr til nogle af de vigtigste rum. 

AF SALGS- OG MARKETINGASSISTENT  

JOSEFINE KRISTINE LEONHARDT, JRV A/S

Hospitaler har altid været et meget højt 
prioriteret område for JRV, der kun er 
blevet større og større med årene. I ly-
set af et ønske om øget personsikker-
hed, høj kvalitet og effektivisering som 
de primære mål for de nye supersyge-
huse, har vi øget vores fokus yderligere, 
da vi er af den overbevisning, at vores 
produkter og løsninger imødekommer 
disse ønsker, siger direktør Erik Ras-
mussen fra JRV. Dette bygger blandt 
andet på, at vi nu gennem mere end tre 
årtier fortsat er frontløber på landets 
hospitaler, hvor både vores punktsug, 
LAF-enheder, lægevaske, kildefiltre, 
slangeovertræk og ikke mindst vores 
sugeskærme, bedre kendt under nav-
net Medisafe, har opnået en solid efter-
tragtet plads. 

Topbeskyttelse med lave 
luftmængder i de nye 
medicinrum

Af erfaring med arbejde i sundhedssek-
toren ved vi, at der følger en række faste 
krav, normer, anbefalinger og holdnin-
ger, både ift. produktet, produktanven-
delse samt indretning. Med sit mindste 
behov for en luftmængde på kun 115 
m3/h, og som til stadighed formår at 
opretholde den højeste personsikkerhe-
den, er Medisafe skærmen en bestseller 
der står placeret mange steder i landet. 
Medisafe blev til som et resultat af en 
udviklingsproces i et tæt samarbejde 
mellem JRV og brugerne. Ønsket fra 
brugerne var øget personbeskyttelse, 
renlighed og effektiv brugerhåndtering 
af medicin og formalin som de vejende 
faktorer. I kølevandet af Medisafes fort-
sat stigende popularitet har vi siden stad-
fæstet vores position ved også at tilbyde 
kundetilpassede skærme, designet og 
produceret til den individuelles behov, 

fortæller Erik Rasmussen. Den meget 
lave luftmængde på Medisafe skærmen 
kan næsten ligestilles med luftmængden 
til et klassisk punktsug, hvilket gør at Me-
disafe kan anvendes flere steder. Der-
udover kan JRV’s sugeskærm sidestilles 
med et stinkskab, da lufthastigheden i 
hele sugeåbningen bør være minimum 
0,5 m/s, hvilket overholder normen for 
stinkskab DS/EN 14175. Kontrolanord-
ning fra arbejdstilsynet er et krav, men 
uden nogen synlig specifik alarmgrænse. 
Det ændre dog ikke på, at vi altid forhold 
os til en anbefalet alarmgrænse der lig-
ger på 10-15 %.

Et optimeret system til Medisafe 
skærmen

Med sine mange år i bagagen er vores 
sugeskærme blevet gennemtestet i ad-
skillige miljøer med meget forskellige 
arbejdsprocesser. I sin videre udvikling 
har vi specielt til kliniske arbejdsmiljøer 
fremmet tilgængeligheden for bedre 
ergonomi i form af hæve-/sænkeborde 
samt lettet affaldshåndteringen ved at 
give mulighed for en integreret kany-
lespand, der gør det nemt og sikkert 
at bortskaffe farlige genstande såsom 
sprøjter, skalpeller, kanyler osv.

Ydermere er vi på nuværende tids-
punkt ved at arbejde med at optimere og 
Eco-design godkende hele vores sorti-
ment af ventilatorer. I den kontekst ind-
drager vi endvidere ventilatorer egnet til 
Medisafe skærmen. I fremtiden skal det 
medvirke til nogle nye udviklede syste-
mer af Medisafe skærmen. Ideerne med 
systemerne beror i, at ventilatorer skal 
kunne regulere luftmængderne efter 
skærmåbningen, ligesom vi kender det 
fra almindelige traditionelle stinkskabe. 
I samme forbindelse tager vi filtrene til 
Medisafe op igen.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6   37 

Vi bygger den rigtige 
vogn til jeres behov

■  anæstesivogne
■  isolationsvogne 
■  hjertestopvogne 
■  akut- & dropvogne  
■  behandlingsvogne 
■  flexvans
■  tilbehør

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

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

EN NY LØSNING MED SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Oplev med  
StoryPanels™

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

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

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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Effektiviteten af OP-3000

I lighed med Medisafe skærmen er vores 
punktsug til OP-stuer (OP-3000) også 
et meget eftertragtet udstyr på de nu-
værende hospitaler. Dette skyldes ikke 
mindst dets utrolige gode sugeeffekt, 
lave støjniveau og lette bevægelighed, 
der giver en stor fleksibilitet under ope-
rationer. Den ekstreme sugeeffekt er i 
flere tilfælde blevet demonstreret rundt 
om i landet, siger Erik Rasmussen. En lille 
anekdote fra et af vores mange besøg gik 
på at brugerne kontaktede os, da de ikke 
syntes at punktsuget sugede tilstrække-
ligt. Vi kom og deltog i en operation, hvor 
der i forløbet røg to operationsklude op 
i sugetragten på sugearmen, hvor efter 
man skulle tro, at sugeevnen var lig nul. 
Men efter at en af vores teknikere fik lov 
til at placere punktsuget korrekt, var der 
selv med klude i sugetragten, rigeligt sug 
igennem hele systemet. Det gik jo der-
efter hurtigt op for både læger og ope-
rationssygeplejersker, at produktet fun-

gerede som vi sagde, hvis det blev brugt 
korrekt, siger Erik Rasmussen.

JA LAF!

Som tiden går er der heldigvis kommet 
mere og mere fokus på LAF-stuernes 
vigtighed, og det glæder os utrolig me-
get, siger Erik Rasmussen. Hospitals-
ledelsen er blevet opmærksomme på 
LAF, og vi har endda hørt at flere stuer 
er klar til at få monteret LAF-systemet. 
Vi håber denne positive fremgang vil 
komme til udtryk i flere af projekterne i 
fremtiden. Indtil da tager fortsat vores 
del i den vigtige proces om LAF. OP Vent 
2 projektet er i fuld gang, og vi glæder 
os meget til at se den videre udvikling, 
slutter Erik Rasmussen. Hvis det har vakt 
lidt interesse, findes der en lille smule 
information om OP Vent 2 projektet 
her: https://danvak.dk/wp-content/
uploads/2017/04/S%C3%B8ren-Over-
gaard_Daniel-Bauer.pdf.



• 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-
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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

INFECTION CONTROL

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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NETVÆRK

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

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

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

Steelco Denmark A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com

www.steelcospa.com
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91 

www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

Vil du træffe ansvarlige 
valg med hensyn til 
hygiejne og miljø? 

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.



A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
SC

A
N

PU
BL

IS
H

ER
 | 

Fo
rla

ge
t 

Jo
hn

 V
ab

ø 
A

/S
 E

m
ilie

ki
ld

ev
ej

 3
5,

 2
93

0 
Kl

am
pe

nb
or

g 
| w

w
w

.sc
an

pu
bl

ish
er

.d
k

Magasinpost MMP
ID-nr. 46707

Emergency Light.dk
Sikkerhedsbelysning • LED belysning

Primulavej 29, 8500 Grenaa
Tlf. 22 38 30 25
ana@emergencylight.dk emergencylight.dk

emergencylight.dk

Erfaring giver sikkerhed!


