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COVID-19 – med fokus 
på hospitalernes tekniske 
afdelinger

COVID-19 – symptomer og 
diagnostik

Det er over et halvt år siden, at den første 
danske patient blev konstateret smittet 
med det nye coronavirus, der siden års-
skiftet har bredt sig fra Wuhan-provinsen 
i Kina. Primo oktober 2020 er næsten 2,5 
millioner danskere testet i offentligt regi, 
over 30.000 er påvist positive, og over 650 
er døde med coronavirus. Se de aktuelle tal 
på ssi.dk.

Ny coronavirus kaldes også SARS-Co-
ronavirus-2 eller SARS-CoV-2, da det er 
tæt beslægtet med det coronavirus, der i 
2003 gav anledning til SARS, en svær lun-
geinfektion med høj dødelighed, der især 
ramte Kina/Sydøstasien, men også blev 
eksporteret til andre lande, bl.a. Canada. 
Sygdommen kaldes COVID-19 efter det 
engelske Corona Virus Disease og pga. 
første erkendte tilfælde i 2019.

Typiske symptomer opstår efter en inku-
bationstid på 1-14 dage (median 5-6 dage) 
i form af feber, tør hoste og træthed. Andre 
tidligere men mindre hyppige symptomer 
omfatter bl.a. hovedpine, muskelsmerter, 
ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lug-
tesans mv. Størstedelen af patienterne får 
kun milde symptomer, men særligt hos æl-
dre og personer med alvorlige grundsyg-

domme kan der 3-12 dage (median 6 dage) 
efter symptomstart opstå alvorlig lungebe-
tændelse, som kræver indlæggelse og for 
en mindre del af disse, 3-8 dage efter start 
på lungebetændelsen, er det nødvendigt 
med behandling på intensiv afdeling og 
evt. respiratorbehandling.

Det er en udfordring, at en vis procent-
del af smittede slet ikke får symptomer 
(asymptomatiske), samt at man kan smitte 
fra 2 dage før man får symptomer (præ-
symptomatisk).

Diagnose stilles ved hjælp af påvisning 
af virus-arvemateriale (PCR-test) eller 
antistof. PCR kan blive positiv nogle dage 
inde i sygdommen og kan vedvare som 
positiv noget tid efter, at man er blevet 
rask. PCR skelner ikke mellem levende 
(som kan give infektion) og døde virus. 
Antistof kan først måles, når immunsyste-
met har reageret.

Hvad ved vi om virus?

Virus er et kappebærende virus. De virus, 
som har kappe, er generelt relativt skrøbe-
lige og følsomme for detergenter og alko-
hol. Det gælder også SARS-CoV-2, der kan 
inaktiveres med rengøring. Vi vælger dog i 
retningslinjerne at lægge en ekstra sikker-
hedsfaktor ind i form af desinfektion med 
alkohol eller alternativt klor, når der har 
været patienter til stede med mistænkt el-
ler bekræftet COVID-19.

Der er forskellige studier af hvor længe 
og under hvilke forhold virus overlever 
uden for mennesket. Samlet er konklu-
sionen, at virus kan overleve op til 48 timer 
på overflader. Overlevelsen begunstiges 
af høj luftfugtighed og lave temperaturer, 
mens sollys inaktiverer virus.

Der var en forventning om, at infekti-
onstallet ville falde med sommervejr og 
varmere temperaturer (og samtidig færre 
personer indendørs), men rapporter fra 
mange lande har vist, at det ikke er tilfæl-
det.

Hvordan smitter COVID-19?

Smitte sker fortrinsvis ved dråbesmitte og 
tæt kontakt (kindkys, kram) inden for 1-2 m 
afstand af den smittede, samt ved indirekte 
kontaktsmitte (via fælles kontaktpunkter 
som håndtag, knapper mv.).

Med fokus på indirekte kontaktsmitte 
fandt en kinesisk undersøgelse i et CO-
VID-19 hospital fx, at næsten 25 % af un-
dersøgte kontaktpunkter var PCR-positive 
(herunder elevatorknapper, pc-mus og ta-
staturer, telefoner og sengeheste).

I medierne har der været en del debat, 
om smitte kan være luftbåren. Forskel-
lige udbrud (supersprednings-events) 
har sandsynliggjort, at mindre dråber fra 
den smittedes luftveje under særlige om-
stændigheder kan bevæge sig længere 
i rummet end de 2 m og måske holde sig 
svævende i længere tid, men det er uvist 
hvilken grad af indirekte kontaktsmitte, der 
kan have været samtidig. Alt andet lige vil 
der være en stigende smitterisiko under 
forhold, hvor der opholder sig en smittet i 
rummet, ansigterne vender mod hinanden, 
man taler højt, råber, hoster, synger eller er 
fysisk meget aktiv (med hurtig vejrtræk-
ning) og rummet er lukket – og jo flere, der 
er i rummet, jo flere vil være udsat. Der er 
her ikke tale om luftbåren smitte i sædvan-
lig infektionshygiejnisk/infektionsmedi-
cinsk forstand

Der er ikke konstateret smitte via venti-
lationssystemer.

Der er ikke rapporteret om smitte via 
fækalier, selv om der er påvist positiv PCR 
i afføring og spildevand. Der er heller ikke 
konstateret smitte via spildevand, drikke-
vand eller badevand/bassinvand. Se op-
summering fra mst.dk.

Dyr: Mink er modtagelige for infektio-
nen, og på minkfarme vurderes både drå-
besmitte, kontaktsmitte og støvsmitte at 
være vigtige smitteveje.

Virus kan med vores nuværende viden 
ikke formere sig eller mutere i gnavere som 
mus og rotter. Alle dyr kan dog være pas-

AF OVERLÆGE ELSEBETH TVENSTRUP JENSEN, 
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sive vektorer for smitte, dvs. bringe smitte 
videre, hvis de har kontakt med smitstof (fx 
slim fra luftvejene) og får forurenet pels, 
poter og andre overflader.

Skadedyr må ikke have adgang til af-
faldsrum eller generelt til affald, der kan 
indeholde patientmateriale.

Forebyggelse generelt

Følg Sundhedsstyrelsens generelle råd 
om afstand, håndhygiejne, rengøring – og 
undgå håndtryk, kindkys og kram – host el-
ler nys i lommetørklæde eller ærme – bliv 
hjemme ved sygdom.

Husk at disse råd også gælder i pau-
serne, ved møder og kurser, i kantinen, når 
personalet samles! Det menes, at der er 
tilfælde af smitte til personale på hospita-
lerne, som ikke er sket ved kontakten med 
patienterne, men i personalerum o.l.

Følg de lokale retningslinjer (hospita-
lets/regionens).

Forebyggelse med fokus på 
konkrete arbejdsopgaver og –
områder

Ventilation: Sørg for god ventilation med 
tilstrækkelig frisklufttilførsel i rum, hvor 
patienter og/eller personale opholder sig. 
Recirkulation af luft anbefales ikke, med 
mindre luften filtreres. Begræns antal af 
personer i rummet, hvis ventilationska-
pacitet er udfordret. I kontorområder kan 
regelmæssig udluftning med gennemtræk 
være et alternativ. CEI anbefaler generelt 
ikke bordventilatorer eller luftrensere i kli-
niske områder.

Ventilationskanaler: Eftersyn og rengø-
ring med sædvanlige rengøringsmidler, 
anvendelse af værnemidler og generelle 
forholdsregler, fx håndhygiejne.

Spildevand: Reparationer på faldstam-
mer, kloaksystem o.l. skal ske med vanlig 
forsigtighed, anvendelse af værnemidler 
og generelle forholdsregler, fx håndhygi-
ejne.

Brugsvand: Rutinevandprøver udtages 
efter aftale med infektionshygiejnisk en-
hed og under hensyntagen til eventuelle 
besøgsrestriktioner i kliniske afdelinger. 
Vær opmærksom på legionella-risiko, når 
afdelinger/afsnit inkl. administrative områ-
der genåbnes, efter at have været lukket i 
kortere eller længere tid.

Affald: Håndteres som vanligt.

Byg hygiejnen ind

COVID-19 har om noget vakt opmærksom-
heden på, at det er muligt at forebygge in-
fektioner med hygiejniske tiltag. Det gæl-
der også ved nybygning og renovering, 
hvor man med hensigtsmæssigt design, 
materialevalg, indretning og tilstrækkelige 
pladsforhold kan bygge hygiejnen ind.

Eksempler herpå er enestuer, minime-
ring af kontaktpunkter fx ved håndfri dør-
åbning, udstyr og inventar hvis design er 
rengøringsvenligt og udført i materialer, 
der tåler hyppig rengøring og desinfektion, 
personalerum med tilstrækkelig plads, de-
poter som sikrer opbevaringsplads og und-

går rod, samt nudging-tiltag der dirigerer 
personale og patienters adfærd.

Så både med udgangspunkt i den ak-
tuelle situation med COVID-19, med 
henblik på at forebygge de ”sædvanlige” 
infektioner, som faktisk ser ud til at have 
kunnet forebygges, samt at sikre sig mod 
fremtidige epidemier er det værd at bruge 
de erfaringer, som vi kan tage med fra CO-
VID-19 og sørge for fremover at bygge hy-
giejnen ind.

Læs tidligere  
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Hvad blev der af debatten 
om det værdibaserede 
sundhedsvæsen?

Gennem de senere år – og op til starten på 
pandemien i begrundelsen af 2020 – var 
et af hovedtemaerne i den sundhedspoli-
tiske diskussion i Europa – og i store dele 
af verden – værdibaseret sundhedssyste-
mer – på engelsk Value Based Health Care 
(VBHC).

Nogle steder begyndte man faktisk at 
bruge VBHC i praksis. Andre steder dis-
kuterede man og forberedte sig på at gøre 
det i fremtiden, og alle steder blev der 
holdt den ene konference efter den an-
den om temaet: Value Based Health Care! 
Men siden pandemien tog alle med over-
raskelse blev agendaen flyttet, og ikke der 
er ikke sket meget på det område, om end 
det måske er på tide at genindføre nogle af 
temaerne, men mere om det senere.

Hvad er egentlig VBHC? På en måde 
kan det ses som et opgør mod det stærke 
fokus på omkostninger, der kom i sund-
hedsdebatten især efter den finansielle og 
økonomiske krise, og generelt efter skiftet 
i demografien med mange flere ældre med 
kroniske sygdomme og efter de senere års 
betydelige stigninger i priserne på medici-
nområdet, bl.a. på grund af mange nye og 
hidtil ukendte former for medicinske be-
handlinger.

Det stærke fokus på omkostninger flyt-
tede også i høj grad styringen af sundheds-
væsenerne over til finansministerierne i 

de forskellige lande og mange ”smarte” 
modeller blev udviklet med henblik på at 
styrke omkostningskontrollen og højne 
effektiviteten – ofte ment som en meget 
mekanisk form for effektivitet som mere 
havde blik for kvantitet end på kvalitet. Det 
flyttede i hvert fald ikke indflydelsen på ud-
viklingen over til patienterne, men skabte 
grundlag for evindelige slagsmål mellem 
økonomerne og læger og andre sundheds-
professionelle. Men patienterne blev i stort 
omfang glemt – også i de løsninger, som 
indebar stigende ventetider på behandlin-
ger.

Inddrager patienterne

Men et andet spørgsmål som er af stor be-
tydning for patienterne, er ganske enkelt, 
hvordan deres tilfredshed med behandlin-
ger er. Et berømt eksempel baserer sig på 
en undersøgelse af prostata-operationer i 
Tyskland. Her viste det sig, at hvis man la-
vede snævre effektivitetsundersøgelser og 
undersøgelser af den umiddelbare kliniske 

succes, så var der stort set ikke forskel i 
resultaterne fra de mest specialiserede kli-
nikker på området til det almindelige ikke-
specialiserede provinshospital. Hvorfor så 
arbejde på at specialisere sig? Ja, spørg 
patienterne, og hvis man gjorde det det, 
fandt man ud af at livskvaliteten for patien-
terne varierede milevidt fra hinanden, og 
her var patienter, der var behandlet på spe-
cialklinikkerne langt bedre tilfredse med 
deres liv efter operationen, end dem der 
var opereret på mere almindelige sygehuse 
uden den specielle ekspertise.

Eksemplet peger i sin enkelhed på, at 
det, som de kliniske eksperter kalder en 
succesfuld operation, måske ikke er det for 
en patient, som efter noget tid efter ope-
rationen må døje med forskellige typer af 
besvær, som reducerer livskvaliteten.

Man kunne jo så vælge bare at give ef-
ter og give patienterne alt, hvad de ønsker, 
men det er ikke ideen med VBHC. Det 
grundlæggende begreb, som blev udvik-
let af professor Michael Porter fra Boston, 
var at måle eller estimere outcomes (måske 

AF FORMAND HANS MARTENS,  

CHES – COALITION FOR HEALTH,  

ETHICS AND SOCIETY
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bedst oversat ved de kvalitative resultater 
af behandlingen) og sætte resultaterne i 
forhold til omkostningerne ved at gøre det. 
Så også ud fra denne betragtning betyder 
omkostningerne noget, men de bedøm-
mes ikke bare som omkostninger i sig selv, 
men som omkostninger i forhold til at opnå 
resultater, som betyder noget for patien-
terne.

Måling af værdien

Det er ret let at måle omkostninger, men 
meget mere vanskeligt at måle outcomes. 
Det bliver nemt noget subjektivt, hvis man 
ikke sætter rammer op for, hvordan det 
skal måles. Det har man bl.a. gjort gennem 
en international organisation, der hedder 
ICHOM (International Consortium for He-
alth Outcomes Measurement), der grad-
vist hat opbygget et system af sygdoms-
relaterede standardmetoder. Dermed – og 
hvis man anvender de samme metoder på 
tværs af institutioner og lande – får man 
nogle mere præcise ideer om, hvordan 
man kan skabe den bedst mulige værdi af 
behandlingen for patienterne – i forhold til 
de omkostninger, der måtte være ved be-
handlingen de forskellige steder.

Et område, hvor VBHC er blevet brugt 
relativ meget, er i forbindelse med offent-
lige udbud efter lægemidler, medicinsk ud-
styr, mm. I stedet for bare at se på omkost-
ningerne, og købe det billigste, så sætter 
man her omkostningerne i forhold til den 
estimerede værdiskabelse, så man får mest 
mulig værdi for pengene. Der er naturlig-
vis heller ikke her nogen matematisk eller 
teknisk præcis måde at måle outcomes på, 
men der eksperimenteres med mange for-
skellige modeller, som indeholder teknisk 
målbare forhold men også subjektive vur-
deringer af forskellige typer af relevante 
personer – som oftest blandt sundheds-

personalet, men man kunne også tænke 
sig at inddrage vurderinger fra patienter 
og/eller deres organisationer. Men det helt 
afgørende er her – som på mange områder 
– at man sætter fokus på at finde det, som 
skaber den største værdi i stedet for den 
laveste pris her og nu!

Den samfundsmæssige værdi

Jeg har selv i forskellige sammenhænge 
foreslået at bruge metoden til også at se 
på den samfundsmæssige eller samfunds-
økonomiske side af sagen og bruge det til 
at styre investeringer i sundhedssektoren. 
Som det er nu, styres pengestrømmene i 
sundhedssystemerne af omkostningsbe-
tragtninger, men i den grad også af, hvem 
der lobbyer bedst for pengene. Men det 
ville nok være en god værdi at prøve at se 
på omkostningssiden mere som en inve-
stering end som et forbrug på kort sigt og 
i det hele taget spørge sig, hvordan man 
skaber den højeste værdi for samfundet og 
for de midler, som samfundet afsætter til 
sundhedssystemerne.

Det er f.eks. mærkeligt, at der i EU lan-
dene i gennemsnit kun bruges 3 % af alle 
sundhedsbudgetterne til forebyggelse 
af sygdomme og sygdommes udvikling, 
mens stort set resten går til at behandle 
syge. I Danmark taler vi omkring kun 2.5 % 
af budgetterne, der går til forebyggelse og 
til den primære sundhedssektor. Ville det 
ikke skabe mere værdi for både patien-
terne og for samfundet, at man forhindre 
sygdomme i at opstå og udvikle sig end 
at betale i dyre domme for at helbrede? 
I denne forbindelse skal man ikke alene 
tænke på de omkostninger, der er i sund-
hedsvæsenet, men også de omkostninger, 
der er for samfundet ved at folk er syge: De 
kan måske ikke arbejde og betaler derfor 
ikke ind til systemet, men modtager måske 

i stedet for offentlig støtte. Så produktivi-
tetsfaktoren spiller også en stor rolle her.

Prøv at tænke over, hvordan en værdi-
mæssig vurdering ville kunne forholde sig 
til spørgsmålet om den stærkt stigende 
gruppe af folk med diabetes II? Udviklingen 
af den sygdom kan jo forhindres og holdes 
i ave gennem livsstilsændringer og ville det 
give større værdi for patienten og samfun-
det at give sig tid til at lære folk, hvordan de 
selv kan kontrollere deres sygdom, end at 
give dem medicin og senere hen indlægge 
dem til alvorlige operationer?

Har vi brug for en ny 
værdidiskussion?

Men som nævnt i indledningen, fjernede 
Corona-pandemien stort set denne debat 
og den blev ikke engang brugt i den ellers 
stærke debat om hvorvidt man skulle be-
grænse pandemien gennem økonomiske 
og sociale tiltag (nedlukninger) og eller ej. 
Det kunne ellers have sat et fokus på de-
batten om værdien af liv – f.eks. i de æl-
dre befolkningsgrupper – og om hvordan 
dette kunne give argumenter for strikse 
nedlukninger eller ej. Selv i Sverige, som 
er et af de lande, hvor debatten om VBHC 
har kørt mest intensivt – var der ikke en 
værdibaseret debat om konsekvenserne af 
landets politik i forhold til pandemien – en 
strateg der jo var markant anderledes end 
den, der blev valgt i de fleste andre lande.

Måske burde vi begynde at se på VBHC 
igen. Vi får på den ene side virkelig brug 
for at se på, hvor indkøb og behandlinger 
skaber mest værdi efter Corona, hvor de 
offentlige budgetter har fået alvorlige bu-
ler. Skal økonomerne have lov til at få os 
tilbage på omkostningsvurderingskursen, 
eller kan vi forsøge at brede vurderingerne 
lidt ud så vi ser på den værdi, vi får for 
sundhedsbudgetterne?

En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

http://www.cotedor.dk
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FAGNETVÆRK

Skab bedre løsninger: 
Brug FSTAs faggrupper 
Faggruppernes store ekspertise er guld værd, når der opstår tvivl, fastslår fagchef Finn Westergaard  
fra el-faggruppen under FSTA, der blandt andet har oplevet usikkerhed om krav til brug af MIT-tavler  
i gruppe 2 områder

Mange oplever støj i deres elektriske instal-
lationer der stammer fra lækstrømme i stål-
dele alle vegne i bygningerne og skal eli-
minere disse, men spørgsmålet er, hvordan 
dette gøres optimalt. Der kan være mange 
andre spørgsmål om kravene til installatio-
ner på livsvigtige områder.

Det mest nærliggende svar, når tviv-
len råder, er at henvende sig til FSTAs el-
netværksgruppe. Så er man sikker på en 
kvalificeret og hurtig afklaring af vigtige 
tvivlsspørgsmål, fastslår Finn Westergaard, 
fagchef for Sikring og Sundhed hos AFRY i 
Herning og deltager i udvalget.

– Ajourføring og vidensdeling er er en 
af faggruppernes vigtigste formål. Med 
en strøm af nye lovtekster og metoder kan 
det være svært for selv meget dygtige fag-
personer at gennemskue lovkrav, hvordan 
opgaver udføres i praksis og sikre overblik 
over udbuddet af anlæg på markedet.

På det seneste har Finn Westergaard 
oplevet flere steder, hvor der er problemer 
med elektromagnetiske forstyrrelser, dvs. 
elektrisk støj, der påvirker apparater og 
andet elektrisk udstyr så det pludselig ikke 
virker korrekt.

Her har man kunnet konstatere, at byg-
geriet ikke er udlignet korrekt i henhold til 
DS/EN 60364 og at det har været en med-
virkende årsag til problemerne. At udligne 
korrekt og afhjælpe støjproblemer kan 
være rigtig svært når byggeriet er færdigt.

Derfor har el-netværket opfordret grup-
pens medlemmer til at følge skarpt op på, 
at standardsamlingen DS/EN 60364-serien 
overholdes, når projekter gennemføres. 
Hvordan det i praksis udføres fremgår af 
standardsamlingen DS/HD 60364.

Den udkom i juli i en revideret 5. udgave 
med nyeste opdateringer og flere nye ka-
pitler i håndbogen 183, men det kan være 
svært at tolke normen og her kommer el-
netværket så ind og kan give vidensdeling 
når der er tvivlsspørgsmål, fastslår han.

Hold fast i MIT-tavlerne

– Der har fx også været tvivl om, hvornår 
man skal anvende MIT-eltavler på hospi-
talerne og, hvordan gruppe 2 områder de-
fineres fx på en neonatalafdeling. Her var 
der fremkommet et forslag om at anvende 
TN-S system frem for MIT-tavler.

El-netværket mener dog, at de tidligt 
fødte er et gruppe 2 område. Derfor skal 
man holde fast i MIT-tavler, da det giver 
den største sikkerhed for patienterne sam-
tidig med at normerne på området bliver 
overholdt.

I byggeprojekter kan man som beslut-
ningstager og som bygherre i en organi-
sation sidde overfor en entreprenør eller 
midt i et byggeprojekt der vil og skal spare 
på pengene. Man kan blive presset ud i si-
tuationer med mange argumenter for ikke 
udføre de korrekte installationer.

Så kan man godt blive presset til sige ”ja” 
på forkerte tidspunkter – og her kan fag-
netværket i FSTA være en uvurderlig hjælp 
til effektiv og hurtig valg af den rette løs-
ning. Man bør ikke gå på kompromis med 
patienternes sikkerhed eller lovgivningen.

Stor specialistviden står klar til 
brug

Mit budskab er, at vi skal sørge for at bruge 
vores netværk på kryds og tværs, sparre 
indbyrdes, udsende nyhedsbreve m.m. Vi 
bruger stadigvæk hinanden for lidt, så der 

er god mulighed for at vi kan hjælpe hinan-
den bedre fremtiden end vi gør i dag.

Alle faggrupperne i FSTA har en spe-
cialviden, som ikke ret mange i Danmark 
kender. Det sker, at paragraffer i lovtekster 
kun læses halvt og andre gange er man 
uvidende om lovkrav i forskellige sammen-
hænge.

De udførende risikerer at etablere en 
ulovlig eller uhensigtsmæssig installation. 
Det er meget svært for alle at holde sig 
opdateret på alle områder. Det gælder spe-
cielt for teknisk personale på hospitaler der 
har meget fokus på driften frem for lovtek-
ster og paragraffer.

Vores netværk er baseret på frivillighed 
og fungerer godt med et bredt udsnit af 
driftsfolk, projekterende og leverandører 
som deltager og kan bidrage med input. 
Ingeniører kan fortælle, hvad der står i 
love og normer, driftsfolkene med, hvor-
dan man plejer at gøre det og leverandører 
med hvad der findes af anlæg og hvad de 
kan osv.

Når vi snakker sammen i netværkene, 
højner vi kvaliteten på det samlede projekt 
samtidig med, at vi ikke laver fordyrende 
løsninger, da vi ikke behøver opfinde den 
dybe tallerken en gang til. Vores vidensde-
ling i netværkerne skaber flere gode løsnin-
ger og færre fejl, siger Finn Westergaard.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Finn Westergaard



Det er livsvigtigt, at personale og 
patienter kan komme nemt og 
sikkert rundt på et hospital, uden 
at der opstår trafikpropper eller 
driftsstop ved kritiske anlæg som 
elevatorer. 

Med KONEs revolutionerende 
People Flow løsninger til 
hospitaler, kan jeres elevatorer 
forbindes til digitale og 
intelligente tjenester, der giver 
bedre adgangsforhold, højere 
driftssikkerhed og en unik 
brugeroplevelse.

Ved en opgradering til KONE 
DX-klassen kan jeres elevatorer 
f.eks. kobles op til den intelligente 
tjeneste KONE 24/7 Connected 
Services, der får jeres elevatorer 
til selv at give besked, så snart det 
mindste tegn på unormal drift viser 
sig. Ved rettidig information kan vi 
hurtigt servicere jeres elevatorer 
uden at forstyrre én eneste bruger.

Jeres elevatorer kan også forbindes 
med app’en KONE RemoteCall, der 
giver brugerne mulighed for at 
tilkalde en elevator direkte fra 

deres personlige telefon. Dermed 
kan I imødekomme dagens 
øgede krav til hygiejne. Andre 
digitale forbindelser kan f.eks. 
være til adgangs-, kontrol- og 
informationssystemer eller 
musiktjenester. 

En fremtidssikret løsning
Med KONE DX-elevatorer kan I
løbende og nemt forbinde jeres 
elevatorer med nye digitale 
løsninger udviklet af KONE, jer 
selv eller andre aktører og dermed 
fremtidssikre jeres bygning.

Læs mere på www.kone.dk/hda

Nu kan hospitalselevatorer fra KONE
forbinde mere end bare etager

KDK-ad-New-Sep 15 2020.indd   1KDK-ad-New-Sep 15 2020.indd   1 23.09.2020   10.4123.09.2020   10.41

http://www.kone.dk/hda
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ELEVATORER

Region Hovedstaden renoverer 
elevatorer på Rigshospitalet

AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT  

LINE KJELLSSON, REGION HOVEDSTADEN,  

CENTER FOR EJENDOMME

Rigshospitalets elevatorer i centralkom-
plekset daterer tilbage til 1960’erne og 
transporterer dagligt patienter, pårørende 
og personale op til 1.700 gange. Nu er de 
klar til en udskiftning for at sikre bedre og 
hurtigere drift.

Efter mange års tro tjeneste er det blevet 
tid til at udskifte elevatorerne i Rigshospi-
talets højeste bygning. Der opleves mange 
og ofte længerevarende driftsstop, til gene 
for både patienter, pårørende og perso-
nale. Med udskiftning af elevatorerne sik-
rer Region Hovedstaden en mere stabil 
drift, så der bliver mindre ventetid.

Britt Skovdal Rasmussen, programchef 
for renoveringsplanen i Center for Ejen-
domme, Region Hovedstaden, fortæller:

”Der er sket meget i elevatorverdenen 
siden 1960’erne, og derfor kræver en ele-
vatorudskiftning, at vi også udskifter selve 
styresystemet. Ved et nybyggeri er det let-
tere bare at sætte en elevator ind, men ved 
udskiftningen af de gamle elevatorer skal 
vi tage højde for, hvad vi finder inde bag 
elevatorerne af installationer, når vi skal ud-
skifte med de nye.”

Der er afsat fire måneder til hver ele-
vatorudskiftning, som omfatter demonte-
ring, miljøsanering og ny installation. Der 
er samlet 12 elevatorer, der skal udskiftes 
i Rigshospitalets centralkompleks, og for 
at forstyrre den daglige elevatortransport 
mindst muligt, bliver der udskiftet en ele-
vator ad gangen i hver af de to opgange.

”Det er et rigtig stort projekt, vi har 
gang i, og det sted vi udskifter elevato-
rerne, er et rigtig travlt og vigtigt område 
på hospitalet. Derfor kan det selvfølgelig 
ikke undgås, at renoveringen vil påvirke 
den daglige drift af elevatorerne. Men vi 
gør, hvad vi kan for, at det bliver så lidt 
som muligt, blandt andet ved, at vi kun 
skifter en enkelt elevator ad gangen”, for-
tæller Britt.

Projektleder på elevatorudskiftnings-
projektet, Niels Allan Christensen fra Cen-
ter for Ejendomme tilføjer:

”Vi forventer, at når vi har udskiftet de 
første elevatorer, så kender vi mere til, 
hvad der ligger bagved, og forhåbentlig vil 
det betyde, at vi kan forkorte renoverings-
tiden på de resterende. Vi har dog sat som 
krav, at når en elevator er færdigudskiftet, 
skal den køre uden driftsproblemer i en 
uge, før vi bevæger os videre til den næste 
udskiftning.”

Nytænkende styresystemer

De over et halv århundrede elevatorer kø-
rer på teknik der er lige så gammel – men 
som dog stadig er sikker at anvende. Niels 
Allan fortæller:

”Kontrasten mellem størrelsen på den 
gamle teknik og den nye er overraskende. 
De gamle havde et pladskrævende styre-
system, der fyldte meget. Nu kan alt tek-
nikken til hver elevator sidde i et lille skab.”

Foruden at ventetiden vil blive reduce-
ret som følge af nye og mere driftssikre 
elevatorer, forventes ventetiden yderligere 
bragt ned, når et nyt og tidssvarende styre-
system bliver installeret.

Modsat det traditionelle elevatorsystem, 
hvor man bare står på den første den bed-
ste elevator, der ankommer, har det nye sy-
stem destinationskontrol. Det betyder, at 
systemet samler alle destinationer og kan 
derved fortælle passagerne, hvilken eleva-
tor de skal stige på for hurtigst at komme til 
den ønskede etage. Den nye teknik mind-
sker spildtid, fordi den samler alle ture, der 
skal samme vej. Elevatorerne ved, hvor de 
skal hen, og hvem de skal tage med for at 
være effektive.

”Teknologien er forholdsvis ny i Dan-
mark, og derfor vil der i den første periode 
sandsynligvis være behov for en piccolo 

Ny styring, ny motorNy styring, gl. styringGl. styring, gl. motor
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til at guide patienter, pårørende og perso-
nale, så de blive komfortable med det nye 
system,” fortælle Niels Allan og fortsætter:

”Ud over at elevatorerne er langt mere 
driftseffektive, vil de også være mere ener-
gieffektive. Elevatorer bruger generelt 
både energi på at bevæge sig, men også at 
bremse. Den nye teknologi er regenerativ, 
og minder meget om en hybridbil, hvor 
den energi der opstår ved at bremse, er 

med til at oplade energien til at skabe be-
vægelse.”

Udskifter og renoverer elevatorer 
på tværs af hospitalerne

Foruden elevatorerne på Rigshospitalet 
Blegdamsvej har regionen udskiftet en 
række elevatorer på blandt andet Herlev, 
Hvidovre og Bispebjerg Hospital. Udskift-

ningen af elevatorerne er en del af regio-
nens store renoveringsplan, der politisk 
har fået øremærket mere end 7 mia. kr. 
Foruden elevatorrenoveringer skal de øre-
mærkede penge i årene frem bruges til 
blandt andet tag og facaderenoveringer, 
ventilationssystemer så vores hospitals-
bygninger bliver endnu bedre i fremtiden.

Der udskiftes i alt 12 elevatorer i Rigshospitalets centralkompleks i opgang 2 og 3. Opgang 3 udføres i juni i år og elevatorerne 
her forventer at være færdige i juni 2022. Den første nye elevator forventes at blive sat i drift primo oktober. Der er netop 
indgået kontrakt på udskiftningen af de resterende 6 elevatorer i opgang 2, og forventer her at være færdige i marts 2023.

Begge opgange er udbudt som totalentrepriser og vundet af til elevatorentreprenøren Otis. Region Hovedstaden har foruden 
de tekniske aspekter af projektet også et stort fokus på at sikre handicaptilgængeligheden både under og efter udskiftningen.

Hvem er Center for Ejendomme?
Center for Ejendomme skaber, driver og optimerer de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og 
centre. Vi ønsker at være hospitalernes foretrukne samarbejdspartner og sætter vores kunder og brugere i fokus, og vores mål 
er at skabe mest mulig kvalitet for pengene.

Region Hovedstadens ejendomme dækker omkring to millioner kvadratmeter, fra fredede ejendomme til nybyggeri, og vores 
cirka 850 medarbejdere arbejder dagligt på at løfte den store opgave med at sikre, at patienter og pårørende føler sig ventede 
og velkomne, fra de ankommer på regionens parkeringspladser, til tiden i hospitalets ventelokale, ambulatoriet og sengestuer.

— 
Brug tiden klogt 
- velkommen på webinar med ABB

Vi har fået masser af positive reaktioner på vores webinarer i foråret – og nu er vi klar 
med over 30 forskellige webinarer i efteråret. Det er gratis, og hvert webinar tager 
ca. 30 minutter. Se det store udbud og tilmeld dig her: new.abb.com/dk/webinar
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Sådan forebygger og håndterer 
du seksuel chikane 
I den seneste tid er der kommet endnu større fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen. Chikane på 
grund af køn og seksuel chikane kan have stor negativ betydning for den enkelte medarbejder og for 
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og det er noget, som alle virksomheder bør tage seriøst. Få hjælp til at 
forebygge og håndtere seksuel chikane – herunder chikane og mobberi generelt.

Hvad er chikane og seksuel 
chikane?

Chikane på grund af køn er enhver form 
for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk 
adfærd i relation til en persons køn med det 
formål eller den virkning at krænke denne 
persons værdighed og skabe et truende, 
fjendtligt, nedværdigende, ydmygende el-
ler ubehageligt klima.

Seksuel chikane er enhver form for uøn-
sket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd 
med seksuelle undertoner med det formål 
eller den virkning at krænke en persons 
værdighed.

Seksuel chikane kan både omfatte 
kropslige og verbale krænkelser, herunder 
en sjofel omgangstone på arbejdspladsen, 
upassende berøringer eller direkte seksu-
elle antydninger eller trusler. Det er også 
seksuel chikane, når der spørges kræn-
kende til kollegaens eller medarbejderens 
sexliv eller seksuelle orientering, eller en 
kollega uopfordret og indgående fortæller 
om sit eget.

Anden chikane kan være uønsket ad-
færd i relation til de beskyttelsesområder, 
der fremgår af forskelsbehandlingsloven, 
herunder en persons race, hudfarve, reli-
gion, politiske anskuelse, seksuelle orien-
tering, alder, handicap eller nationale, so-
ciale eller etniske oprindelse.

Endelig kan chikane/mobning relatere 
sig til "alt andet" – dvs. være begrundet i 
en dårlig relation mellem chikanøren og of-
feret, som ikke relaterer sig de særlige be-
skyttelsesområder i ligebehandlings- eller 
forskelsbehandlingsloven.

Spørgsmålet om, hvad der er "uønsket 
adfærd" afgøres konkret og afhænger af 
den krænkede persons egne grænser. 
Retspraksis stiller dog generelt krav om, 
at der skal være tale om en adfærd, og at 
denne opleves som uønsket af den med-
arbejder, der udsættes for adfærden. Ad-

færden skal altså være objektivt egnet til at 
krænke, og medarbejderen skal subjektivt 
være blevet krænket.

Forebyggelse og retningslinjer

Chikane/mobberier uanset baggrunden 
kan få store konsekvenser for den med-
arbejder, der udsættes for chikanen, men 
også for den medarbejder som måske ube-
rettiget beskyldes for at chikanere. Hertil 
kommer, at de øvrige medarbejdere kan 
blive berørt af det dårlige arbejdsmiljø – 
det er sjældent, at egentlig chikane ikke 
også har betydning for det generelle ar-
bejdsmiljø.

Ledelsens holdning og ageren i forhold 
til krænkende adfærd bør derfor være klar 
og tydelig, og man bør i den forbindelse 
udarbejde en politik om forebyggelse og 
håndtering af krænkende adfærd, her-
under med inddragelse af, hvordan med-
arbejderne skal forholde sig i situationer 
med seksuel chikane og anden chikane/
mobning eller ved mistanke. Man bør også 
overveje at inddrage retningslinjer for re-
habilitering af medarbejdere, som har væ-
ret udsat for seksuel chikane eller anden 
chikane/mobning samt sanktioner i disse 
situationer.

Håndtering af seksuel chikane og 
anden chikane/mobning

Det er vigtigt at drøfte de konkrete foran-
staltninger til at håndtere adfærden og for-
hindre yderligere gentagelser. Konstateres 
der seksuel chikane eller anden chikane/
mobning på arbejdspladsen må arbejdsgi-
veren handle blandt andet ved at foretage 
en upartisk undersøgelse af forholdene. 
Inddrag derfor alle involverede parter og 
eventuelle vidner.

Herefter skal chikanen effektivt stop-
pes, og de involverede medarbejdere skal 

hjælpes videre. Hvis det er nødvendigt, 
at de involverede medarbejdere fortsat 
skal samarbejde, kan det være en fordel at 
lade dem tale med en konfliktmægler. Den 
krænkede medarbejder kan eventuelt blive 
tilbudt psykologhjælp eller omplacering, 
hvis det er nødvendigt for, at medarbejde-
ren fremover kan føle sig tryg.

Der har i den seneste tid været offent-
lig diskussion om, hvorvidt sådanne sager 
ud over de implicerede bør håndteres med 
diskretion på arbejdspladsen. Der kan ar-
gumenteres for og imod, at en virksomhed 
åbent oplyser om, at et ansættelsesfor-
holds ophør skyldes en chikanesag.

Ved vurderingen er det nødvendigt at 
have hensynet til GDPR (databeskyttel-
seslovgivningen) og den almindelige lo-
yalitetspligt i ansættelsesforhold, der bl.a. 
beskytter en medarbejder mod grove of-
fentliggørelser fra arbejdsgiverens side. 
Hvis en virksomhed – under skyldigt hen-
syn til dette – vil benytte en offentliggø-
rende i praksis, skal det anbefales, at dette 
fremgår klart af personalepolitikken.

Fokus på seksuel chikane, anden 
chikane og mobberier

Det er vigtigt for virksomheder at sikre en 
ordentlig omgangstone på arbejdspladsen 
og at have klare retningslinjer for, hvilken 
omgangstone som accepteres, og hvad 
der skal gøres, hvis der opstår en sag. Man 
skal som arbejdsgiver tage en medarbej-
ders henvendelse om seksuel chikane el-
ler anden chikane og mobberier alvorligt 
og have fokus på at sikre et chikanefrit ar-
bejdsmiljø for sine medarbejdere.

https://horten-dk.tracking.mailmailmail.net/?track=XX1&type=XXwl&M=XX59936469&N=XX302150&L=XX2486101&F=H&encoded=XX1&utm_content=XX59936469
https://horten-dk.tracking.mailmailmail.net/?track=XX1&type=XXwl&M=XX59936469&N=XX302150&L=XX2486101&F=H&encoded=XX1&utm_content=XX59936469
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6 gode råd til en personalepolitik om krænkelser

• Virksomhedens nultolerance over for chikane og mobning, skal 
præciseres. Det gælder, uanset om chikanen angår seksuel chi-
kane eller chikane relateret til en persons race, hudfarve, reli-
gion, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap 
eller nationale, sociale eller etniske oprindelse eller anden chi-
kane/mobning, der skaber et dårligt arbejdsmiljø.

• Der skal være en kontaktperson, som den krænkede eller den/
dem, der oplever krænkelsen af andre, kan henvende sig til.

• Det skal fremgå, hvordan du som arbejdsgiver vil undersøge en 
henvendelse om chikane/mobning.

• Personalepolitikken skal beskrive, hvilke tiltag – herunder an-
sættelsesretlige reaktioner – der kan komme på tale for effektivt 
at stoppe chikanen/mobningen.

• Hvis virksomheden tilbyder ekstern hjælp til den krænkende/
krænkeren, bør det stå i personalepolitikken.

• Virksomheden skal fortælle, om den offentliggør sager om chi-
kane/mobning internt og/eller eksternt.

Kilde: Horten

Hermed bekendtgøres foreløbig dagsorden for FSTA’s 
niende ordinære generalforsamling, som afholdes 
torsdag den 29. oktober, 2020 kl. 17-18.

Generalforsamling afholdes på HUSET Middelfart, 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

DAGSORDEN:
Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 v/ Formand, Kaj Hyldgaard.
Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
 v/ Næstformand & kasserer, Mogens Thrane.
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent
 Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.
 Virksomhed: 4.000 Kr.
 Personlig: 300 kr.
Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
 Send endelig de forslag ind som du ønsker 

Generalforsamlingen skal behandle.
Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6.1 Valg til bestyrelse:
  På valg er Mogens Thrane, Odensehpt.
  Mogens Thrane er villig til genvalg
   På valg er Michael Møller, Markedschef, Hospitaler, 

NIRAS.
  Michael Møller er villig til genvalg
  På valg er Thorkil Vandborg, Privat medlem.
  Thorkil Vandborg ønsker ikke genvalg
 6.2  Valg af suppleant:
   På valg er Svend Christiansen, Regionshospitalet 

Randers
  Svend Christiansen er villig til genvalg
   På valg er Steffen Carl Jacobsen, Aalborg 

Universitetshospital
  Steffen Carl Jacobsen er villig til genvalg
Pkt. 7 Valg af revisor
  På valg er statsautoriseret revisor Per Antonsen, E.Y.
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Antonsen.
Pkt. 8 Valg af kritisk revisor
 På valg er kritisk revisor, Lars Brinck, Sydvestjysk 

Sygehus, Esbjerg
 Lars Brinck er villig til genvalg
Pkt. 9 Eventuelt

På bestyrelsens vegne,
Kaj Hyldgaard

Du skal tilmelde dig på FSTAs hjemmeside  
(www.fsta.dk) senest onsdag den 21. oktober 2020.

FSTA GENERALFORSAMLING 2020

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

http://www.fsta.dk
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Styrelsen for Forsyningssikkerhed
Regeringen har besluttet, at der skal oprettes en ny styrelse på Ju-
stitsministeriets område – Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed starter nu op i Birkerød. Sty-
relsen skal i første omgang blandt andet sikre, at Danmark fortsat 
har den nødvendige adgang til værnemidler og kritiske ressourcer 
og understøtte sundhedsmyndighedernes teststrategi.

Styrelsen vil i første omgang navnlig skulle understøtte sund-
hedsmyndighedernes testning som led i indsatsen mod COVID-19 
og sikre, at der er de nødvendige lagre af værnemidler, forbrugs-
stoffer og andre kritiske ressourcer. Styrelsen vil også skulle til-
rettelægge sit arbejde med henblik på – i forlængelse af COVID-
19-krisen – at kunne understøtte samfundets beredskab i forhold 
til andre fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på sær-
ligt kritiske ressourcer.

Styrelsens opgaver vil i opstartsfasen være følgende:
• Tilvejebringelse af et nationalt overblik over lagre af vitale vær-

nemidler, forbrugsstoffer, medico-udstyr mv. og andre kritiske 
ressourcer.

• Tilvejebringelse af et overblik over aktuel og potentiel national 
produktion af kritiske ressourcer.

• Vurdering af behov for opbygning af nationale lagre af særligt 
kritiske ressourcer.

• Opbygning og forvaltning af nationale lagre.
• Inddragelse af relevante internationale erfaringer med lagre af 

særligt kritiske ressourcer.
• Fastholdelse og udbygning af netværk og samarbejder med pri-

vate aktører.
• Opbygning af et EU-lager af værnemidler under EU’s civilbe-

skyttelsesmekanisme, som forventes tildelt Danmark.
• Fortsat koordinering af samarbejde og praktisk understøttelse af 

testning i samfundssporet i regi af Testcenter Danmark.

Styrelsens opgaveløsning vil i høj grad bero på øvrige myndighe-
ders bistand, herunder særligt beredskabsmyndighederne, sund-
hedsmyndighederne, regionerne og kommunerne.

Fungerende direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed bli-
ver vicedirektør i Udenrigsministeriet Lisbet Zilmer-Johns, som 
tiltrådte stillingen den 28. august 2020, hvor styrelsen også blev 
oprettet og sat i drift.

Styrelsen forventes i opstartsfasen at bestå af op til 20-30 med-
arbejdere og vil løbende blive opbygget i takt med, at de nøjagtige 
opgavesnit fastlægges, og styrelsen har et endeligt overblik over 
de nødvendige kompetenceprofiler. Det forventes, at styrelsen 
ved fuld drift vil bestå af ca. 60-70 medarbejdere.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed bliver til en start placeret i 
Birkerød i tilknytning til Beredskabsstyrelsen, hvor der er ledige 
lokaler. Placeringen sikrer, at styrelsen kan komme i arbejdstøjet 
fra første dag, og den geografiske placering muliggør bl.a. tæt og 
effektiv koordinering med en række af de myndigheder, som på 
nuværende tidspunkt leverer indsatser til bekæmpelsen af CO-
VID-19 i Danmark.

● 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

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk


•	 Vandforsyning
•	 Procesvand
•	 Brugsvand
•	 Laboratorievand

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

•	 Legionellabekæmpelse
•	 Spildevandog afløb
•	 Varmtvandssystem
•	 Drift& service

Læsmerepåwww.kruger.dk

Ét hospital – Én Leverandør 
af faglig ekspertise som sikrer management 
af HELE vandcyklussen på hospitalet!

MOBILE NØDANLÆG

LABORATORIEANLÆG

DRIKKEVAND

PROCESVAND

RENSEANLÆG OG 
AFLØBSSYSTEM

http://www.kruger.dk
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Sikker opbevaring og 
håndtering af lægemiddelgasser
Hvorfor skal vi det? Hvor står det? Spørgsmål til love, standarder og rekommandationer fylder meget i det 
daglige rådgivningsarbejde mellem gaskonsulenter og medicinske aktører.

Det er store dele af gasselskabernes dag-
lige rådgivningsarbejde, som foregår ude 
hos kunderne, og her bliver gaskonsulen-
terne ofte mødt af tre spørgsmål:
• Er det en lov?
• Hvor står det henne?
• Kan I ikke bare henvise til en lov eller en 

standard og vise os, om det er et krav, 
eller om det bare er en anbefaling?

Spørgsmålene er en naturlig konsekvens 
af, at ansvarsområderne i arbejdet med læ-
gemiddelgasser er brede og sammensatte. 
Det kan derfor være meget svært at defi-
nere, hvem der har det respektive ansvar.

De primære interesseområder er Good 
Manufacturing Practice og Good Distribu-
tion Practice, som hører under Lægemid-
delstyrelsen. Men hvad med de mange 
spørgsmål fra både portører, sygeplejer-
sker, læger og overlæger og ikke mindst 
hospitalsdirektørens overordnede ansvar? 
Hvem har egentlig ansvaret?

Helt overordnet kan vi sige, at kravet al-
tid skal følges, hvis det fremgår af en lov, 
en bekendtgørelse eller en gældende stan-
dard. Rekommandationer fra fx FSTA er 
baserede på en ISO-standard og skal der-
for også følges.

Der er ingen tvivl om, at ISO-standar-
derne skal følges set i lyset af den fore-
stående overgang fra MDD til MDR, og 

at der dermed er et stort arbejde internt i 
afgrænsningen af ansvarsområderne.

Det er imidlertid ikke så ligetil. Der er 
ofte flere forskellige lovbekendtgørelser, 
som gør sig gældende inden for et specifikt 
område, og hvilken lovbekendtgørelse skal 
man så følge? Svaret er helt enkelt – alle!

For at sikre en fælles forståelse og et 
”samlet” overblik har vi herunder forsøgt 
at beskrive de forskellige og mest vigtige 
områder i korthed.

Opbevaring i tanke og centralgas-
systemer

Installationskrav til tanke fremgår af be-
kendtgørelsen Tekniske forskrifter for gas-
ser: Bekendtgørelse 1444 af 15. december 
2010, mens kravene til tilsyn mv. fremgår af 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 og 
nr. 100. Begge bekendtgørelser er lovkrav 
og kan derfor normalt ikke afviges uden dis-
pensation fra ansvarlig myndighed.

Tankene tilhører i langt de fleste tilfælde 
den gasleverandør, som man har valgt at 
indgå en gasaftale og lejeaftale med om 
leje af tank og fordamper. I aftalerne kan 
der ofte også stilles krav til daglig sikker-
hed, trykprøvning mv.

Gasleverandøren og hospitalet har der-
udover et fælles ansvar for at overholde 
Pharmakopéen.

Medicinske centralgasanlæg

Distributionsanlæggene udføres med bag-
grund i det nye MDR og i henhold til gæl-
dende standarder (ISO 7396 – 2016, som 
opdateres jævnligt). Vi har forpligtet os til 
at følge denne ISO-standard, da Danmark 
har underskrevet CEN-aftalen. Hvis denne 
skal afviges, så skal der som dokumenta-
tion foreligge en skriftlig risikovurdering, 
som opbevares af brugen af installation i 
deres logbog.

FSTA har på baggrund af ISO-standar-
den udarbejdet egne rekommandationer, 
som giver et godt overblik over kravene 
til de medicinsk-tekniske installationer på 
dansk. Der udfærdiges og opdateres lø-
bende materiale, som skal bruges til do-
kumentation her: www.fsta.dk/fagligt-fo-
rum/fagnetvaerk/.

Centralgasrum

Kravene til centralgasrum fremgår af ISO 
7396-1, hvor der beskrives, hvordan ad-
gangen skal være, og hvilke gasser der kan 
opbevares – udelukkende dem for tilslut-
ning til medicinske forsyninger. Det er kun 

AF SALGSKONSULENT ELENA CHALAPANOVA, 

FARMA, LABORATORIER OG HEALTHCARE, 

STRANDMØLLEN A/S OG SALGSKONSULENT JACOB 

CHARLES, HEALTHCARE, STRANDMØLLEN A/S

SKAL MAN OVERHOLDE 
STANDARDER?

I visse tilfælde, ja!

Direktiver er lovgivning og skal natur-
ligvis følges. Standarder er anbefa-
linger, og det er som udgangspunkt 
frivilligt at benytte dem. Der er dog 
enkelte undtagelser, hvor man skal 
følge en standard:

•  Når love eller direktiver påbyder, 
at bestemte standarder skal følges

•  Når en virksomhed reklamerer 
med, at et produkt eller en ydelse 
lever op til kravene i en given 
standard

•  Når det står i en kontrakt eller en 
mærkningsordning, at et produkt 
eller en ydelse skal leve op til en 
eller flere standarder.

Hvis du ikke benytter de harmo-
niserede standarder, skal du selv 
dokumentere din løsning. Bruger du 
derimod de standarder, som er lavet 
til et bestemt direktiv, kan du nøjes 
med at henvise til standarderne i din 
dokumentation.

ds.dk (15-09-2020)

https://www.ds.dk/da/om-standarder/ce-maerkning/harmoniserede-standarder
http://www.fsta.dk/fagligt-fo-rum/fagnetvaerk/
http://www.fsta.dk/fagligt-fo-rum/fagnetvaerk/
http://www.fsta.dk/fagligt-fo-rum/fagnetvaerk/
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flasker til reservegasforsyning, der opbe-
vares i dette rum og er tilsluttet en forsy-
ningscentral til lægemiddelgasser. Der må 
ikke opbevares andre flasker i rummet. Det 
fremgår desuden af standarden, at det er 
hospitalets ansvar, at reservegastilslutning 
af lægemiddelgasserne er kontrolleret og 
korrekt tilsluttet den medicinske forsyning.

De overordnede krav til opbevaring af 
gasser fremgår af Tekniske forskrifter for 
gasser: Bekendtgørelse 1444 af 15. de-
cember 2010, herunder maksimalt oplag 
– gasoplagsenheder (GOE), fastholdelse 
af de enkelte flasker med kæder, større 
antal flasker i bure og selve rummets belig-
genhed i niveau og med adgang til det fri. 
Lovkompendiet beskriver også opbevaring 
af brandfarlige og brandnærende gasser 
(herunder indbyrdes afstandskrav).

Der er derudover krav om ventilation 
(enten mekanisk eller naturlig ventilation), 
diverse alarmer såsom angivelse af for lavt 
ilt-niveau ved større mængder komprime-
rede gasser eller flydende gasser, CO2-alar-
mer mv. for tøris og fordråbet CO2 hvor der 
er kvælningsfare, samt andre gasspecifikke 
alarmer.

Herudover skal der være korrekt skilt-
ning og opmærkning. Det skal blandt an-
det være tydeligt for fx brandmænd, hvor-
henne trykflaskerne står i tilfælde af en 
nødsituation, ligesom mærkning af døre, 
rør og ikke mindst opbevaringsrum skal 
være korrekte jf. CLP-forordningen. De 
samme krav er selvfølgelig gældende for 
alle former for opbevaring af gasser – læ-
gemiddel eller ej.

Opbevaring af lægemiddelgasser 
og andre flasker som bruges på et 
hospital

Håndtering og opbevaring af lægemiddel-
gasser på et hospital skal – foruden kravene 
i Tekniske forskrifter for gasser: Bekendt-
gørelse 1444 af 15. december 2010 og ISO 
7396 – også overholde lægemiddelloven. 

Her er den sidste opdaterede udgave LBG 
nr. 99 af 16/01/2018.

Der er i lægemiddelloven – og specielt 
i §39 – specifikke krav til håndtering og 
opbevaring af lægemidler. Disse krav over-
holdes, og enhver, der arbejder med læge-
middelgasser og medicinske gasser, skal 
være bekendt med kravene og opgaverne 
forbundet med håndtering heraf.

Lægemiddelloven gælder således for 
alle hospitaler omkring opbevaring og 
håndtering af lægemiddelgasser med føl-
gende primære opgaver:
1)  Kun kompetent og uddannet personale 

må have adgang til lageret. Der skal 
være en ansvarlig person, som er udpe-
get blandt personalet.

2)  Lagerfaciliteterne skal være store nok til 
at muliggøre opretholdelse af god or-
den, så først ind først ud-princippet kan 
overholdes. Der skal være et særskilt 
område til flasker i karantæne.

3)  Flaskerne skal opbevares forsvarligt, 
rent og tørt, adskilt fra andre gasser og 
under tag beskyttet mod vind og vejr.

4)  Lageret skal være utilgængeligt for 
ikke-godkendt personale.

I lagerrummet må der opbevares både 
transport-iltflasker, store flasker med læ-
gemiddelgasser beregnet til tilslutning på 
nødforsyningsenheder samt CE-mærkede 

gasser (fx PHARMA LINE® CO2) og gasser 
med udleveringstilladelse. Der må derud-
over opbevares andre specialgasser til det 
medicinske arbejde på hospitalet med ty-
delig opmærkning og adskillelse gasserne 
imellem.

Specifikke gasser kræver fx en udleve-
ringstilladelse, som gør, at det kun er den 
specifikke rekvirent, der kan tage gassen 
i brug. Der kan forefindes specialgasser 
med blandt andet giftige komponenter, 
som er kritiske for driften, men som kan 
volde stor skade, hvis de håndteres forkert.

Lagerrummet må dog ikke bruges til 
opbevaring af gasser til ikke-medicinske 
formål. Det kan eksempelvis være brand-
bare og giftige gasser eller gasser med 
industrielle formål (svejsegasser), ligesom 
lagerrummet heller ikke må have anden 
opbevaring (møbler og lign.).

I forlængelse af ovenstående og jf. 
Pharmakopéen bør der være batch-, over-
ensstemmelses-, modtage- og funktions-
kontrol. Det betyder, at de leverede læ-
gemidler skal kontrolleres, og at montage 
på forsyning håndhæves – eventuelt med 
analog eller digital dokumentation i journa-
lerne.

GDP-regler

Ovenstående regler er beskrevet i Good 
Distribution Practice – Guidelines of 5th 
November 2013, som efterfølgende er 
blevet dansk lov i Bekendtgørelse om Di-
stribution af Lægemidler –  BEK nr. 1541 af 
18/12/2019.

Foruden selve lægemiddelloven ligger 
der også en yderligere bekendtgørelse 
om håndtering lægemiddelgasser, nemlig: 
BEK nr. 1222 07/12/2005. Her fremgår det 
også, at lægemiddelgasser betragtes som 
almindelige lægemidler og skal håndteres 
som sådan. I denne bekendtgørelse er der 
dog enkelte punkter, hvor lægemiddelgas-
ser er undtaget, herunder at lægemiddel-
gasserne på afdelingen ikke opbevares i 
samme rum som anden medicin, men kan 
opbevares i henhold til tilgængelighed.

Tydelig afmærkning 
af gastype, samt 

hvor de tomme og 
fyldte flasker står 

(indbyrdes adskilt).

Der er kun adgang for uddannet personale.  
Flaskerne skal opbevares forsvarligt, rent og tørt 

samt under tag beskyttet mod vind og vejr.

Tydelig afmærkning 
af gastype, samt 

hvor de tomme og 
fyldte flasker står 

(indbyrdes adskilt).

Der er kun adgang for uddannet personale.  
Flaskerne skal opbevares forsvarligt, rent og tørt 

samt under tag beskyttet mod vind og vejr.

*Tekniske forskrifter for gasser (https://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Vejledning_til_tekniske_forskrifter_for_gasser_20160705.pdf)

TYPE LOVMÆSSIGE KRAV REFERENCE / §
Tanke:

Installation af tanke
Afstandskrav mv. Bekendtgørelse 1444 af 15. december 2010, nr. 99 og nr. 100*
Vedlighold og trykprøvning Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 99 og nr. 100

Medicinske centralanlæg:
Centralanlæg Installationskrav og opbevaring af tanke MDR 2017-745, ISO 7396-1, FSTA’s rekommandationer

Medicinsk centralgasrum
Det må opbevares i centralgasrum ISO 7396-1 – 2016, Bekendtgørelse 1444 af 15. december 2010
Placering af centralgasrum Bekendtgørelse 1444 af 15. december 2010

Opbevaring af flasker på  
modtage-lager og anvend- 
ende afdeling

Generelt

Opbevaring og håndtering af lægemiddelgasser Lægemiddellov nr. 99 af 16/01/2018, særligt §39
Gasoplagsenheder - GOE Bekendtgørelse 1444 af 15. december 2010
Dokumentation, adgangskrav mv. Good Distribution Practice – Guidelines of 5th November 

2013 (BEK nr. 1541 af 18/12/2019)
Opbevaring på anvendende afdeling BEK nr. 1222 07/12/2005

HVOR STÅR DET HENNE? 

https://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Vejledning_til_tekniske_forskrifter_for_gasser_20160705.pdf
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RENOVERING

Kend din hospitalsbygning, før 
du går i gang med at renovere
Den succesfulde renovering, der holder budget og tidsplan, kræver, at du kender din bygning inde- og 
udefra, samt hvad der foregår rundt om. Få her en huskeliste, før du går i gang.

Ligesom det professionelle fodboldhold 
varmer op før en kamp for, at alle yder de-
res bedste på banen, handler det også om 
at være godt forberedt, før man går i gang 
med et renoveringsprojekt på et hospital. 
Jo bedre du kender din bygning og dens 
brugere, desto lettere er det at overholde 
budget og tidsramme for renoveringspro-
jektet.

”Med en tidlig forberedelse kan man 
identificere udfordringer, som man ellers 
først vil støde på senere i projektforløbet, 
og lettere medtage ydelser eller indregne 
risici ind i projektet. Dermed kan man 
med større sandsynlighed være i stand 
til at overholde den samlede budget- og 

tidsramme,” siger projektleder og reno-
veringsspecialist i NIRAS Morten Weih-
rauch.

Og hvordan varmer hospitalets projekt-
leder så op til den succesfulde bygningsre-
novering?

Det spørgsmål svarer Morten Weih-
rauch på ved at sige, at hospitalets pro-
jektleder skal kende sin bygning inde- og 
udefra, samt hvad der foregår aktuelt rundt 
om bygningen.

Bygningen indefra

Man skal kende adfærden og behovet hos 
bygningens brugere. Oftest er hospitals-
bygninger i drift under renoverings- og 
vedligeholdelsesarbejder. Det kræver bl.a. 
en vurdering af patientgrupper, -typer og 
-sikkerhed, personalebehov, sparring med 
driftspersonale og i det hele taget, at man 
indfører en klar og rettidig information til 
bygningens brugere/slutbrugere om pro-
jektets intension.

Det er ligeledes vigtigt at risikovurdere 
renoveringsprojektet sammen med brug-
erne. Hvad vil kunne gå galt, og hvad er 
konsekvensen ved, at noget går galt? Støv, 
støj, driftsstop af tekniske installationer, 
miljøfarlige stoffer, renrum, smittefare, 
hindring af forsknings- og analysearbejder 

osv. Listen er lang for, hvad der kan gå galt, 
men italesætter man risici, kan det mini-
mere senere ubehageligheder.

Afhængig af projektets omfang og på-
virkning af bygningens brugere skal infor-
mations-flowet være aftalt, så at alle kender 
kommandovejen for, hvorledes der skal 
kommunikeres. Dette fremgår også senere 
af projektets Plan for Sikkerhed og Sund-
hed (PSS).

”Min erfaring er, at det er meget vigtigt at 
have fokus på slutbrugerne af bygning en, 
da det er dem, der efterfølgende skal 
bruge og leve i bygningen. Med en rettidig 
brugerinddragelse og forventningsafstem-
ning kender alle interessenter succeskrite-
riet for et godt og vellykket projekt,” siger 
Morten Weihrauch.

Selve bygningen

Morten Weihrauch anbefaler også at have 
kendskab til den eller de bygninger, som 
renoveringsprojektet omhandler. Opfør-
elsesår, bevaringsværdi, tidligere om-
byg ning er, lokalplan, byggetilladelser, 
gældende brandstrategi, brandtekniske 
redegørelser, statiske beregninger, byg-
ningstegninger, installationstegninger og 
diagrammer, forsyningsselskaber, ramme-
aftaler, mm.

Huskeliste. Det, skal du være obs på!
Nedenfor er oplistet en række fokuspunkter, som man ofte støder på og derfor bør vurdere sit projekt op imod.  
Listen er ikke udtømmende, da projekter ofte afviger fra hinanden i én eller anden udstrækning.

Patientgruppe Sikkerhed PSS Indeklimakrav Økonomi
Bygninger med psykiatri Indkig i bygninger Myndigheder Ekstremregn Tidsplan

Personale Brand Beredskab Eksisterende 
tegningsforhold

Entrepriseform

Støj Flugtveje Kulturstyrelsen Nabobygninger Byggeplads
Støv Pårørende til patienter Lokalplan Byggepladser i området Midlertidige forsyninger

Miljøfarlige stoffer Arbejdstid Bevaringsværdi og 
fredning

Infrastruktur Dokumentationskrav 
BR18 

Kvalitetssikring Renhedskrav Aftaleforhold Eksisterende forhold Kommunikation

AF KOMMUNIKATIONSPARTNER  

SUSANNE JUNGE, NIRAS
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Har hospitalets projektleder ”hands on” 
på den eksisterende bygning, vil rådgiv-
erne kunne komme hurtigere i gang med 
projekteringen.

”Rådgiverne bruger de oplysninger, der 
ligger på bygningen som projektforudsæt-
ninger. Hvis ikke rådgiverne får de korrekte 

oplysninger, vil de selv skulle forsøge at 
skaffe disse. Er det ikke muligt, vil mangl-
ende projektoplysninger være et forbe-
hold for eventuelle senere fejl og mangler i 
projektet, som i sidste ende vil kunne have 
indflydelse på økonomi og tid,” påpeger 
Morten Weihrauch.

Området rundt om bygningen

Man har ofte en tendens til at stirre sig 
blind på sit eget gode projekt og helt eller 
delvis glemme, at der også er mange for-
skelligartede aktører omkring bygningen. 

Den succesfulde bygningsrenovering begynder med, at man kender sin hospitalsbygning inde- og udefra, samt hvad der foregår aktuelt 
rundt om bygningen.

CASE

Tilsyn af Lægetårnet på Herlev Hospital i 120 meters højde
Grundig forberedelse og rettidig information samt kommunikation mellem brugerne sikrede et godt 
forløb.

Lægetårnet på Herlev Hospital er ca. 50 år 
gammel, og det var på tide at gå bygvær-
ket efter i sømmene. Tilsynets arbejde 
blev gennemført i perioden februar-juni 
2020 og omfattede bl.a. afrensning, re-
parationer og imprægnering.

Christian Ferdinand er som projektle-
der for Region H på Herlev Hospital bl.a. 
leder af vedligeholdsarbejder på facaden 
af Lægetårnet på Herlev Hospital.

På grund af bygningens højde på ca. 
120 m og adgangsforhold udførte et spe-
cialistfirma arbejdet fra reb.

”Da man af gode grunde har svært ved 
at følge arbejdet på nært hold under selve 
udførelsen, var det nødvendigt med 
en grundig afklaring af de kommende 
udfalds krav, kvalitet og udseende. Dette 
forsøgte vi at imødegå med en grundig 
registrering af betonskader, mange prø-
vefelter og en god portion tillid til entre-
prenør og rådgiver,” fortæller Christian 
Ferdinand. 

Hospitalets ledelse havde ligeledes 

lejlighed til at besigtige resultaterne un-
dervejs, så man kunne evaluere og indar-
bejde deres eventuelle kommentarer.

Ole Viggo Andersen var som be-
tonspecialist fra NIRAS fagleder på pro-
jektet og førte tilsyn i rebline under ud-
førelsen. 

Arbejde lige uden for vinduerne

Da arbejdet skulle udføres lige uden for 
vinduerne, mens hospitalets personale 
skulle fungere normalt og uforstyrret in-
denfor, var rettidig information og kom-
munikation mellem brugerne og de ud-
førende i højsæde og gjorde en forskel.

”Arbejdet forløb rimelig smertefrit 
uden store gener for brugerne,” siger 
Christian Ferdinand.

Når man udfører renoveringsarbejde 
fra rebline, er sikkerhed naturligvis højt 
prioriteret. Især vejrforhold kan have be-
tydning, og når det stormer, er det ude-
lukket at udføre den slags arbejde. Det 

er vigtigt at finde rimelige samarbejdsaf-
taler, så tids plan en kan holde, og økono-
mien ikke løber løbsk.

”Oveni det hele kom der også nogle 
udfordringer i form af COVID19, som 
medførte noget stilstand,” siger Ole 
Viggo Andersen.

Hensyn til smukt haveanlæg 

Umiddelbart under facaden er der netop 
skabt et smukt haveanlæg, som ikke 
måtte udsættes for påvirkninger, der 
kunne virke nedbrydende.

”Vi skulle derfor håndtere afrensnings-
metoder og algebehandling i stor højde 
– uden at dette medførte risiko for de 
udførende og for det omgivende miljø. 
Vi granskede derfor alle midler og pro-
dukter, og afpassede arbejdsprocedure, 
så risikoen var minimeret og acceptabel,” 
siger Ole Viggo Andersen.

Fortsættes næste side
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Det er derfor også vigtigt at kende til evt. 
andre projekter i området, der foregår i 
samme periode. Det kan være koordine-
ring af ensrettede køreveje, kranarbejde, 
skurby-placeringer, stilladser på offentlig 
og privat vej, brandveje osv. 

Det gælder om at skabe et godt overblik 
over øvrige aktiviteter i samme periode som 
ens eget projekt. Hvor og hvornår foregår 
andre byggeaktiviteter i området. Tag de 
andre interessenter med på råd og udform 
gerne et geografisk overblik over aktivite-
terne med, hvad der sker på samme tid.

”Formålet er, at det ikke kommer som 
en overraskelse, når stilladsentreprenøren 
står mandag morgen og skal i gang med at 
opsætte stillads, som egentlig er i vejen for 
en 3. part eller andre,” siger Morten Weih-
rauch.

Det er således befriende for alle par-
ter at vide, hvad der sker, og hvornår og 
eventuelle småjusteringer bliver lettere at 
håndtere og koordinere. Nogle gange kan 
forskellige projekter ligefrem drage nytte 
af hinanden.

God planlægning halverer arbejdet

Der er selvfølgelig altid forskelle fra det 
ene renoveringsprojekt til den andet, men 
ved at gennemgå sin bygning i forhold til 
de tre hovedgrupper ovenfor, er man alle-
rede godt på vej til at have startet et pro-
jekt, som alle kan og vil få glæde af. Dels 
er ovenstående kendskab og viden med til 
at validere byggebudgettet, dels er det vig-
tige brikker til den kommende planlægning 
og dermed også renoveringsprojektets ho-
vedtidsplan, som alle parter er interesseret 
i at kunne overholde. 

”Er hospitalets projektleder, brugere 
og den rådgivende ingeniør enige om, 
hvordan verden så og sige ser ud nu, og 
hvordan den fremover skal se ud, inden 
renoveringen går i gang, kan man få et fan-
tastisk samarbejde, der går op i en højere 
treenighed. Jeg har erfaringer med, at det 
nærmest kan halvere arbejdet for alle par-
ter,” siger Morten Weihrauch.

Mere end en 
brandtætning
Roxtec kabel og rørtætninger eliminerer 
 risikoen i dine laboratorier, renrum og bio-
logisk sikrede faciciliteter. Undgå forurening 
og desinfektionsmidler i at undslippe og 
opnå sikker kabelfastholdelse.  

 O Opretholdelse af driften
 O Beskyttelse mod brand, gas, luft og vand
 O Kontrollér tryk og luftstrøm

roxtec.com/dk

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

http://www.cotedor.dk
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Astma og Allergiambulatoriets personale 
fik idé til gennemsigtig afskærmning, som 
giver nærvær med afstand
Et konkret behov på grund af Covid-19 fik personalet på Astma- og Allergiambulatoriet på afdeling for Børn 
og Unge på Herlev Hospital til at tænke i nye løsninger for afskærmning.

”Det måtte være muligt at få nogle gen-
nemsigtige skærme, som kan adskille syge-
plejersker og patienter, så personalet kan 
bevare en god kontakt med patienten og 
samtidig være beskyttet mod smitte,” siger 
Kirsten Skamstrup Hansen, overlæge på 
afdelingen.

Fra idé til løsning på kort tid

På anbefaling fra hygiejneorganisationen 
tog afdelingen kontakt til Silentia, som pro-
ducerer hygiejnisk patientafskærmning, 
for at høre om de kunne hjælpe – og gerne 
hurtigt. Det viste sig, at Silentia tidligere 
har udviklet et koncept med gennemsig-
tige skærme, og at de på kort tid kunne 
producere et sæt gennemsigtige skærme, 
som afdelingen kunne teste.

En opfølgning viser, at skærmene funge-
rer helt efter hensigten.

”De gennemsigtige skærme fungerer 
rigtigt godt. De glider nemt ind i rutinerne, 
de passer ind i dagligdagen, og de er med 
til at vi kan bibeholde en god dialog med 
patienterne,” siger Susanne Larsen, astma- 
og allergisygeplejerske på afdelingen.

Personalet bærer visir og masker, hvis 
kravet om afstand ikke kan overholdes. 
Det kan skabe distance til patienterne, men 
når personalet bruger de gennemsigtige 
foldeskærme, kan visir undlades.

Skærmene giver nærvær med 
afstand

”En af de situationer, hvor vi er tæt på pa-
tienterne, er ved priktest, hvor patienten 
har armen på bordet foran os. Og når en 
patient er på løbebåndet ved anstrengel-
sesprovokation, beskytter skærmen mod 
host og dråbesmitte,”siger Susanne Lar-
sen.

Skærmene bliver nu brugt flere 
steder

”Det er altid spændende at samarbejde 
om at udvikle nye løsninger, der opfylder 
personalets konkrete behov, som her, hvor 
de nye, transparente skærme er med til at 
bevare den gode dialog og øjenkontakt 
mellem patient og personale,” siger Henrik 
Fribo-Søndergaard, direktør for Silentia i 
Danmark.

Flere andre hospitaler, afdelinger og kli-
nikker har efterfølgende også taget skær-
mene til sig, og Clear Panels indgår nu som 
en del af produktsortimentet hos Silentia.

Kontaktperson for yderligere info

Direktør  Henrik Fribo-Søndergaard, 
Silentia ApS
Telefon: 39 90 85 85 
Mail: henrik@silentia.dk 
Website: www.silentia.dk

PRODUKTINFO:

FAKTA OM CLEARPANELS
•  Gennemsigtige, klare skærme i 

polycarbonat
•  Tåler desinfektionsmidler, der nor-

malt bruges i plejesektoren.
•  Letvægtskonstruktion med optimal 

brugervenlighed, stabilitet og sik-
kerhed.

•  Produceret af genanvendelige 
materialer

FAKTA OM SILENTIA
Silentias skærmsystem er en paten-
teret afskærmningsløsning, som er 
udviklet for at sikre en høj hygiejne 
omkring patienterne og forebygge 
hospitalsinfektioner. Det svenskpro-
ducerede system forhandles i hele 
verden. Silentia Danmark står for 
rådgivning, levering, montering og 
service af produkterne. 

“Ved anstrengelsesprovokation løber pa-
tienten på løbebånd, og her beskytter den 
høje skærm på 1,85 meter mod pust og drå-
besmitte. Personalet kan samtidig instru-
ere patienten og have god kontakt,” siger 
Susanne Larsen, som her gør skærmen klar 
til brug.

Skærmene giver god kontakt med patien-
ten og beskytter mod smitte fx ved priktest 
og andre situationer, hvor der ikke kan 
holdes afstand. (Skærmen med vinge er en 
specialløsning til Herlev Hospital).

mailto:henrik@silentia.dk
http://www.silentia.dk
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Udlandet har et godt øje til 
dansk wayfinding
Lige inden Covid-19 lagde verden ned, havde Triagonal lagt sidste hånd på wayfinding i et af verdens 
største hospitaler i Tyrkiet. Og selvom udlandet skeler meget til udviklingen i den danske hospitalssektor, 
kan Danmark også lære af udlandet.

”Hospitalers wayfinding og processer er 
langt mere komplicerede end fx wayfin-
ding til lufthavne, der er ret generiske, 
uanset om du er i Danmark eller Tyrkiet. 
Alene det, at folk ofte kommer til en luft-
havn med et positivt formål, gør en forskel. 
For patienter er sædvanligvis underlagt et 
psykisk pres, der gør det sværere for dem 

at finde rundt på hospitalet. Hertil har vi er-
faret, at hospitaler i udlandet ikke nødven-
digvis har de samme funktioner, kulturer 
og processer som i Danmark eller andre 
lande. Derfor er det ofte udfordrende at 
designe wayfinding til udenlandske hospi-
taler.” Det fortæller Nicolai Okkels sammen 
med Peter Donner, der begge er partnere 
i virksomheden Triagonal, der har wayfin-
ding til hospitaler og transportsektoren 
som kerneydelse.

Mange danske hospitaler har allerede 
brugt virksomhedens kompetencer, og 
i de senere år har de også indenfor hos-
pitalssektoren bevæget sig ud over lan-
degrænserne. I øjeblikket projekteres 
wayfinding til tre hospitaler i Græken-
land, ligesom de har leveret wayfinding 
til Başakşehir City Hospital i Istanbul, som 
med sine en million kvadratmeter er et af 
verdens største hospitaler og netop ind-
viet i maj 2020.

”Første gang vi hørte om det store 
hospitalsprojekt i Istanbul var under et 
møde i Dubai. Vi sad sammen med sam-
arbejdspartnere og diskuterede vores fæl-
les lufthavnsbyggeri. Her blev Başakşehir 
City Hospital nævnt. Og wayfinding til en 
million kvadratmeter gør enhver nysger-
rig. Efter mødet anbefalede vores samar-
bejdspartnere os til bygherren i Tyrkiet, 
som kontaktede os, og vi blev spurgt om, 
hvilken wayfinding et så stort hospitalsbyg-
geri krævede, for at brugerne kunne finde 
rundt. Det gav vi naturligvis et bud på, men 
hørte ikke mere i et års tid og havde egent-
lig opgivet projektet. Pludselig vendte de 
tilbage og bad os om at levere wayfinding 
til hospitalet. Ulempen ved at komme sent 
ind i processen er dog, at arkitekturen al-
lerede har fundet sin form, så man ikke kan 
være med til at flytte fx en trappe, eller æn-
dre loftshøjden og dermed være med til at 
skabe mere optimale flow og en sikker og 

AF JOURNALIST ANITA FRANK GOTH

Başakşehir City Hospital, Istanbul. Billedet til venstre er taget ved byggepladsbesøget i maj 2019, og billedet til højre viser det færdige 
hospital i juni 2020.
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tryg patientrejse. For hvad der ser godt ud 
på en arkitekttegning, fungerer i realiteten 
ikke altid hensigtsmæssig fra brugerens 
synspunkt.”

En brugerrejse i Tyrkiet er 
anderledes

Patientadfærden og hospitalsforløbet i 
Tyrkiet er væsenslig anderledes end i Dan-
mark. Et hospitalsbesøg i Tyrkiet tager 
almindeligvis længere tid, og processen 
under besøget er en anden. Som tyrkisk 
patient kan man gratis gå direkte ind fra 
gaden og blive visiteret på hospitalet. Det 
betyder, at man allokerer en hel del kva-
dratmeter inde på hospitalet til processer, 
som vi i Danmark har hos de praktiserende 
læger og speciallægerne. Hvis man fx har 
ondt i maven, kan man tage hen på hospi-
talet, hvor lægerne tager stilling til det vi-
dere forløb. Det er en af forklaringerne på, 
hvorfor Başakşehir City Hospital er så stort. 
Og netop fordi hospitalet er så stort, er vi-
den om brugernes adfærd og patientforløb 
afgørende.

I Danmark starter patientens bruger-
rejse oftest med et indkaldelsesbrev, hvor 
patienten bliver bedt om at møde op på 
en bestemt afdeling på en bestemt dag. 
Patienten har altså allerede på forhånd 
en idé om, hvad der skal ske hvornår, og 
samtidig kan wayfi ndingen tilrettelægges 
så det understøtter den type brugerrejse. 
I Tyrkiet derimod skal wayfi ndingen støtte 
op om patienter med en helt anden bru-
gerrejse og adfærd, fordi de kan gå ind 
direkte fra gaden. Det kræver en grundig 
analyse af bevægelsesmønstre og patient-
fl ows for at forstå, hvilken information pa-
tienterne skal have hvornår for at kunne 
designe en tryghedsskabende systematik, 
der er enkel, klar og tydelig på hele hospi-
talet. Derfor besøgte virksomheden den 
tyrkiske byggegrund meget tidligt i byg-
geprocessen, da det har betydning for at 
lave god wayfi nding, at man ved så store 
byggerier får en rumlig forståelse af ste-
det. For det færdige projekt i Başakşehir 
City Hospital betyder det, at selvom ska-
laen er stor, er det intuitivt at fi nde rundt 
på hospitalet.

Pandemi-design kommer først til 
at sætte et arkitektonisk aftryk om 
nogle år

Den aktuelle pandemi har selvfølgelig på-
virket virksomhedens ydelser og deres 
fokus på at sikre trygge bruger-fl ows, der 
undgår uhensigtsmæssige møder, forhin-
drer fl askehalse, kødannelse, og som lever 
op til gældende lovgivning og retningslin-
jer.

Her er det vigtigt at analysere tid, sted 
og adfærd grundigt, som er de parametre, 
man kan trække på for at reducere smitteri-
sikoen. Først derefter kan man komme med 
anbefalinger om nødvendige investeringer 
og forventet effekt, som beslutningsgrund-
lag for hospitalets videre arbejde.

Det brugercentrerede fokus er ud-
gangspunktet for at forstå patienters bru-
gerrejser og adfærd på hospitaler. Ved at 
holde de eksisterende bruger-fl ows op 
imod de mest hensigtsmæssige fl ows bli-
ver det tydeligt, hvor det er vigtigt at sætte 
ind med ekstra information og wayfi nding-
elementer i bygningerne.

”Kongstanken er, at vi ved, hvor det 
brænder på. Ved at ændre de fysiske for-
hold reduceres smitterisikoen, og det ska-
ber tryghed hos brugerne.”

Drømmen for virksomheden er, at or-
det kø bliver noget, vores børnebørn ikke 
kender. Og netop kødannelse er en sær-
lig udfordring for hospitalerne, hvor der 
er en tendens til, at patienter kommer alt 
for tidligt. Man håber derfor, at de digitale 
kø- og tidsstyringssystemer, som allerede 
er taget i brug på nogle danske hospitaler, 
bliver yderligere udviklet, så folk får tillid 
til og tro på, at de ikke behøver møde op 
for tidligt, som ellers er almindelig praksis 
for mange hospitalsbesøgende. En praksis, 
der understreger, hvor komplekst det kan 
være at fi nde vej på hospitaler, og hvilken 
bekymring det vækker hos patienter og 
pårørende.

Danske hospitaler kan også lære af 
udlandet

Et generelt fællestræk ved danske og 
udenlandske hospitaler er, at hospitalet 
taler til dig allerede, når du træder ind på 
matriklen. I Danmark gør vi det dog kun 
på dansk – og det kræver, at du kan læse. 
I både Istanbul eller i Grækenland agerer 
man på mindst to sprog, ligesom man tager 
højde for fx dysleksi. Her mener Triagonal, 
at danske hospitaler kunne lære noget i 
takt med, at det danske samfund i stigende 
grad bliver internationaliseret med både 
udenlandske medarbejdere på store dan-
ske virksomheder og udenlandske stude-
rende på landets universiteter, som kun 
taler og forstår engelsk.

Det græske hospitalsprojekts udnyttelse 
af forskellige klimazoner, hvor overdæk-
kede udearealer tjener som ventemiljøer, 
kunne også være en fremtidig inspiration 
for danske hospitaler. Haver er ikke bare 
pæne at se på og dejlige at vente i, for de 
sidste årtiers forskning dokumenterer, at 
naturen har en positiv effekt på patienters 
heling. På den måde opnår den græske 
bygherre, at patienterne undgår tæt kon-

takt med hinanden i helende miljøer. Smit-
tefaren bliver samtidig mindsket i pande-
mitider – og det understøtter patienternes 
bevægelsesrum, tryghed og heling.

Analyserer brugerrejser på 
udenlandske hospitaler i 
COVID-19 tider

Det er nærliggende at spørge virksomhe-
den om, hvordan man i COVID-19 tider 
undersøger brugerrejser og samarbejder, 
når virksomheden ikke selv kan rejse som 
før marts 2020.

”Pandemien står ikke i vejen for at un-
dersøge brugerrejser på vores igangvæ-
rende projekter. Det bliver bare gjort på en 
anden måde ved hjælp af digital teknologi. 
I Grækenland modtager patienter og på-
rørende online spørgeskemaer, der er de-
signet af os og oversat til græsk. Data fra 
spørgeskemaerne bruger vi til at designe 
wayfi nding til de tre græske hospitaler. Vi 
mødes også i digitale fora med vores sam-
arbejdspartnere, så pandemien har heldig-
vis ikke forhindret os i at lave den nødven-
dige dataindsamling, der skal til for at lave 
god wayfi nding, hverken i Danmark eller i 
udlandet.”

RÅDGIVNING
”en ekstra hånd når det gælder”

Vi har fokus på bygge- og anlægs-
projekter indenfor hospitalssektoren, 

psykiatrien og socialområdet.

• PLANLÆGNING
• PROJEKTERING
• UDBUD – JURIDISK RÅDGIVNING

SUNDHEDSGRUPPEN
www.sundhedsgruppen.eu

http://www.sundhedsgruppen.eu
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Bispebjerg Hospital bygger nye 
rammer for uddannelse
Medarbejdere, studerende og besøgende på Bispebjerg Hospital kan se frem til nye opgraderede rammer 
for undervisning og forskning fra 2022. Et nyt uddannelsescenter skal opføres, og opgaven er netop sendt  
i udbud som en totalentreprise.

AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT LOUISE VOSS 

BENDIXEN, NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Et vigtigt skridt på vej mod det nye hospital 
på Bispebjerg er tilblivelsen af et nyt ud-
dannelsescenter. Bedre foredrags- og un-
dervisningsfaciliteter og en ny smuk belig-
genhed i hospitalets historiske område skal 
være med til at profilere hospitalet som fø-
rende indenfor uddannelse og forskning.

– Vi vil markere os som et ambitiøst uni-
versitetshospital, og centeret er rammen 
for det. Uddannelsescenteret er med til at 
sikre, at vi som hospital står solidt på alle tre 
ben: klinik, forskning og uddannelse, siger 
vicedirektør Kirsten Wisborg.

Ny måde at tænke uddannelse

Det nye uddannelsescenter flytter fra ho-
spitalets nordlige hjørne ved Tuborgvej og 
kommer til at placere sig stik modsat på 
hospitalsområdet. Helt mod syd på første 
parket på Bispebjerg Bakke, hvor man i dag 
finder parkeringspladser.

– Arealet er lidt mindre end det nuvæ-
rende uddannelsescenter, men vi kom-

mer til at udnytte kvadratmeterne bedre. 
Centeret vil afspejle, hvordan man tænker 
moderne uddannelse, med alt hvad det in-
debærer af fleksible arbejds- og undervis-
ningsforhold, siger Kirsten Wisborg.

Del af stor transformation

Byggeriet er en del af den store transfor-
mation af hospitalsområdet, der er i fuld 
gang. Forvandlingen omfatter også opfø-
relsen af et stort nyt akuthospital, et nyt 

FAKTA

•  Uddannelsescentret skal opføres på Bispebjerg Hospital og skal blandt andet rumme undervisningslokaler, et auditorium til 
200 personer, fællesfunktioner med mulighed for forplejning samt cykel- og bilparkering.

•  Bispebjerg Hospitals nuværende uddannelsescenter ligger i hospitalets nordøstlige område ved Tuborgvej, men skal nedlæg-
ges i efteråret 2021 for at give plads til byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg.

•  Centeret bruges i dag af medarbejdere fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri samt Kø-
benhavns Universitet.

•  Det nye uddannelsescenter bygges af Region Hovedstadens Center for Ejendomme.
•  Regionen har et stort fokus på bæredygtighed i byggeprocessen, og dette projekt skal leve op til en række krav til fx social 

bæredygtighed, klimapåvirkning og ressourceanvendelse. Der gennemføres en afprøvning af krav i henhold til den nye frivil-
lige bæredygtighedsklasse.

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

Uddannelsescenteret skal understøtte fremtidens hospital på Bispebjerg, der bliver bygget 
på den nordlige del af området fra 2021. Illustration af Akuthuset: ATIproject.
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Bispebjerg Hospital undergår en stor transformation i disse år. Uddannelsescenteret er en 
del af udvidelsen, og skal placeres i det sydøstlige hjørne, hvor der i dag er en parkerings-
plads. (Lysegrøn markering) Foto: Dragør Luftfoto.

at fl eksibilitet og klog anvendelse af kva-
dratmeter er et nøgleord for udformningen 
af de nye faciliteter. Multifunktionelle rum, 
lys og åbenhed skal sikre dette. Desuden 
fastholdes det nuværende antal parke-
ringspladser.

Social bæredygtighed spiller også en 
rolle i projektet. De nye rammer skal sikre 
tryghed, trivsel og livskvalitet for brugerne, 
fx gennem et godt indeklima, lavt energi-
forbrug, samt minimering af spild og an-
vendelse af langtidsholdbare materialer. 
Entreprenørerne skal allerede i deres tilbud 
demonstrere, hvordan man vil arbejde med 
fx klimapåvirkning og ressourceanvendelse 
i henhold til Transport- og Boligministeriets 
nye frivillige bæredygtighedsklasse.

Byggeriet forventes at gå i gang i mid-
ten af 2021. I slutningen af 2022 åbner det 
nye center, og til den tid vil den studerende 
blive undervist og forskeren forsvare sin 
 ph.d. i nye forbedrede rammer.

psykiatrisk center, et parkeringshus og 
andre bygninger, der tilsammen skal blive 
fremtidens arbejdsplads for omkring 5000 
medarbejdere.

Hvordan det nye uddannelsescenter 
kommer til at se ud, bliver afklaret i starten 
af 2021, når totalentreprenøren er valgt.

Bæredygtig bygning i historiske 
omgivelser

Det står dog klart, at centeret kommer til 
at spille sammen med sine omgivelser. At 
man vil have udsigt til hospitalets nyreno-
verede haver og historiske bygninger. Og 

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
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Rigshospitalets Nordfløj:  

Rum til mennesker og plads til 
fremtiden
Den nye Nordfløj betyder en udvidelse af Rigshospitalet på 54.000 m2, flere end 200 sengestuer, moderne 
operationsstuer, et intensivafsnit samt nye ambulatorier. Nordfløjen er udformet med et originalt og skarpt 
blik for patienttrivsel og heling, sundhedspersonalets behov og fremtidens hospitalsfunktioner.

Nordfløjen er et spektakulært nyt kompleks 
på Rigshospitalet. Målet har været at skabe 
et byggeri, der fremmer helingsprocessen 
hos det enkelte menneske og samtidig op-
timerer effektiviteten og funktionaliteten til 
glæde for hospitalets personale og patien-
ter.

Nordfløjens ca. 54.000 m2 er fordelt på 
7 etager og rummer i alt 209 sengestuer – 
heraf 196 enestuer med eget bad og toilet 
– 33 operationsstuer, et intensivafsnit, am-
bulatorier, billeddiagnostisk funktion samt 
optimale rammer til forskning.

Udformningen og indretningen af 
det markante byggeri er resultatet af et 
tæt samarbejde mellem LINK arkitektur, 
3XN arkitekter og ingeniørvirksomheden 
Sweco. Desuden har landskabsarkitek-
terne Kristine Jensens Tegnestue og den 
tyske arkitektvirksomhed Nickl & Partner 
været samarbejdspartnere på byggeriet.

Optimering af hospitalets flow

Nordfløjens centrale arkitektoniske greb 
er en zig-zag-form inspireret af et kardio-
gram, der gennemskæres af én hoved-
færdselsåre. Denne struktur gør det muligt 
for sundhedspersonalet at bevæge sig hur-
tigt fra A til B, samtidig med at stillezoner 
og sengestuer er placeret, så de er trukket 
tilbage fra hovedfærdselsåren og ikke for-
styrres af uvedkommende gennemgang.

Dermed tjener zig-zag-formen flere for-
mål. Den optimerer dels hospitalets flow 
ved at lette sundhedspersonalets daglige 
arbejdsgange, samtidig med at strukturen 
værner om patienternes privatliv og resti-
tution.

”Vi glæder os over at indvie den nye 
Nordfløj, som markerer et stort skridt på 
vejen mod et endnu mere tidssvarende og 
rummeligt Rigshospital. Fra projektering 
til byggeproces har vi haft et konstruktivt 
samarbejde med arkitekter, ingeniører og 

entreprenører om indretning og design, 
arbejdsflow og patientbehov. Vi ser nu 
frem til at rykke ind i et sundhedsbyggeri 
af højeste standard, der er skabt til at imø-
dekomme nutidens behov og fremtidens 
forandringer”, udtaler hospitalsdirektør for 
Rigshospitalet, Per Christiansen.

Overblik og nem orientering

Placeringen af ambulatorier og sengeaf-
snit på tre etager, bundet sammen af den 
gennemgående akse, forløser et behov 
for multianvendelse og glidende over-
gange på tværs af funktionsafsnittene. 
Der er desuden sørget for optimale an-
komstforhold for dagkirurgiske patienter, 
ligesom de præ-og postoperative områder 
er placeret, så de hænger sammen med 
operationsområderne.

To spiraltrapper og fire centrale eleva-
tortårne forbinder etagerne fra det centrale 
fællesstrøg. Trapperne er placeret i åbne 
atrier, der bringer dagslys ind i bygningen 
fra oven og fra de store vinduespartier mod 

hver facade. Der er etableret fælles op-
holdsområder i forbindelse med trapperne 
på hver etage. For at gøre det nemmere at 
orientere sig, har hver etage sin egen farve 
på gulvet, dørene og udvalgte vægge.

Stedspecifikke kunstværker af Olafur Eli-
asson, Malene Landgreen og Erik A. Frand-
sen bringer farve og liv ind i bygningen og 
nedtoner de sterile hospitalsomgivelser. 
Værkerne er placeret i atrierne, og giver 
rummene en stærk identitet, der er synlig 
såvel indefra som udefra. Dermed bliver 
disse rum tydelige pejlemærker, som gør 
det nemmere at orientere sig i bygningen.

Et lyst og smukt byggeri

Den helende arkitektur har været et sty-
rende princip på alle niveauer. De åbne 
glaspartier lader dagslyset flyde ind i 
bygningen og skaber sammenhæng mel-
lem bygningens indre og Fælledparkens 
grønne karakter. 

De grønne omgivelser og de gennemly-
ste rum er tryghedsskabende, og sætter ro 

Foto: Adam Mørk
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og nærhed for den enkelte patient og de 
pårørende i centrum. Resultatet er et ho-
spitalsbyggeri, hvor det ganske enkelt er 
rart at opholde sig, og hvor patienterne får 
optimale betingelser for trivsel og restitu-
tion.

Med Nordfløjens karakteristiske ud-
formning udnyttes det naturlige dagslys 
maksimalt, hvilket medfører energibespa-
relser, da behovet for kunstig belysning 
minimeres.

Facaden er opført i lyse natursten, som 
får bygningen til at fremstå lys og venlig. 
Facetterne i facadeopbygningen skaber 
naturlig afskygning indadtil og tilfører faca-
den et levende udtryk, der ændrer sig he-
nover døgnet. De lyse sten reflekterer de 
grønne omgivelser i Fælledparken.

En del af byen – og helt sin egen

Nordfløjen er ikke blot tænkt som en selv-
stændig bygning med sin egen klare iden-
titet, den forholder sig til de eksisterende 
bygninger på området, der tilhører hver sin 
tidsalder.

For at tilpasse sig det omkringliggende 
byrum er Nordfløjen skaleret ned fra nord-
vest mod sydøst. Bygningen er højest 
oppe mod de eksisterende bygninger og 
centralkomplekset – og lavest i retning 
mod Blegdamsvej. Bygningshøjderne og 
gavlene her matcher de klassiske karré-
bebyggelser på den anden side af vejen 
og giver med den mindre skala byggeriet 
et imødekommende udtryk. Gavlene mod 
Fælledparken syner lette og åbne i udtryk-
ket og går i dialog med parken frem for at 
danne en bastant mur.

Klar til nu – klar til fremtiden

Den arkitektoniske grundtanke bag Nord-
fløjen har været at ramme et udtryk, der 
signalerer åbenhed, transparens, tryghed 
og humanisme – og samtidig skabe en 
langtidsholdbar, fleksibel løsning, der kan 
leve og forme sig efter fremtidens udvik-
ling inden for hospitalsdrift.

Nye behandlingsformer og konstant 
digital innovation vil fortsat udfordre de 
eksisterende hospitalers rammer. Derfor 

er Nordfløjen trods sit ekspressive udtryk 
bygget efter enkle principper, der giver 
stor fleksibilitet og plads til at justere til i 
forhold til morgendagens forandringer og 
nye behov.

Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

CENTRALISERET 
VAKUUM FORSYNING – 
PÅLIDELIG, HYGIEJNISK 
OG EFFEKTIV
Brug vores erfaringer indenfor medicinsk luft- og 
vakuumløsninger til hospitaler, som altid overholder 
DN/EN ISO 7396-1.
Stol på en pålidelig vakuum partner.  
Stol på Busch.

Busch Vakuumteknik A/S
+45 87 88 07 77
info@busch.dk 
www.buschvacuum.com

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

mailto:jesper.tanggaard@sweco.dk
mailto:john.olsen@sweco.dk
mailto:info@busch.dk
http://www.buschvacuum.com
http://www.hospitaldrift.dk
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Ny linoleum inspireret af 
naturen
”Creative by Nature” fra Gerfl or lover banebrydende stor modstandsdygtighed, nem vedligehold, 
og giver med ni designs og 159 farver utallige designmuligheder

Den nye udvidede serie af DLW Linoleum 
fra Gerfl or®, åbner op for utallige mulighe-
der i ethvert arkitekturprojekt, med sine ni 
designs og 159 farver inspireret af naturen.

Med den innovative Neocare overfl a-
debehandling, som sikre et godt indeklima 
og en bundsolid miljøprofi l, ligner det en 
stærk spiller på linoleumsbanen.

”Creative by Nature” serien er inspire-
ret af vind, hvide sandstrande med skum-
mende azurblå bølger, klipper i forskellig 
glød, træ i irregulære former og brune og 
grønne farver, og ønsket har været at til-
byde en løsning med så store variationer, 
at der er designs der dækker alle udfordrin-
ger.

Neocare™ overfl adebehandling

Den nye linoleums-overfl adebehandling 
kommer med løfter om høj performance. 
Den er udviklet med baggrund i forskning 
især inden for excimer-overfl adetekno-
logi.

– Grundige test har demonstreret 25 
pct. større modstandsdygtighed mod mi-
kroridser sammenlignet med konventio-
nelle overfl ader, og selv hvis gulvet skulle 
få ridser kan de nemt fjernes, lyder det fra 
Gerfl or.

Yderligere egenskaber som bemærkel-
sesværdig smudsafvisning og modstands-
dygtighed mod kemikalier og desinfekti-
onsmidler, gør Gerfl ors Neocare overfl ade 
til en oplagt løsning til områder med meget 
trafi k såsom skoler, institutioner, kontorer, 
sportsfaciliteter og sygehuse.

Specielt bør fremhæves modstandsdyg-
tigheden overfor håndsprit.

Lave emissioner – godt indeklima

”Creative by Nature” – kollektionen har 
særligt lave VOC-emissioner, TVOC er 
mindre end 10 μg / kbm efter 28 dage, 
hvilket garanterer enestående indeklima 
og er baggrunden for at kollektionen har 
fået miljømærkerne Blue Angel, M1, Floor-
score indoor air quality certifi cering og det 
nordiske svanemærke.

Ydermere er produktionen af DLW lino-
leum CO2 neutral.

Miljø og genanvendelse

Ethvert nyt produkt der sendes på gaden i 
disse år må granskes på sine miljøparame-
tre, og også her står ”Creative by Nature” 
stærkt med en cradle-to-cradle sølvcertifi -
cering. Men skrappe miljøkrav er allerede 
blevet integreret i fl ere årtier af Gerfl or, i 
form af produktlinjer baseret på genbrugte 
og genanvendelige materialer, og pro-
grammer for indsamling og bearbejdning 
af gamle gulvmaterialer.

OM GERFLOR

Siden 1937 har den franske koncern Gerfl or designet, fremstillet og markedsført innovative, dekorative og miljøansvarlige gulve 
og vægbeklædninger til professionelle og private kunder. Med 4.200 ansatte, 12 fabrikker og fem forsknings- og udviklingscentre 
tilbyder Gerfl or sine kunder moderne, innovative og miljøvenlige løsninger i over 100 lande.



Creative by Nature

LINOLEUM
NY generation af linoleum – nye kreative muligheder

Gerfl or DLW’s nye linoleumskollektion er fremstillet af 98 % 
naturlige råvarer, og sætter nye standarder for design-
muligheder og funktionalitet.

Bring en bæredygtig løsning ind i dit projekt
Meget lave emissioner garanterer et sundt indeklima, og 
 miljømærkerne: Svanen, Blue Angel, M1 og Floorscore, kombi-
neret med en CO2 neutral produktion, og et bidrag til cirkulær 
økonomi med en sølv ”Cradle to Cradle” certifi cering, bærer 
dit projekt hele vejen ind i en miljø rigtig løsning.

Ny innovativ overfl ade, NeocareTM

•  Modstandsdygtig overfor: kemi, disinfektionsmidler og 
pletter

•  Hygiejninsk overfor bakterier og vira
•  Nem at rengøre, selv ved varierende rengørings hyppighed
•  Meget lave emissioner = sund luftkvalitet
•  Ekstrem holdbarhed og ridsemodstand
•  Ingen vedligehold kun vask (kan dog vedligeholdes hvis det 

ønskes)



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

HYGIEJNE

A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

Tlf. 26 79 25 76 www.dorteegelund.dk  
info@dorteegelund.dk
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AUTOKLAVER

• 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

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

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48

PRODUKTIVITET

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

Konsulentydelser, salg og 
servicering af procesudstyr til 
farmaceutisk / bioteknologisk 
industri, laboratorier

n Autoklaver
n Opvaskedekontaminatorer
n Ultralydskar
n Sengevaskemaskiner
n Detergenter
n Kemiske og biologiske indikatorer
n Kvalificering & validering

Scantago A/S & Electro-Service A/S
Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde · Tel: +45 6617 6816
info@electroservice.dk
www.electroservice.dk

NETVÆRK

Styrk dit netværk 
inden for: 

medicinske gasser,  
el-installationer, 

ventilation, 
commissioning, 

kritiske forsyninger 
og genbehandling af 

medicinsk 
flergangsudstyr

www.fsta.dk

Tilmelding og 
information:

RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644

Adiatek 2019_57x57.indd   1 04/06/2019   09.14
KULTUR

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence
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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

VANDBEHANDLINGINFECTION CONTROL

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

Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: info-nordic@steelcogroup.com

www.steelcogroup.com
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TEST

•  Test til damp og lavtemperatur autoklaver 
samt vaskemaskiner og ultralydskar.

•  Bowie Dick og Batch test og biologiske 
sporeprøver.

•  Børster og artikler til genbehandling af 
instrumenter.

•  Restproteintest – både manuel og elektronisk.

Tlf.: 2285 1145
Mail: info@asfergmedical.dk
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VALIDERING

Validering af desinfektion 
og steriliserings

processer er vores 
kernekompetence.

+45 27 82 58 58 · nkri@valitech.dk
www.valitech.dk
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Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

NETVÆRK

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

Optimal hygiejne  
med praktisk design

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret
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LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

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

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

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

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

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

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

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

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