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VI DOKUMENTERER!

-       er din installation kvalitetssikret og dokumenteret af leverandøren?

MEDICINSKE GASINSTALLATIONER

Strandmøllens installationshåndbog giver dig fuld sikkerhed 
for, at installationen følger gældende standarder, samtidig 
med, at du får dokumentation for det arbejde der er udført.

Når den medicinske gasinstallation er udført, får du vores 
kvalitetssikringshåndbog. I den har du al dokumentation på 
det leverede anlæg.

Læs mere på www.strandmollen.dk

Udstyret er fra vores svenske 
samarbejdspartner:

KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG

Medicinske gasinstallationer
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FSTA – ÅRSBERETNING

FSTA klar til for alvor at 
kunne vidensdele
Formand Kaj Hyldgaard er særdeles godt tilfreds med udviklingen i FSTA. Foreningen har åbnet sig 
mod alle involverede tekniske faggrupper i hospitalssektoren og både intentioner og forventninger bag 
etableringen af den nye forening er godt på vej til at blive fuldtud indfriet, fastslår Kaj Hyldgaard i sin status 

– Jeg har en rigtig god mavefornem-
melse af, at vi har godt fat i tingene.

FSTA er efter blot 4 år blevet en for-
ening i en fornuftig og stabil drift. Me-
get af vor aktivitet har hidtil handlet om 
at sikre en sund økonomi og et solidt 
medlemsgrundlag. Mange kræfter er 
brugt på at konsolidering, men nu er vi 
dér, hvor vi kan tillade os at bruge mere 
power på virkelig at skabe et forrum for 
vidensdeling og få vist, hvad vi havde i 
tankerne, da vi startede det her.

Det hele handler om at få skabt et fo-
rum, hvor der er gode muligheder for at 
dele viden og debattere med kolleger og 
andre tekniske fagfolk i hospitalssekto-
ren. Derfor kører vi en langt mere åben 
politik omkring medlemsskaber. Det sy-
nes jeg vi allerede er godt på vej til at få 
gjort. Jeg er blevet væltet med respons 
efter årsmødet. Der har været masser af 
spørgsmål på den gode måde.

Mange har skrevet, at det har været 
en god konference og at de glæder sig 
til den næste. Der er god opbakning til 
at fortsætte i samme retning, men der er 
ingen forening, hvis der ikke er nogen 
der synes det er sjovt. Derfor er det vig-
tigt, at vi hele tiden har ørerne åbne og 
hører, hvad der bliver sagt ude omkring 
i krogene.

Jeg håber, vi fortsat kan udvikle FSTA 
i den retning, men min pointe er også, at 
bare fordi jeg på FSTAs årsmøde står og 
laver en beretning om, hvad jeg synes at 
FSTA skal være, så er det medlemmerne, 
der suverænt bestemmer, hvad forenin-
gen skal beskæftige sig med og være for 
dem. De må komme ud af busken og be-
kræfte det.

Et eksempel på det nye koncept

Vi har i den nye forening arbejdet me-
get på at komme bort fra den gamle for-
enings spor som var centreret omkring 

maskinmestrene. Den nye skal gerne 
opleves lige så relevant for ingeniøren 
og arkitekten. Fremvisning af Open BIM 
Studio på FSTA årsmødet i Kolding er et 
eksempel Kaj Hyldgaard fremhæver på 
det nye koncept.

Open BIM Studio er et lille studie med 
tre lærreder, hvor arkitekten med 3D 
briller kan vandre rundt og inspicere sin 
bygning styret af et joystick på et stadie, 
hvor hospitalet kun eksisterer som teg-
ning. Det er selvfølgelig også relevant 
for sygehusmaskinmestrene, understre-
ger Kaj Hyldgaard, men i særdeleshed 
interessant for arkitekten og ingeniøren.

FSTA har nu ressourcer til at betale 
for en sekretariatsfunktion og en god 
webside, så der bliver mulighed for at 
komme ud over rampen de næste 3-5 
år med konceptet og netværksdannelse 
mellem grupperne. Vi skal nu have fri-
gjort nogle af bestyrelsens ressourcer til 
at koncentrere os om arbejdet med vi-
densdelingen.

Start af nye fagnetværk er en aktivitet 
Kaj Hyldgaard stiller store forventninger 
til: Vi har startet et om elinstallationer 
og venter at starte et op om medicinsk 
gas, men der er mange flere emner vi 
kan skabe fagnetværk omkring som ek-
sempelvis ventilation og brugsvand. Kun 
fantasien sætter grænser her.

Fagnetværk er nyt på den måde, at de 
fagnetværk vi har haft hidtil, har været 
midlertidige og at der har været et helt 
konkret formål med deres etablering. 
De netværk vi skal have op at stå nu skal 
køre kontinuerligt og fange de udfor-
dringer, vi kan vidensdele omkring, siger 
Kaj Hyldgaard.

Tættere bånd til Sverige

Vidensdeling og samarbejde gælder 
også internationalt især i Skandinavien, 
fastslår han:

I vedtægterne står, at vi vil arbejde 
sammen med andre, tilsvarende for-
eninger nationalt og internationalt. Jeg 
forsøgte på årsmødet at konkretisere, 
hvad det går ud på. Vi har forsøgt at få 
mere kontakt til Sverige, der har haft en 
forening som vi tidligere havde en del 
samarbejde med, men den ophørte i 
1996, da Sveriges hospitaler blev omor-
ganiseret.

Norge har en forening som vi har væ-
ret med til at etablere. Vi har stort fælles-
skab med nordmændene. De besøger 
os på vore konferencer og vi dem på 
deres. Når vi tager ud til internationale 
konferencer, følges vi næsten altid ad. I 
Skandinavien har vi en hel del til fælles. 
Vi tænker hospitalsverden og byggerier 
meget ens. Derfor er det nemt at videns-
dele mellem os.

IFHE, International Federation of Ho-
spital Engineering er en international 
forening med mange medlemslande. For 
nogle år siden blev der etableret en euro-
pæisk fraktion og vi har via den kontakt 
med søsterforeninger Holland, Belgien, 
Schweiz, Italien, Spanien, Frankrig og 

Kaj Hyldgaard
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en række andre lande og deltager i de-
res konference til foråret, siger Kaj Hyld-
gaard.

Det handler om høj kvalitet

FSTA har på nuværende tidspunkt om-
kring 120 medlemmer og det er fornuf-
tigt, men Kaj Hyldgaard ser gerne flere 
arkitekter: Det er specielt arkitekterne 
og designgruppen vi har været meget 
interesseret i, men der skal nok gøres lidt 
mere for at lokke dem med. Jeg har ikke 
et konkret mål for, hvor mange vi skal 
være, men 4-5 arkitekter er lige i under-
kanten.

Et af FSTAs store omdrejningspunkter 
er udgivelsen af fagbladet ”Hospital, Drift 
og Arkitektur”, der bringer debat, nyhe-
der, baggrundartikler af høj relevans for 
hele medlemsgruppen. Kaj Hyldgaard 
opfordrede på årsmødet medlemmerne 
til aktivt at bidrage med input:

– Hvis der ikke er nogen, der leverer 
nyheder vi kan skrive om, udkommer der 
ikke et blad. Alle bør føle sig helt frie til at 
kontakte redaktionsudvalget med ideer 
til indhold i bladet. Jeg vil opfordre alle 
medlemmerne til at bidrage aktivt. Rin-
ger alle bare en gang om året med et lille 
hint til en historie, så har vi historier nok.

Nye kræfter i bestyrelsen

FSTA’s ordinære generalforsamling den 
7. oktober indledte traditionen tro den 
årlige konference i Kolding med delta-
gelse af 81 medlemmer. Generalforsam-
lingen bød bl.a. på valg af fem ud af de 
syv bestyrelsesmedlemmer og to sup-
pleanter. Fire nye medlemmer stillede op 
til en bestyrelsespost. FSTA er utroligt 
glade for, at der i større grad er interesse 
blandt medlemmerne for at tage del i be-
styrelsesarbejdet. Den nykonstituerede 
bestyrelse kan byde velkommen til Mi-
chael Møller, der er markedschef for ho-
spitaler i ALECTIA, som nyt bestyrelses-
medlem i FSTA. Steffen Carl Jacobsen, 

teknisk chef på Aalborg Universitetsho-
spital er som suppleant også et nyt an-
sigt i bestyrelsen.FSTAs nye bestyrelse 
består af formand Kaj Hyldgaard, næst-
formand og kasserer Mogens Thrane, 
sekretær Claus Niehburg Bernthsen, Jør-
gen Lindegaard, Finn Sørensen, Michael 
Møller, Thorkil Vandborg og de to besty-
relsessuppleanter Svend Christiansen og 
Steffen Carl Jacobsen. På dagsordenen 
var også bestyrelsens forslag om en til-
pasning af FSTA’s vedtægter i § 2. Formål 
under Stk. 1. De 36 stemmeberettigede 
stemte for tilføjelsen som blev godkendt. 
Ændringen kan først foretages endeligt 
i vedtægterne, hvis et flertal også stem-
mer for forslaget til næste års generalfor-
samling.

FSTA’s nye bestyrelse, Jørgen Lindegaard, Steffen Carl Jacobsen, Mogens Thrane, Thorkil Vandborg, Michael Møller, Claus Niehburg 
Bernthsen, Kaj Hyldgaard, Finn Sørensen og Svend Christiansen

Finn Sørensen

Bjørn Ringen, FSTL Norge
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Årsberetning 2014-2015
Støt og roligt fremad

Nu er der atter gået et år siden sidste be-
retning, og så er det tid til at gøre status 
for 2014- 2015.

Vi har fået hjælp i bestyrelsen til meget 
af det tunge arbejde, og der skal derfor 
gives en stor og dybfølt tak til Henning 
Pedersen for det fantastiske arbejde, 
som han udøver for foreningen.

Henning har gennem mange år arbej-
det uegennyttigt for foreningen, dels 
som bestyrelsesmedlem og dels med 
diverse opgaver i udvalg og planlæg-
ningsgrupper. Bestyelsen har derfor i 
enstemmighed beslutttet at indstille til 
generalforsamlingen 2015, at Henning 
udnævnes til æresmedlem af forenin-
gen. Det er helt fortjent.

Der har også i 2014 og 2015 været en 
god og solid opbakning til de arrange-
menter vi afholder. Både brancheråds-
møderne og temadagene er vel besøgte, 

og tilbagemeldingerne fra de medlem-
mer, som deltager er helt klart positive.

Samarbejdet med Maskinmestrenes 
Forening (MMF) fungerer upåklageligt, 
og der er fra MMF’s lagt op til udvidet 
samarbejde, det er kun et spørgsmål, om 
et ressourcespørgsmål i FSD.

Jeg har ved fl ere lejligheder givet ud-
tryk for, at det kan være svært i en travl 
hverdag at afse tid til foreningsarbejdet, 
når der også skal være tid til familien og 
fritidsinteresser. Lige nu virker det som 
om vi har fundet en balance, hvor det 
fungerer godt for alle parter.

Med hensyn til økonomien så er det i 
nogen grad lykkedes os at tilpasse aktivi-
teterne til vores beskedne indkomst. De 
enkelte arrangementer / temadage skal 
kunne hvile i sig selv i form af deltager-
betaling.

FSD virker derfor til at være i balance 
med tilpasning af aktiviteter til efter-

spørgslen, sammenholdt med de til rå-
dighed værende ressourcer.

Vi kommer nok aldrig op på fordums 
tiders niveau for aktiviteter, men det er 
naturligvis op til medlemmerne at be-
stemme.

Vi vil i bestyrelsen altid være åbne 
overfor nye muligheder, der kan med-
virke til, og udbygge vores formål med 
foreningen.

Hjemmesiden er i skrivende stund 
næsten færdig, og ligger nu i beta-ver-
sion på et lukket net for at blive testet. 
Forhåbentligt har den haft premiere in-
den generalforsamlingen. Tag vel imod 
den nye hjemmeside og kom gerne med 
kritik, såvel positiv som negativ.

Et emne, der har været drøftet i be-
styrelsen og på brancherådsmøderne, er 
at det er meget svært at ajourføre med-
lemsdatabasen for de passive medlem-
mer, hvor der ikke betales kontingent 
(pensionister). Bestyrelsen har derfor, i 
samråd med brancherådet, til hensigt at 
foreslå at der indføres et mindre kontin-
gent for pensionistmedlemmer.

Bestyrelsen er af den opfattelse at det 
indbetalte kontingent skal bruges på ar-
rangementer der skal styrke fællesskabet 
mellem de aktive og passive medlem-
mer. For at dette kan gennemføres, skal 
der ændres i vedtægterne, så emnet vil 
blive yderligere omtalt af formanden til 
generalforsamlingen.

Et andet emne der også vil medføre 
en vedtægtsændring er valget af revisor. 
Her er vi også bundet af vedtægterne til 
at vælge en statsautoriseret revisor. Selv 
om vi er tilfredse med vores nuværende 
revisor, så er det også et omkostnings-
tungt valg. Derfor vil formanden også 
kommentere på dette til generalforsam-
lingen.

Da vedtægtsændringer er ret svære 
at gennemføre, så har bestyrelsen også 

Foreningen af Sygehusmaskinmestre I Danmark 

The Danish Association of Hospital Engineers
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Peter Heymann Ander-
sen, Executive Director, 
Rambøll: 
Lad os aflive myterne i 
energidebatten

John Veje Olesen, adm. 
direktør, Babcock & 
Wilcox Vølund A/S: 
Energi, affald og eksport

Claus Bachmann,  
Vice President,  
Maersk Drilling:
Fremtidens udfordringer i 
offshore-markedet

Thomas S. Knudsen, 
Senior Vice President, 
CEO, MAN Diesel & 
Turbo:
Hvordan får vi mere gang 
i væksten?

Christian Bitz, forfatter 
og ernæringsekspert:
Uperfekt

Tanja Jo Ebbe Dalgaard, 
Head of DK Strategy & 
Asset Management: 
DONG Energys aktiviteter 
offshore 

Michael Pedersen, lektor, 
Copenhagen Business 
School: Strategisk selv-
ledelse: Skab engagement 
om kerneopgaven

Johan Bülow,  
iværksætter:
Lakrids-iværksætteri og 
branding

Mød blandt andre:

Tilmeld dig nu på www.ajour2015.dk

Ajour2015 Odense Congress Center
Torsdag den 19. november &

Fredag den 20. november

Maskinmestrenes erhvervskonference

Management and Technology
Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2015 sætter fokus på Management and Technology.

Aldrig har ledelse, teknologi og innovation været mere aktuelt end nu. Og aldrig har interessen for maskinmestrenes 
erhvervskonference været større. Årsagen er, at temaerne matcher tidens største globale udfordring: Fremtidens energi.

Du får inspiration fra flere end 30 faglige foredrag. Blandt temaerne er: Hvordan får Danmark mere gang i væksten  
– Fremtidens udfordringer i offshore-markedet – Myter i energidebatten – Eksportpotentialet i energi og affald – 
Behandling af ballastvand – Fremtidens intelligente bygninger – Regler og udfordringer for fremtidens køleanlæg  
– Effektiv håndtering af luft, vand og olie i ammoniakanlæg – Kølebranchen møder fjernvarmebranchen – Lovkrav 
til energisyn – Udvikling af vindermentalitet – Selvledelse – Lakrids-iværksætteri og branding – Mangfoldigheds- 
ledelse.

Herudover kan du møde op mod 200 virksomhedsudstillere, som præsenterer deres nyeste teknologi og nyeste løsninger.
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drøftet proceduren for dette, og om det 
ikke er tiden at se på de vedtægter, der 
beskriver hvordan vedtægtsændringer 
gennemføres, så de bliver tidssvarende.

Bestyrelsen vil derfor på generalfor-
samlingen komme med et forslag til, 
hvordan vedtægtsændringer kan hånd-
teres fremadrettet.

Bestyrelsen har i 2015 fået 2 ansøg-
ninger om uddannelseslegat. Begge an-
søgninger er efterkommet, og vi ønsker 
de 2 kandidater en god læselyst og held 
med uddannelsen.

Kompendiet ”Medicinske gasser” 
– kontrolprogram

Som opfølgning på kompendiet Medi-
cinske gasser, har FSD fået udarbejdet 
et kontrolprogram, der skal sikre, at de 
udførte medicinske gasinstallationer er i 
orden.

Der har der været afholdt en række 
opfølgningsmøder rundt om i landet ef-
ter udgivelsen af kontrolprogrammet. 
Disse møder har været vel besøgte og 
med stort udbytte for deltagerne. Pro-
gram og skemaer har været efterspurgt, 
og disse ligger nu til fri download på 
FSTA’s hjemmeside.

Det er FSD’s næstformand Kaj Hyld-
gaard Olsen, som har taget initiativ til 
kontrolprogrammet.

Svend Gram fra Alectia og John Ene-
voldsen fra AGA er hovedkræfterne bag 
udarbejdelsen af programmet.

Det er et stort skridt fremad, at FSD 
står bag et kontrolprogram.

Fra FSD´s side skal lyde en stor tak til 
Svend Gram, Alectia, John Enevoldsen, 
AGA og naturligvis til vores egen Kaj 
Hyldgaard.

Årskonferencen 2015

FSTA har atter formået at sammensætte 
en spændende og indholdsmæssigt 
bredt favnende konference.

Det faglige niveau er højt, og jeg glæ-
der mig til at møde så mange af jer som 
muligt til konferencen.

Udover at deltage i de faglige indlæg, 
så er der nemlig også gode muligheder 
for at pleje jeres netværk og møde kol-
legerne fra de andre hospitaler.

Jeg vil gerne rette en stor tak til FSTA 
for det store arbejde med at arrangere 
denne konference og fortsætte succesen 
fra 2014.

Fagbladet: Hospital, Drift & 
Arkitektur, HDA

FSTA er ansvarlig for udgivelsen af bla-
det, men FSD bidrager fortsat til det fag-
lige indhold.

Således har redaktionen i år haft føl-
gende repræsentanter med fra FSD:
Henning Pedersen, konsulent (tidl. Ham-
let Privathospital)
Lars Grønager Herlev Sygehus
Preben Hansen, Bispebjerg og Frede-
riksberg hospital.

De har atter en gang ydet en meget stor 
indsats, og medvirket til at fremstille et 
fagblad med masser af gode artikler på 
et højt fagligt niveau, og det kan vi godt 
være stolte af.

Brancherådsmøder og 
Maskinmestrenes Forening 
(MMF)

Brancherådet er blevet til en hjørnesten i 
FSD´s aktiviteter.

Brancherådet afvikles i samarbejde 
med Maskinmestrenes Forening, og det 
kører rigtigt godt. Her mødes tillidsre-
præsentanterne med FSD’s regionsre-
præsentanter og bestyrelsen. Maskin-
mestrenes Forening kommer som et fast 
indslag og orienterer om forskellige ak-
tuelle emner, som f.eks. forslag til kom-
mende overenskomstforhandlinger og 

lokale lønforhandlinger, samt igangvæ-
rende tvister.

Bestyrelsen i FSD benytter også bran-
cherådet som idéskaber, rådgiver og 
sparringspartner for FSD’s udvikling, 
og det er bestemt til gavn og glæde for 
begge parter.

Der diskuteres emner af fælles in-
teresse såsom nye overenskomstkrav, 
samt aktuelle faglige problemstillinger, 
erfaringsudveksling etc.

For at udvide deltagerskaren og inte-
ressen for foreningsarbejdet, så prøvede 
vi på det just afholdte brancheråd at in-
vitere andre deltagere og det fungerede 
fint.

Dette koncept er blevet godt mod-
taget og vil derfor blive gentaget på de 
kommende brancheråd.

Der har i det forløbne år været afholdt 
2 brancherådsmøder, et i april og et i 
september.

Den nye autorisationslov har været 
flittigt debatteret ligesom de besparelser 
som i øjeblikket gennemføres i regio-
nerne.

Et andet emne der også har været 
vendt, er den benchmarking som fore-
går på de forskellige serviceområder i 
regionerne.

Der bruges dyre konsulenttimer, der 
munder ud i digre rapporter, trods man-
gelfuldt kildemateriale. Jeg har selv gjort 
mig erfaringer angående dette. Det er 

Svend Christiansen, FSD
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bekymrende, at det tilsyneladende er på 
et yderst spinkelt og lemfældigt grund-
lag, at disse konsulenter skriver deres 
konklusioner i rapporterne.

Når man spørger ind til disse eksper-
ters faglige kompetencer og indsigt, 
som man må formode ligger til grund for 
deres udtalelser, så viser det sig, at de 
ofte har en akademisk/revisionsmæs-
sig baggrund, og aldrig sat deres ben i 
marken.

Man kunne nemt få den tanke, at de-
res viden og erfaring er opsamlet fra Eks-
trabladet og baglokalet hos købmanden, 
hvorefter det indsamlede datamateriale 
er behandlet i fredagsbaren på det lokale 
universitet.

Ordet makværk er nok lige stærkt nok, 
men tanken er da ikke fremmed....

Samarbejde med andre 
foreninger

FSSD, Foreningen af Sygeplejersker 
ansat ved Sterilcentraler i Danmark.
Vi har gode og langvarige samarbejds-
relationer til FSSD, som bestemt er til 
gavn for begge parter. I år var emnet 
for temadagen i januar ”Vandsystemer 
til sterilcentraler” og atter en gang var 
arrangementet velbesøgt med over 60 
deltagere.

FSTA, Forum for SygehusTeknik og 
Arkitektur

I samarbejde med FSTA gennemførte 
FSD en temadag i april med emnet ”El-
installationer på sygehuse”.

Det var en kæmpesucces med over 
100 deltagere, der hørte om:

Hvordan skal el-installationerne ud-
føres i medicinske områder på sygehu-
sene, og skal fremtidens stikkontakter 
være Schuko stik? FSTA og FSD tager 
fat på disse og andre spørgsmål om el-
sikkerhed.

I forlængelse af temadagen pågår der 
et arbejde med at starte en erfa-gruppe 
op om emnet El-forsyning på sygehuse.

Angående årskonferencen 2015 så 
har planlægningsgruppen gennemført 
arbejdet med en reduceret bemanding 
i forhold til sidste år. Det har givet lidt 
udfordringer, da arbejdet skal udføres 
af færre hænder. Selv om vi er kommet 
godt i mål, og FSD selvfølgelig gerne 
deltager i planlægningsarbejdet, vil jeg 
opfordre FSTA til at sikre bredere repræ-
sentation næste gang, så vi er flere om at 
give input og udføre opgaverne.

IFHE

Henning Pedersen, FSD og Jan Christen-
sen FSTA havde arrangeret en vellykket 
tur til IFHE konferencen i Buenos Aires, 
Argentina, og trods vanskeligheder med 
annullerede flybilletter til den rekreative 
del af turen, så var det en fantastisk god 
og veltilrettelagt tur. Fra FSD deltog 15 
medlemmer.

En kæmpestor tak til Henning og Jan 
for indsatsen.

Medlemsforhold

Medlemstallet pr. 17. september 2015, 
tallene i parentes er fra september 2014:
- Ordinære medlemmer 88 (90)
- Ekstraordinære medlemmer 8 (16)
- Seniormedlemmer 79 (83)

Foreningens drift

Som tidligere nævnt har der været af-
holdt 2 brancherådsmøder i tæt samar-
bejde med Maskinmestrenes Forening.

Tak til alle regions- og tillidsrepræsen-
tanter for jeres engagement og opbak-
ning.

Foreningens bestyrelse har i det for-
løbne år afholdt et konstituerende møde 
umiddelbart efter generalforsamlingen 
2014, og to bestyrelsesmøder i tilknyt-
ning til brancherådsmøderne.

Alle bestyrelsesmødereferater er til-
gængelige på hjemmesiden.

Bestyrelsens samarbejde med konsu-
lent Henning Pedersen er forbilledligt, 
og vi ser frem til at fortsætte med dette.

Bestyrelsens sammensætning har i det 
forløbne år været:
–  Formand Svend Christiansen, Regions-

hospitalet Randers
–  Næstformand Kaj Hyldgaard Olsen, 

Aalborg Sygehus
–  Bestyrelsesmedlem Lars Brinck, Syd-

vestjysk Sygehus, Esbjerg
–  Bestyrelsesmedlem Ole Bjerregaard 

Jacobsen, Aarhus Universitetshospital

Preben Hansen, Bispebjerg hospital, 
fungerer som FSD’s kritiske revisor og 
suppleant, og Ingrid Ree varetager kas-
sererfunktionen.

En stor tak til Ingrid, Kaj, Lars, Ole, Pre-
ben og Henning for det store enga-
gement og gode samarbejde i det for-
gangne foreningsår.

Til sidst vil jeg gerne runde formandsbe-
retningen af med en opfordring til alle 
medlemmer om fortsat at bakke op om 
foreningen, så den også fremover kan 
tilbyde medlemmerne vidensdeling, at-
traktive efteruddannelseskurser, tema-
dage, konferencer og studieture.

Viborg den 21. september 2015.

Med venlig hilsen
Svend Christiansen

Formand



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

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

levetid

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

Alle MopStar maskiner har ready-to-use programmer,  
forskudt start, samt bredt udvalg af programmer bl.a. til 
vask af arbejdsbeklædning.
 
Yderligere info 43271500
www.miele-professional.dk
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HUMOR
som værktøj til arbejdsglæde
Humor er en eftertragtet egenskab. Vi 
ønsker os medarbejdere med humor, 
kolleger med humor, kærester med hu-
mor og det gør da heller ikke noget, hvis 
kioskmanden og kasseassistenten har et 
humoristisk overskud. Men det hjælper 
ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske 
os, at omgivelserne har humor. Vi kan 
som bekendt ikke ændre andres adfærd 
– kun vores egen.

Det humoristiske overskud starter hos 
os selv og Karen-Marie Lillelund gav i 
dette foredrag mange forskellige bud på, 
hvor vi kan begynde i det nære, på job-
bet i parforholdet og i forhold til os selv.

Det er en udbredt misforståelse at 
nogen mennesker simpelthen mangler 
humoristisk sans. De har den. De har 
bare aldrig trænet den. Andre har fået 
humoren ind allerede fra barndommen 
og de har selvfølgelig en fordel. Ligesom 
mennesker, der har fået grundlagt gode 
motionsvaner allerede i en tidlig alder 
har nemmere ved at fastholde et sundt 

aktivitetsniveau. Men det er aldrig for 
sent at gå i gang. Heller ikke når det gæl-
der humor. Der er mange forskellige veje 
til mere munterhed i hverdagen og alt 

efter personlighed vil nogen virke lettere 
end andre. Men en ting er sikkert: Der er 
en humoristisk vej til os alle. Det gælder 
bare om at fi nde den.

Kaj Hyldgaard og Karen-Marie Lillelund



www.oras.com

Oras Minimat  
– Sikkerhedstermostat
Anbefalet til sundhedssektoren og institutioner

• Effektiv forebyggelse af skoldning:  
 Ved fejl på den kolde ledning lukkes der straks for det varme vand
• Den præcise termostat regulerer og begrænser temperaturen til  
 den valgte temperatur
• Kan bruges sammen med alle håndvaskarmaturer
• Udviklet til brug ved termisk desinfektion
• Nem at bruge: Effektiv skylning for at opnå 70° varmt vand med det samme



FSTA – ÅRSKONFERENCE

Hygiejnen i vandrørene 
er et vigtigt fokuspunkt
Mange regler, normer og standarder regulerer den rigtigt vandkvalitet i installationerne. Der bør være fokus 
på at sikre en høj hygiejne i de enkelte dele af installationen, men det er der ofte ikke, fastslog chefrådgiver 
for Alectias sektion for VVS-teknik

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Vandet i hanen er ud over installationerne 
styret af mange regler, krav og normer, 
fastslog akademiingeniør Ole Vesterga-
ard, der er chefrådgiver for VVS-teknik 
hos Aletcia i Virum, der guidede årsmø-
det gennem junglen af reguleringer, fø-
ringsveje og vandbehandlingsmetoder.

– Drikkevandet skal overholde mange 
krav, men den væsentligste til det kolde 
vand i hanerne er, at det tilstræbes, at 
vandet højst er 12 grader varmt. Det kan 
være vanskeligt at overholde med de 
mange og lange rørstrækninger, der er 
på vore hospitaler, sagde han.

Temperaturen skal overholdes, da 
drikkevand betragtes som en fødevare 
og skal overholde standarden ISO22000. 
F.eks kræver Hovedstadens Forsynings-
selskab at håndværkere vasker hænder 
efter toiletbesøg, hvis de arbejder med 
vandrør.

Kravene står i normen DS/EN1717 
og Rørcenter-anvisning 015, oktober 
2009, der henviser til begge i Bygnings-
reglement BR10 punkt 8.4.2.1. stk 3 og 
4. DS/EN 1717 som definerer, hvordan 
man sikrer, at det er drikkevand der er 

i hanerne blandt andet med et krav om 
tilbagestrømsikring.

Vand er opdelt i 5 renheder med 1 
som den reneste, varmt vand er medie-
kategori 2 og bør ikke drikkes, mens be-
handlet, blødgjort eller filtreret koldt og 
varmt vand både kan være kategori 2 el-
ler 3 efter standarderne PW, HPW, WFI.

Kategori 3 medfører mindre sund-
hedsrisiko, da der kan være skadelige 
stoffer i vandet, 4 medfører nogen risiko 
da der kan være giftige stoffer i vandet, 
og 5 den største sundhedsrisiko fra fore-
komst af mikrober og virus i vandet fra 
bækkenvaskere, OP-stuer, vaskemaski-
ner og laboratorier. 

Sikkerheden er skærpet

Der er væsentligt ændrede krav til tilbage-
strømsikringen for det forurenede hospi-
talsspildevand, fastslog Ole Vestergaard:

– I kategori 3, der typisk er vand i blød-
gøringsanlæg, sikres tilbagestrømsikring 
med kontrollerbare trykzoner. Dem har 
vi ikke været vant til at bruge. Det er to 
kontraventiler med mellemliggende zo-
ner, hvor vandet kan løbe ud. De findes 
som standardprodukter.

Mediekategori 5 er i realiteten luftgab, 
hvor man mister trykket, som kræver en 
beholder og pumpe til vandet. Det er en 
væsentlig ændring, at man ikke kan sikre 
sig med mekaniske sikringer i den kate-
gori. Der skal være et specielt rørsystem.

Vær opmærksom på, at der skal være 
et separat rørsystem til OP-stuer og det 
skal være klart afgrænset, hvilke områ-
der installationen dækker. Lige så snart 
vand ikke er drikkevandskvalitet, skal det 
mærkes på vandrørene, så man ikke ta-
ger fejl af rørene. Pexrør og rustfrit stål er 
som de eneste godkendte til drikkevand, 
understregede han.

Undgå stillestående vand

– Vi er meget opmærksomme på at sikre 
en lav temperatur i rørsystemet. Man kan 
udnytte, at jorden normalt har en tempe-
ratur på 10 grader, så en ledning der lig-
ger i jorden har den rigtige temperatur. 
Det er svært at overholde de 12 grader i 
en kælder eller ingeniørgang.

Man skal sørge for at alle koldtvands-
rør er sikret mod kondens og opvarm-
ning. Det er vigtigt, at man ikke har ube-
nyttede vandledninger til koldt vand. 
Der står i normen, at de skal afmonteres, 
men spørgsmålet er, hvad ubenyttede 
installationer er?

Man skal ikke proppe af efter en må-
ned, men har installationen stået et år 
uden at blive brugt, bør man overveje at 
lukke den. Det er vigtigt det er afgrenin-
ger, man skal ikke gå 2-3 meter ind på en 
koblingsledning, sagde Ole Vestergaard.

Vandinstallationer skal trykprøves og 
skylles med drikkevand før de tages i 
brug efter ny- og ombygninger.

Efter DS/EN 1717 har byggeplads-
installationer ikke drikkevand. Vand på 
byggepladser er mediekategori 5, så man 
skal have et rør på pladsen, der forsyner 
spulehanerne med vand, men da det er 











Rækken af vandbehandlingsmetoder listet op efter deres effektivitet. Kilde: Alectia.
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beskidt vand, må man ikke trykprøve 
rørene med det, da det vil forurene hele 
rørsystemet.

Det er vigtigt, at vandet man fylder 
på til trykprøvning er drikkevandskvali-
tet. Mandskabsvognene på pladsen skal 
sikres med en særskilt afgrening der til-
fører koldt drikkevand til håndværkerne, 
sagde han.

Luk de åbne rørender

Åbne rørender skal holdes lukkede i 
byggeperioden, så rørene ikke forurenes 
indvendigt. De må ikke ligge på jorden, 
men skal opbevares i afdækkede rørreo-
ler. Fittings, ventiler m.m. skal opbevares 
i lukkede, originale emballager.

– En af mine kolleger opdagede under 
tilsyn af en stor vandledning, at entre-
prenøren havde pakket 250 støbejerns-
fittings ud og sat dem på jorden. De blev 
kasseret, så der er stor fokus på, at man 
ikke forurener alt det, der indbygges i 
vandinstallationerne.

– Når man er færdig med installatio-
nerne ved om- og nybygning, skal vand-
prøver sikre at det er drikkevandskva-
litet. Vandet man trykprøver med skal 
være drikkevand for ikke at forurene det 
indvendige system og selv da, er det en 
god idé med et filter for at undgå parti-
kelforurening.

Installationen bør løbende kontrol-
leres fra udvalgte tapsteder og analyser 
skal sikre vandkvaliteten er i orden. CTS 
målinger der kan give alarmer på steder, 
hvor man ved, man har problemer med 
at overholde temperaturen, er ligeledes 
en god idé.

Vandinstallationen bør opbygges in-
telligent for at sikre den største gennem-
strømning og undgå strækninger, hvor 
vandet står stille i lange perioder med 
risiko for opblomstring af Legionella.

Sådan sikres varmt brugsvand

Varmt brugsvand er ikke drikkevand og 
er der problemer med kvaliteten risike-
rer man at få et krav om at overholde 
reglerne til ”næsten brugsvand”. Det kan 
skyldes bakterievækst i varmtvandsbe-
holdere. Temperaturen ved opvarmning 
skal være 57-60 grader for at sikre mod 
Legionella og en returtemperatur på mi-
nimum 50 grader.

Legionella trives bedst ved 20-45 gra-
der, så der er ikke langt til temperaturer, 
hvor Legionella er et problem. Jo højere 
temperatur over 50 grader, desto hurti-
gere dræbes bakterierne. Ved 50 grader 

kan der gå op til en time, men ved 60 gra-
der dør de efter få minutter.

Rørene til varmt brugsvand er de 
samme som til drikkevand, men skal 
isoleres bedre efter nye normer. Vedva-
rende drift er vigtig, så vandet ikke køles 
ned og der opstår temperaturer, hvor 
Legionella blomstrer op. Cirkulation og 
korte rørstræk holder cirkulation og tem-
peratur oppe.

På steder med et stort forbrug skal 
systemet være statisk for at sikre tem-
peraturen i cirkulationsledningen. Dy-
namiske systemer risikerer at lukke, når 
fremløbstemperaturen er høj nok. Kob-
lingsledninger skal være korte for at re-
ducere vandforbrug og ventetiden på at 
få den rette temperatur i hanerne.

Efter få år vil aflejringer forringe cirku-
lationen i statiske systemer og dynami-
ske ventiler vil også få et andet flow. Der-
for er kontrol af cirkulationen nødvendig 
med mellemrum for at få en indikation på 
om systemet er indreguleret ordentligt, 
sagde han.

Behandlet vand krævet en hårdhed 
mindre end 0,5 afhængig af, hvad van-
det bruges til. Kravene til apparaters og 
maskiners vandkvalitet er vigtige at un-
dersøge. Det kan blive dyrt at producere 
behandlet vand, hvis der ikke er krav om 
en vis kvalitet.

Der gælder stort set de samme krav 
om cirkulation, tilbagestrømsikring og 
ingen døde ender. Kontrollen er den 
samme som for varmt brugsvand, sagde 
Ole Vestergaard, der gennemgik desig-
net af anlæg til behandlet varmt vand 
og understregede, at nye maskiner skal 
kunne opfylde kravene om tilbagestrøm-
sikring.

Mange vandkvaliteter

Ved de behandlede vandkvaliteter Pu-
rified Water (PW), Higly Purified Water 
(HPW) og Water For Injections (WFI) er 
den væsentligste forskel på PW og WFI, 
hvor mange CFU der må være i installa-
tionen. Kravene til HPW og WFI er stort 
set identiske og kun produktionsmeto-
den er forskellig.

WFI må i Europa kun fremstilles ved 
destillation, mens HPW kan laves ved 
både destillation, RO og ultrafiltrering. 
Man er mere sikker på kvaliteten af WFI 
end HPW, hvor der for sidstnævnte kan 
gå hul på filtret. Sterilcentraler bruger 
PW til slutskyl i vaskemaskiner og pro-
duktion af damp.

WFI bruges til laboratorier. Ved føde-
vand til dampautoklaver er der supple-

rende krav til PW som skal overholdes. 
Kravene til det behandlede vand på 
hospitalerne afhænger således af, hvad 
man skal levere vandet til, fastslog han.

Blødgøringsanlæg med ionbytning 
fjerner calcium og magnesiumioner og 
regenereres med kogesalg (NaCl). De 
tilhører mediekategori 2 og sikres mod 
tilbagestrømning med en regulerbar 
kontraventil for at sikre mod indtræng-
ning af forurenet vand.

Dobbelt ionbytning kræver mere af 
personalet, da der bruges saltsyre og Na-
tronlud, så afløbet skal neutraliseres, på-
pegede han. Man kan dog vælge ”Mixed 
bed” som er færdige anlæg fra fabrik, så 
man slipper for at stå med de skrappe ke-
mikalier.

Ved omvendt osmose kan man sam-
menkoble flere anlæg. De giver en re-
duktion på 96-98 pct. af salte, 99 pct.- af 
bakterier, men vandudnyttelsen kan nå 
ned på 80 pct., mens de øvrige 20 pct. 
ryger i afløbet. Når man bestiller et RO-
anlæg bør man stille krav til regenererin-
gen, sagde Ole Vestergaard.

EDI eller Elektrisk afionisering bruges 
ved produktion af PW med omvendt os-
mose. Her klarer EDI den sidste afpole-
ring og har 10 pct. vandforbrug: – Stiller 
man ikke krav, risikerer man at hele 30 
pct. af vandet ryger i kloakken, sagde 
Ole Vestergaard og oplyste, at der er pla-
ner om øget forbrug af blødgjort vand:

– Der er planer om at sende blødgjort 
vand ud i det offentlige ledningsnet ude 
i fremtiden. Samfundsøkonomisk kan 
man spare op til 20 pct. på vandregnin-
gen, når man ikke skal afkalke så ofte, og 
spare vaskemidler m.m. Det behandlede 
vand vil stadig være kategoriseret som 
en fødevare, understregede Ole Vester-
gaard.

Ole Vestergaard, Alectia
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Medicinrester skal ud af 
spildevandet
Medicinrester i kloakken er et problem da de påvirker vandmiljøet alvorligt, men teknologien til at løse 
problemerne er ved at være klar, så lovgivningen går mod væsentligt skrappere krav om rensning af vandet

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Vi har fra miljømyndighederne længe 
været opmærksom på, at jo tidligere vi 
får overblik over, hvad der er af miljø-
mæssige belastninger fra hospitalerne i 
den proces det er, at etablere og videre-
udvikle hospitaler, jo bedre er det.

Det sagde sagsbehandler Morten B. 
Pedersen fra Hvidovre Kommune, der 
har fulgt problemerne med spildevandet 
i mange år og fulgt det lokale Hvidovre 
Hospitals udledninger. Han er tovholder 
i en arbejdsgruppe for kommunerne ved 
København, der skal løse spildevands-
problemet.

Teknologien til at rense spildevandet 
for medicinrester er klar, viser et nyt 
demo-renseanlæg på Herlev Hospital. 
Flere producenter har bebudet, at de 
vil tilbyde hospitalerne tilsvarende, ef-
fektive rensningsanlæg. Morten B. Pe-

dersen er også nøglefi gur i en arbejds-
gruppe i KL, som spreder erfaringer og 
viden ud i hele landet og vil etablere et 
administrativt grundlag, så kommunerne 
i praksis kan skride til konkret handling.

Lovgivningen strammes og krav om 
rensning til hospitalerne vil komme fort-
løbende, fastslog han og fortalte om 
indsatsen i KLs arbejdsgruppe. Hvert 
enkelt hospital vil blive vurderet hver for 
sig, men de store udledere vil blive stillet 
over for krav om at sikre den bedst mu-
lige rensning.

En start fra total uvidenhed

– Vi startede for næsten 15 år siden på et 
tidspunkt, hvor vi praktisk talt intet vidste 
om hospitalsspildevand. Der stod intet i 
litteraturen, der var ikke indført restriktio-
ner, og man betragtede spildevandet fra 
hospitaler som om det kom fra boliger.

Gruppen startede med at afklare, om 

der var miljøproblemer og undersøge, 
hvordan man kunne kortlægge forure-
ningen, miljøeffekterne og kilderne. 
Konklusionen i dag helt klar, at lægemid-
delstoffer er et alvorligt miljøproblem.

Da man begyndte at kunne måle for 
stoffer i spildevandet, viste der sig at 
være en klar sammenhæng mellem for-
bruget på hospitalerne, og fundene af 
medicinrester i vandet. Større hospitaler 
har meget problematisk spildevand, som 
miljømyndighederne er nødt til at gribe 
ind overfor.

En lang række af hospitalernes akti-
viteter er identiske med dem, kommu-
nerne er vant til at håndtere fra byerne, 
men hospitaler adskiller sig med kirur-
giske afsnit og afdelinger, hvorfra spil-
devandet har en høj koncentration af 
lægemiddelstoffer. Disse stoffer havner 
i spildevandet og kloakkerne, når pa-
tienterne udskiller medicinen via urinen, 
sagde Morten B. Pedersen.

Mangler viden om 
skadevirkninger

Grundlaget for at etablere en gruppe i 
Kommunernes Landsforening med en 
halv snes kommuner var en handlings-
plan som miljøminister Karen Ellemann 
lavede i 2010, som slog fast, at kommu-
nerne skal håndtere problemer med læ-
gemiddelstoffer i hospitalsspildevandet.

– Det er vigtigt at få gjort noget ved de 
eksisterende kilder på hospitalerne, men 
det er også vigtigt, når vi bygger stort og 
nyt, at det bliver tænkt ind i disse byg-
geprojekter. Der er også fokus på, at der 
skal ny viden til. Formålet med gruppen 
er at skaffe overblik og fagligt grundlag, 
så kommunerne kan stille krav til hospita-
lerne. Der skal udvikles værktøjer og må-
der at angribe problemet på, sagde han.

Morten Beha Andersen, 
Hvidovre Kommune
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Hospitalsspildevand er kompliceret 
og det er uoverskueligt for en lille kom-
mune at tage fat på et stort hospital. 
Gruppen har gennemført en miljøvurde-
ring, en såkaldt ABC vurdering, af over 
226 lægemidler og deres skadevirknin-
ger. Gruppen studerede 36 stoffers ef-
fekter mere detaljeret i vandmiljøet og 
anbefalede maksimale koncentrationer 
ved tilslutning til kloak.

Miljøpåvirkningen for resten af de om-
kring 1400 lægemiddelstoffer hospita-
lerne udleder, kender man stadig intet til.

Kommunernes første skridt for at løse 
problemet er en dialog med hospitalerne 
og andre store udledere, men hospita-
lerne skal selv kortlægge deres udled-
ning af stoffer. En spildevandsteknisk 
vurdering skal så afgøre, om der er pro-
blemer med medicinrester.

Det ender typisk med, at kommunen 
giver påbud til hospitalet om at over-
holde bestemte vilkår. Uønskede stoffer, 
såkaldte A-stoffer, er svært nedbryde-
lige, giftige, ophobes og skal fjernes eller 
minimeres. Mindre skadelige B-stoffer 
holdes under grænseværdier, mens C-
stoffer er uproblematiske.

Ved langt fra alt om miljøeffekten

– Behandlingen af syge går forud for 
miljøet, så vi tror ikke man kan stoppe 
brugen af stofferne selv om de er dybt 
miljøskadelige. Der skal være proportio-
ner i det og at stoppe kræftbehandlingen 
vil blive betragtet som ude af proportion, 
sagde Morten B. Pedersen.

– Lægemidler er noget af det mest 
undersøgte, men miljøeffekten af dem 
ved man næsten intet om. Sverige kort-
lægger medicinens skadelige effekter, 
men Morten Pedersen tror mere at ny 
renseteknologi vil løse problemerne i 
Danmark.

En systematisk kortlægning af de mil-
jøskadelige effekter tror han ikke er mu-
lig foreløbig.

Der bliver nærmere tale om at samle 
alle metoder til at vurdere spildevand 
i et samlet billede, der kan give kom-
munerne et grundlag at reagere efter. 
Resistente bakterier føres ud i rensean-
læggene og bekæmpelsen af resistens 
bliver hurtig stort/hvid: Enten indrettes 
isolationsstuer, hvor intet slipper ud, el-
ler patienterne ender på stuer, hvor alt 

udledes i håb om at det ikke gør skade. 
Gruppen arbejder derfor med en nuan-
ceret indsats mod resistens.

Status for indsatsen

– Vi er midt i processen, fastslog Morten 
B. Pedersen i sin status. I alle regioner 
har hospitaler fået besked på at kort-
lægge udledningen af lægemiddelstof-
fer. I to regioner er der etableret sam-
arbejde med kommunerne og de første 
hospitaler er blevet bedt om at løse pro-
blemerne.

Herlev Hospital har det sidste år ren-
set spildevandet i et nyt anlæg, der har 
vist sig bedre og billigere i drift end ven-
tet. De første tilslutningstilladelser efter 
KLs støtteværktøjer er vedtaget.

Der skal være proportionalitet i kra-
vene sådan at et nyt supersygehus på 
bar mark stilles overfor skrappe krav til 
rensning end et lille der skal nedlægges. 
Proportionalitet handler om at få den rig-
tige løsning til det enkelte hospital.

BAT er kombinationen af teknik og 
måden, som teknologien anvendes på, 
der fører til minimal miljøbelastning. BAT 
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kan være at erstatte farlige stoffer med 
mere uskadelige, bestå i at etablere luk-
kede kredsløb, mindske, separere eller 
total rensning af spildevand.

Myndighederne kan ikke kræve ho-
spitalerne bruger en bestemt teknik. De 
kan gøre opmærksom på teknologierne, 
der kan rense vandet til et vis grad, men 
hospitalerne står frit for at vælge alterna-
tive metoder der er lige så effektive.

Ifølge vejledningen om tilslutning af 
industrispildevand, skal kommunerne 
prioritere, hvad der er opnåeligt med 
den bedste teknik og fokusere på en 
forebyggende indsats med brug af re-
nere teknologi.

Et gennembrud i Herlev

I mange år har kommunerne manglet 
gode løsninger til at rense spildevandet 
og haft svært ved at opstille krav til, hvor 
god rensningen skulle være. Det første 
fuldskala renseanlæg på Herlev Hospital 
har helt ændret den situation.

Det kan rense vandet og driften er 
overkommelig, så Herlev Hospital sæt-
ter nu barren for krav til de andre store 

hospitaler om at sikre en tilsvarende, ef-
fektiv rensning, fremhævede han.

– Vi har i mange år ikke haft de gode 
løsninger på spildevandet og det har 
derfor været svært at stille vilkår til, 
hvordan det skal gøres. Anlægget på 
Herlev er det første danske fuldskalan-
læg til rensning af al spildevand fra et 
hospital. Anlægget er udtænkt af kon-
sortium med bl.a. Grundfos og rensnin-
gen forventes at komme til at koste 8-9 
kr. pr. 1000 l.

Vilkårene for rensningen

I Herlev sættes der krav til, hvornår de 
aktive kulfi ltre skal skiftes. Myndighe-
derne vil ikke kontrollere for alle medi-
cinrester, men enkelte målinger sikrer, at 
rensningen er i orden. Hospitalerne skal 
indsende planer for, hvordan de vil gribe 
problemerne an, hvis de skal anvende 
BAT.

For hospitaler med få problematiske 
stoffer gælder for ikke-lægemidler, at de 
relativ få A-stoffer fjernes fra spildevan-
det og der indføres grænseværdier for 
B-stoffer, metaller m.m. Udledning af læ-

gemidler skal minimeres og grænsevær-
dierne overholdes.

Ud af 1400 lægemidler udgør hospi-
talernes udledning ca. 4 pct. Men for 
nogle lægemidler står hospitalerne for 
hele udledningen, og det er blandt andet 
en række meget miljøskadelige stoffer. 
EU stiller i dag krav til lægemiddelfabri-
kanterne om at dokumentere effekten 

på vandmiljøet, men det er kun nye læ-
gemidler der skal miljøvurderes i EU, 
men de 1400 nuværende bliver det ikke 
i de første mange år. Stramning af EUs 
kemikalielovgivning er meget langsomt, 
fastslog han.

– Når der stilles skrappe krav om en 
effektiv og stabil rensning og hospita-
lerne kan opfylde dem, så er der til gen-
gæld muligheder for at udlede afgiftsfrit 
direkte til søer og vandløb i fremtiden, 
fastslog han.

“Lægemidler er noget at det mest 
undersøgte, men miljøeffekten af 
dem ved man næsten intet om.”
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Store besparelser i sikring 
mod skybrud
Få overblik og invester i vedligehold og opgradering i kapacitet inden der sker massive oversvømmelser. 
Undersøgelse af kloakker er standardiseret og bør give tryghed, fastslog Claus Vansager fra Aarsleff 
Rørteknik A/S

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Få styr på kloakkerne og spar mange 
penge, var budskabet, da salgsingeniør 
Claus Vangsager fra Aarsleff indtog taler-
stolen. Det er en god investering og kan 
spare store udgifter at få overblik og op-
gradere kloaknettets tilstand.

Det er let at glemme kloaknettet un-
der jorden og spare en tiltrængt vedli-
geholdelse til fordel for noget synligt og 
mere prestigefyldt, men næste skybrud 
kan sende en syndflod af regnvand ned 
i kældre og lavtliggende arealer og gøre 
stor skade.

Claus Vansager oplyste, at årsagen til 
oversvømmelser især viser sig at være 
manglende vedligeholdelse af kloakker 
og afløb og først i næste omgang mang-
lende kapacitet. Skaderne kan være 
uoverskuelige. Ved skybruddet i Køben-
havn i 2011 nåede skadesomkostninger 
milliardbeløb. Dertil produktionstab og 
værdiforringelse af bygninger.

Det kan ikke betale sig at gisne om klo-
aknettets tilstand, der skal konkrete fakta 
på bordet. Næste gang der er skybrud, 
vender problemerne tilbage. Det bliver 
alt for dyrt at lade stå til, sagde Claus 
Vansager og gennemgik registreringen, 
økonomien og løsningerne.

– Vi ser ofte at der bliver knopskudt på 
bygninger og arealer, man afvander sta-
digt flere befæstede arealer og kører det 
på samme kloak. Så er det klart, at man 
skal ind og regne på kloakkens kapacite-
ten og om man skal separere anlægget. 
Der er mange issues, sagde Claus Van-
sager.

Når man får kloakken renset får man 
også kontrolleret dens tilstand. Det er i 
virkeligheden, hvad det drejer sig om. 
De fleste tænker ikke over kloakkerne, 
men så snart vi kommer ind i bygnin-

gerne, bliver kloakken ekstremt kom-
pleks og mange strækninger er ukendte. 
Ofte er det galt længere nede i kloaksy-
stemet end der, hvor problemerne viser 
sig, når vandet ikke kan slippe bort.

Overblik og faktabaseret data

Claus Vansager viste et fysisk index, hvor 
skadesomfanget og kloakkens dimensio-
ner registreres, når afløbene inspiceres. 
I har ingen chance for at kende den fy-
siske tilstand uden at få det undersøgt, 
fastslog han. Få overblik over, hvad er 
der galt og hvor mange penge der skal 
bruges, lød opfordringen.

Indekset registreres i rød, gul og grøn, 
hvor rød betyder, at det er helt galt med 
kloakken, gult, at der skal renoveres 
ved lejlighed og grøn, at kloakken er i 
fin stand. Det giver et skadesbillede der 
kan vise, hvor man skal have sit fokus på 
kloakken. Det er et værktøj der skaber 
overblik over tilstanden og værdiansæt-
ter den enkelte ledning. Registreringen 
foregår ud fra et landsdækkende regel-
sæt og alle forsyningsselskaber opererer 
efter systemet, der grovinddeler kloak-
nettet.

– Konsekvensen ved ikke at gøre no-
get ved kloakkerne er angreb af skimmel-
svamp, lugtgener, fugtige konstruktioner 
dyre forsikringer, ophugning af gulve og 
dårlig infrastruktur med afspærringer og 
generende opgravninger.

– Det bliver et stort hug i økonomien 
det enkelte sted, når man har ladet stå til, 
havde man set på anlægget og været klar 
til at afsætte penge undervejs, var det 
ikke endt i den værst tænkelige situation, 
sagde han.

På sygehusene bør der altid være gode 
tilkørsler, så ambulancer kan aflevere pa-
tienter uden at skulle køre udenom eller 
hen over store opgravninger.

Kloakken holder i 50 år

Når man vedligeholder, kan kloakken 
udført i dagens materialer typisk holde 
i 50 år uden problemer. Der kommer in-
gen gener, driften kører problemfrit og 
hospitalet sparer penge. Ofte ses dog at 
kloakanlæg bliver uheldigt eller mangel-
fuld projekteret. Så det efterfølgende er 
svært at servicere og vedligeholde an-
lægget. Det kan ske ved brug af underdi-
mensionerede og uhensigtsmæssig pla-
cering af brønde, som vanskeliggør den 
daglige drift og inspektionsmulighed. Et 
overblik kan derfor være svært at skaffe, 
når man ikke til dagligarbejder med afløb 
og kloak. Heldigvis har Danmark standar-
diserede formater og dygtige operatører 
som har styr på deres del i værdikæden, 
og kendskab til restlevetid giver samtidig 
ro på budgetterne, understregede han. 
Det fritager dog ikke ledningsejerne i at 
udføre det helt lavpraktiske, som f.eks. 

Claus Vangsager, Aarsleff Rørteknik A/S

Fortsættes side 24



Pressalit A/S • Pressalitvej 1 • 8680 Ry • T: +45 8788 8788 • F: +45 8788 8789 • pressalit@pressalit.com • www.pressalit.com

Pressalit Care har 
leveret fleksible 

baderumsløsninger 
til flere sygehusprojekter. 

Herunder Gødstrup, 
Kolding, Åbenrå og 

Skejby.



Brandsikring af bærende bygningsdele og installationsgennemføringer

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

Imprex Brandsikring 2013 A/S · Dalager 6 · 2605 Brøndby
Tel. + 45 4659 4939 · www.imprex.dk

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Et standardiseret system

Dansk Vand og Spildevandsforening, 
DANVA, er primært ledningsejernes pa-
raplyorganisation med mange arbejds-
grupper og politikere i ledelsen. Her ind-
berettes og arbejdes for bedre kloakker. 
Dansk Byggeri har Rørtekniksektionen 
med de udførende der dækker strøm-
peforing af kloakledninger iht. Kontrol-
ordning DS/EN 11296-4 og TV-inspek-
tion iht. DTVK s kontrolordning DS/EN 
1350-2 + A1.

– Når man taler om kloakker, inspek-
tion, drift og teknik handler det om Den 
Danske Fotomanual, Vejledning vedr. 
Fysisk index/skadesparameter og ac-
ceptkriterier, sagde Claus Vansager, der 
selv sidder med i arbejdsgrupperne og 
har bidraget til at udarbejde manualerne.

Det fysiske index kommer for frem-
tiden til at hedde funktionsindex ud fra 
kloakkens formål og funktion. Der arbej-
des på at graduere og opstille kriterier 
for, hvornår man som ledningsejer vil ac-
ceptere en foreslået løsning.

TV-inspektionsfirmaer som er organi-
seret i DTVK, giver sikkerhed for, at in-
spektionen – uanset hvem man spørger 
– udføres efter de samme standarder. 
Det er her DS/EN 13508-2 normen, som 
alle arbejder efter.

– Bliver der problemer, skal man som 
ledningsejer ikke have dialog med den 
udførende, men med systemet, der er 
kontrolleret via Dansk Byggeri, så I har 
hele tiden et system foran Jer, som I kan 
hvile på. Inspektionen sikrer et samlet 
overblik ved at undersøge kloaknettets 
konstruktion, kategorisere dens tilstand 
og registrere behovet. Hele overblikket 
kan digitaliseres i en fornyelsesplan og 
computermodel. Det er så standardise-
ret i Danmark, at I roligt kan begynde at 
gøre noget ved kloakkerne, sagde Claus 
Vansager.

Overblik
- Hvad skal der til?

• Evaluere på hidtidige driftsomkostninger

• Skal der ske separering af spildevand og regnvand?

• Har brugerne løbende indberettet gener?

• Indhenter ledningsoplysninger

• Er der kendskab til restlevetid på kloakanlægget?

• Er der kendskab til konstruktioner/placering?

• Er der ledningsoplysninger, som ikke er registreret om fx. materiale og- placeringer?

Aarsleff Bolig & Industri 2015

Dias 9

Resultat af 

vedligeholdelsesinvesteringer

• 50 år fornyet teknisk levetid

• Kendskab til kloakanlægget

• Ingen lugt eller fugt

• Optimal drift

• Tilfredse brugere 

• 50.000 – 100.000 kr. sparet ved år 1 til spul samt ad hoc udledning

Aarsleff Bolig & Industri 2015

Dias 8

En opskrift på at få overblik kan se sådan ud. Kilde: Aarsleff. 
Fototekst: Claus Vangsager, Aarsleff

Her er nogle af fordele listet op der er forbundet med at få styr på sine kloakker og vedlige-
holde dem. Kilde: Aarsleff.

sikring af kældertrapper med opkant el-
ler muligheden for at lede regnvand til 

midlertidig reservoir hvorfra vandet kan 
ledes videre fra i ønsket tempo.
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HEALTHCARE
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Høj kvalitet, gennemtænkt teknologi og design med 
mennesket i centrum.

GROHEs projektafdeling udarbejder komplette sanitære løsninger, 
som opfylder både patienter og lægers behov.

GROHEs produkter er installeret i følgende projekter:

Kolding Sygehus

Rigshospitalet, ny dialyseafdeling

Psykiatrisygehus, Slagelse
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For reference kontakt projektchef Henning Lien: henning.lien@grohe.com

GROHE
TRyGHED OG KvALITET
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Walgerholm 11
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Fax:  44 65 02 52
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Region Hovedstaden skal 
i top fem i verden
Borgerne i Region Hovedstaden skal leve sundere og længere, og det skal blandt andet ske ved at satse på 
udvikling af hjælpemidler og velfærdsteknologi. VihTek er et videncenter, som samler trådene, skaber en 
indgang for ideer og løsninger og i sidste ende hjælper regionen med at nå dens ambitiøse mål.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Region Hovedstaden har formuleret en 
vision, ’Sund Vækst’, som i sidste ende 
vil betyde, at borgere i regionen vil leve 
længere og være mere sunde. For at nå 
visionen vil regionen blandt andet satse 
på at udvikle sundheds- og velfærds-
teknologi, og der skal ikke bare satses. 
Regionen vil faktisk være blandt de fem 
bedste i verden på det område!

Og vejen dertil er blandt andet at finde 
og samle de tekniske løsninger, at ud-
vikle og videreudvikle løsninger og gøre 
dem anvendelige i praksis samt at sikre 
deling af viden og synergi mellem hospi-
taler, forskningsinstitutioner og virksom-
heder. Det er dét, VihTek, Videncenter 

for hjælpemidler og velfærdsteknologi, 
er sat i verden for.

Viden, innovation og netværk 
hænger sammen

VihTeks overordnede formål er at skabe 
bedre livskvalitet og højere grad af selv-
hjulpenhed hos borgere med funktions-
nedsættelser.

– Vi arbejder inden for tre områder: vi-
denindsamling, innovation og netværk. 
Og de tre områder er forbundne med 
hinanden. Hvis vi har et overblik over, 
hvad der findes af hjælpemidler og løs-
ninger, og hvad der foregår af udvikling, 
kan vi bruge netværket til at dele viden 
og sikre synergi. Vi lægger vægt på, at 
udviklingen retter sig mod, hvordan løs-
ningerne fungerer i praksis, og derfor har 

vi også brug for hospitaler og klinikker, 
hvor løsningerne kan blive testet, fortalte 
afdelingsleder for VihTek, Charlotte Kira 
Kimby, på FSTAs årskonference.

Én indgang til test på hospitaler

Som virksomhed kan det imidlertid være 
svært at finde den rette afdeling for test 
og at få den rette beslutningstager i tale. 
Hospitalsafdelinger har travlt, og det 
er ikke altid, at man kan modtage en 
virksomhed eller sende virksomheden 
videre til en anden relevant afdeling. 
Derfor kan det næsten være en umulig 
opgave for en virksomhed at finde de af 
hospitalernes fagpersoner, der kan give 
feedback på et produkt, som virksomhe-
den har udviklet.

– For at løse dette problem for både 
virksomheder og for regionen har Region 
Hovedstaden oprettet en funktion, der 
skal hjælpe alle virksomheder, der ønsker 
at samarbejde med regionens hospitaler 
om udvikling og test af nye løsninger. 
Funktionen kaldes ’Én Indgang’ og koor-
dinerer alle henvendelser fra virksomhe-
der til Region Hovedstaden, som jo også 
er interesseret i, at der hele tiden udvik-
les nye løsninger til hospitalerne, oplyste 
Charlotte Kira Kimby og tilføjede, at sam-
tidig er oprettet flere test-centre, herun-
der i VihTek hvor vi kan teste løsninger, 
som endnu ikke er modne til at blive te-
stet på en hospitalsafdeling.

– På hospitalerne er vi afhængige af, 
at virksomheder udvikler nye gode løs-
ninger. I fremtiden vil ikke have flere res-
sourcer til patientbehandling og rehabi-
litering, og med den aldrene befolkning 
får vi flere patienter. Vi står desuden 
foran stigende udgifter til medicin, og 
hvis ikke kvaliteten skal falde, skal vi 
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Charlotte Kira Kimby, 
VihTek



Multi Medico LED armaturet har 
specielt fokus på energi, drift og 
vedligeholdelse.
De 5 forskellige fronter, skal sikre de 
optimale blændingsfrie lysforhold for 
patienter og personale i den givne 
applikation. 
Set med Riegens øjne – Et helt 
igennem fl eksibelt og fremtidssikret 
belysningsarmatur.
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have nye teknologiske løsninger, der 
kan hjælpe os med at komme disse ud-
fordringer i møde. Derfor skal nye løs-
ninger ikke kun sikre bedre behandling, 
men de skal også hjælpe os med at være 
mere effektive, så vi forsat kan tilbyde en 
god behandling til alle. Samme udfor-
dring står landets kommuner foran, og 
de er allerede i gang med test og udvik-
ling af velfærdsteknologi sammen med 
virksomheder og universiteter, fortalte 
Charlotte Kira Kimby.

Mange agendaer med 
velfærdsteknologi

– Der er ikke ét klart mål, men mange 
forskellige agendaer, og derfor oplever 
vi ind i mellem, at forskellige interes-
senter kommer op at diskutere, om det 
er rimeligt fortsat at satse på at udvikle 
telemedicin, hjælpemidler og velfærds-
teknologi, sagde Charlotte Kira Kimby.

Hun refererede blandt andet til et 
indlæg fra Dagens Medicin, hvor en 
forsker fra Syddansk Universitet kritise-
rede telemedicin for ikke at kunne vise at 
det bidrager med effektivisering. Sund-
hedsminister Sophie Løhde svarede på 
indlægget ved at henvise til, hvor glade 
patienterne er for de telemedicinske løs-
ninger, der fungerer i dag.

– Det viser, at de to har forskellige 
dagsordner. Det er et problem, hvis vi 

kun fx tager afsæt i en dagsorden der 
hedder at velfærdsteknologi fx skal give 
os bedre kvalitet uden samtidig at sikre, 
at den også sikre effektivitet, så den i 
praksis kan tages i brug i et sundhedsvæ-
sen hvor vi i stigende grad bliver nød til 
at prioritere. Vi bliver nødt til at stille høje 
krav til velfærdsteknologien, og den skal 
kunne vise effekt på kvalitet, effektivitet, 
brugervenlighed og arbejdsmiljø – hvis 
vi ikke kombinerer agendaerne misser 
vi det potentiale, velfærdsteknologien 
indeholder, pointerede VihTeks afde-
lingsleder. 

Behov for bedre data og mere 
videndeling

Ud over at stille krav til både effekt og ef-
fektivitet, når velfærdsteknologien evalu-
eres, er det efter videncentrenes mening 
afgørende at arbejde på at få bedre data 
og på, at dokumentationen af såvel data 
som af forskningsresultater bliver bedre.

– Vi mangler faktisk data, og vi mang-
ler gode studier, hvor teknologiens ef-
fekt og effektivitet er testet i praksis, 
sagde Charlotte Kira Kimby og havde i 
den forbindelse et lille hip til de tilstede-
værende teknikere.

– Teknikere har ikke som forskere in-
den for fx naturvidenskab en tradition for 
at dele deres viden i videnskabelige tids-
skrifter. Derfor ved vi faktisk for lidt, om 

hvad der fi ndes af tekniske muligheder 
og ideer ude i virksomhederne. Noget 
af dette skyldes også, at vi ofte går efter 
billigste pris, når vi vælger samarbejds-
partnere. Det kan være svært at få en 
virksomhed til at stille hele deres viden 
og ekspertise til rådighed, når vi ikke be-
taler dem for det…

– En anden udfordring er, at virksom-
heder ikke er så tilbøjelige til at dele 
deres dårlige erfaringer. Og vi har også 
brug for de dårlige erfaringer for at 
kunne vurdere, hvad vi skal satse på, og 
hvad der er en forkert vej at gå. Der er jo 
ingen grund til, at hospitaler, som i for-
vejen slås med gamle bygninger, for lidt 
plads og dårlig logistik, også skal udføre 
eksperimenter, som andre allerede har 
dømt ude, sagde Charlotte Kira Kimby.

Mange VIL det 

Der er dog ikke kun udfordringer ved at 
være afdelingsleder for et videncenter 
om velfærdsteknologi.

– Der er faktisk rigtigt mange insti-
tutioner, myndigheder, politikere og 
virksomheder, der VIL denne udvikling. 
Der er en kultur, der understøtter inno-
vation, og en vilje til at opnå resultater, 
som kan anvendes i praksis. Desuden er 
der en høj faglighed og en forpligtelse til 
at have fokus på udvikling og forskning, 
og denne innovationskraft bakkes også 
op af både ledelser og politikere, sagde 
Charlotte Kira Kimby, da hun listede mu-
lighederne op.

– Men den vigtigste mulighed for ud-
vikling af velfærdsteknologi og hjælpe-
midler er nok, at brugerne selv kan være 
aktive i udviklingsarbejdet. Brugerne kan 
meget hurtigt mærke, om en løsning er 
god eller dårlig, og den feedback, som vi 
får fra aktive brugere, er i stor grad med 
til at drive udviklingen fremad.

”Hvad vil vi med velfærdsteknologien? Der er mange agendaer, der alle er vigtige. Men vi 
bliver nødt til at stille krav til velfærdsteknologien, om at den kan vise effekt på såvel kvali-
tet, effektivitet og brugervenlighed som arbejdsmiljø mv. Hvis man kun ser én dagsorden, 
risikerer man at tale forbi hinanden.

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

Tlf. 63 21 04 04
www.spectec.dk • www.spectec.net



På det Nye Psykiatriske Sygehus 
i Aabenraa har DAMPA bidraget til 
det gode indeklima og de rolige 
rammer.

DAMPA® Clip-in Kassette skarpkantet i 
hvid får loftet til at fremstå som én stor, 
samlet overflade.

Høj lysreflektion fra de hvide kassetter 
lysner rummet og skaber behageligt 
og roligt miljø for patient og personale.

DAMPA® Metallofter tåler rengøring og 
bidrager til høj hygiejne.

En stærk og sikker loftsløsning til den 
psykiatriske afdeling er valgt, hvor  
patienten ikke har mulighed for at  
afmontere loftet.

Ved brug af DAMPA´s særlige  
nedtagningsværktøj gives tilgang til de 
overliggende tekniske installationer. 

De stærke metalkassetter vil efter  
adskillige demontager fortsat fremstå  
intakte og ensartede.

Totaløkonomien sikres gennem en  
levetid på mere end 20 år.

Rolige ensartede loftsflader

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

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa

Tekniske informationer:

DAMPA® Clip-In Kassette i stål

600x600 mm skarpkantet
LRV 86 (Light Reflectance Value)

Perforation udover kant 
Hulstørrelse 1,8 mm
Åbent areal 21 % 
Akustikfilt hvid 0,2 mm
Akustisk værdi
op til     

w
 0,91

NRC 0,85

DAMPA Metallofter
bidrager til rolige rammer på sygehuset
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● 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.dkEXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

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

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

Vi er med  
hele vejen fra  
rådgivning  
til drift

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

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

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

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

REFERENCER:
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Kun mennesket sætter 
grænser for sikkerheden
– Vi kan sikre alting, men mennesket sætter selv begrænsningerne for, hvor sikkert det kan blive, indledte 
sikkerhedsekspert i Alectia’s sikrings- og brandgruppe, Hans Jørgen Moltsen, sit indlæg på FSTA-
konferencen. Arbejdet med at skabe et trygt hospital handler derfor i højere grad om at arbejde med 
mennesker end om adgangskontrol, låse og overvågning…

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Hans Jørgen Moltsen fra ALECTIA’s sik-
rings- og brandgruppe har en vaskeægte 
succeshistorie på sit CV. Antallet af væb-
nede røverier mod pengeinstitutter er 
gået fra 222 i 2002 til kun 21 sidste år. Og 
mens det normalt kostede et længere sy-
geophold for personalet for 13 år siden, 
kunne medarbejderne ofte gå på arbejde 
dagen efter et røveri i 2014.

I nogenlunde samme periode arbej-
dede Hans Jørgen Moltsen som selv-
stændig sikkerhedsrådgiver for penge-
institutter. Og selv om det naturligvis 
ikke er hans fortjeneste alene, at antallet 
af røverier er reduceret til en tiendedel, 
så har Hans Jørgen Moltsen taget nogle 
vigtige erfaringer med til sit nuværende 
job, hvor det blandt andet gælder om at 
få skabt tryghed og sikkerhed på Aarhus 
Universitetshospitals samlede bygnings-
kompleks i Skejby.

– Det handler først og fremmest om 
holdninger og adfærd. Sikkerhed kan 
nemlig ikke købes. Det er noget, man 
skaber, pointerede sikkerhedseksperten.

Investeringer uden virkning

Det var ikke svært for Hans Jørgen Molt-
sen at finde eksempler på sikkerheds-
investeringer, der var spildt, fordi den 
menneskelige adfærd satte løsningerne 
ud af kraft. Store summer brugt på over-
vågningsanlæg – men ikke kvalitetskon-
trol, der kunne vise, om personer på 
billederne overhovedet kunne genken-
des. Glemt aflåsning, åbne vinduer og 
viskestykker sat i klemme i døre med 
adgangskontrol. Tilhørerne kunne nikke 
bekræftende. Den slags kendes alt for 

godt, ikke bare i sygehusverden men alle 
steder, hvor mennesker færdes og be-
kvemlighed råder…

– Vi kunne naturligvis vælge at bygge 
Skejby som et fort med en voldgrav fyldt 
med hajer. Men det gjorde vi ikke. I ste-
det valgte vi at bygge et åbent hospital 
på størrelse med Ribe og placeret midt 
på en mark, hvor alle har adgang. Hvor-
dan får vi skabt et trygt hospital her? 
spurgte Hans Jørgen Moltsen og gav 
selv svaret:

– Vi skal blive bedre til treknik, men 
ikke tale så meget om det. Vi skal for-
holde os til, hvordan verden er – og 
blandt andet diskutere nye kriminali-
tetsformer. Vi skal være skarpere til at 
udnytte vores knowhow… Men først og 
fremmest skal vi flytte vores holdninger!

Tryghed er…

Men hvad er et hospital, der er trygt 
for alle? At patienter, personale og på-
rørende skal kunne færdes trygt uden 
at frygte trusler, tyveri, chikane eller 
overfald er selvfølgelige krav, men Hans 
Jørgen Moltsen havde en lang række ek-
sempler på, hvad tryghed også er, og på 
hvordan lemfældig disciplin omkring sik-
kerhedsregler koster mange penge eller 
endda sætter hospitalets drift i fare.

– Tryghed er at beskytte data og per-
sonfølsomme oplysninger. Og derfor 
findes der naturligvis ikke nogen steder 
journaler i ulåste kælderrum…

– Tryghed er også at beskytte know-
how og forskningsresultater. Men findes 
der mon en fryser med ti års gemte prø-
ver, der blot er beskyttet med et stykke 
tape over kontakten? Er det nogensinde 
sket, at tapen er faldet af, og at fryseren 
så er blevet slukket alligevel…? Ja, det er 
sket!

– Tryghed er at undgå eller minimere 
tyveri. Men er det nogensinde sket, at 
tyve forklædt som servicemontører er 
gået ind på et hospital midt på dagen og 
rullet ud med den nyeste CT-scanner? 
Ja, det er sket, og ud over, at en scan-
ner har en betydelig værdi nogle steder, 
indeholder den et væld af oplysninger 
om CPR-numre og journaler – lige til at 
bruge til identitetstyveri…

– Den største trussel af alle er truslen 
mod den daglige drift, fortsatte sikker-
hedseksperten sin eksempelrække. Det 
er naturligvis kun en tanke… Men kunne 
man forestille sig, at en indbrudstyv eller 
en anden, der forvilder sig ind i et sterilt 
område og har beskidte sko på, kunne 
påvirke den daglige drift…?

Tryghed skabes af adfærd og 
rutiner

Eksemplerne skabte eftertænksomme 
miner hos FSTA-medlemmerne, og 
flere kunne endda bidrage med værre 
eksempler fra deres egne hospitaler. 
Eftertænksomhed er med til at skabe en 
bevidsthed omkring sikkerhed, og en 
sådan bevidsthed er en af forudsætnin-
gerne for at lykkes med sikkerhedsarbej-
det.

– Hvis man ikke har forståelsen, bliver 
sikkerhedsprocedurer bare en klods om 
benet. Derfor er forudsætningen for at 
skabe et trygt hospital, at mennesker er 
en del af løsningen. Adfærd og rutiner – 
og samarbejde med alle faggrupper – er 
det ene af de tre ben, som vores sikker-
hedsarbejde bygger på. De andre er for-
skellige tekniske sikringsløsninger og et 
Security- og Servicecenter, fortalte Hans 
Jørgen Moltsen.
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KONE har taget elevatorbrugerne under venlig behandling, og undersøgt 
hvad det er de sætter pris på: 
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Der er to måder at påvirke adfærd og 
rutiner på. Den ene er at skabe forståelse 
for, hvorfor en handling udgør en sikker-
hedsrisiko. Den anden er via intelligente 
sikkerhedssystemer.

– Hvis en medarbejder kan spare en 
lang omvej til busstoppestedet ved at 

gå igennem en afdeling, hvor vedkom-
mende ikke har adgang, udgør det en 
sikkerhedsrisiko. Derfor skal der gen-
nem dialog med sikkerhedsorganisa-
tionen argumenteres for og oplyse om, 
hvorfor det udgør en sikkerhedsrisiko.

– Når der er tale om arbejdspladser 
med tusindvis af medarbejdere, er det 
afgørende for den samlede sikkerhed, 
at medarbejderne respekterer de ret-
tigheder og beføjelser som ledelsen har 
tildelt de enkelte personalegrupper eller 
medarbejdere. En tilsidesættelse af ad-
færdsregulerende tiltag betyder, at med-
arbejderne skaber ”huller i sikkerheden” 
og dermed UTRYGHED for patienter, 
pårørende og kollegaer, understregede 
Hans Jørgen Moltsen.

Teknologi brugt med mening

Et intelligent og fl eksibelt adgangskon-
trolsystem udgør netop hovedstenen i 
de tekniske løsninger, som skal til for at 
skabe et trygt hospital.

– Det er helt afgørende, at adgangsbe-

grænsninger kan slækkes eller skærpes 
med et par klik med musen. Det skal være 
fl eksibelt i alle dimensioner – tid, sted og 
personer. Behovet for adgang til enkelte 
steder varierer ofte hen over døgnet. Et 
område kan fx have fri adgang om dagen, 
men være lukket om natten. Forskellige 
personalegrupper kan have forskellige 
behov for adgang. Det kan også skabe 
tryghed for personalet, hvis der er opsat 
sikringskameraer. MEN medarbejderne 
skal så også være sikre på, at billederne 
KUN bliver brugt i forbindelse med poli-
timæssig efterforskning – ikke til at tjekke 
om nogen kommer for sent eller sniger 
sig til en ekstra kaffepause. For så skaber 
det ikke tryghed, understregede Hans 
Jørgen Moltsen.

I det hele taget er det ifølge sikker-
hedsrådgiveren en god idé at bruge de 
teknologiske muligheder, der fi ndes i dag 
– fx overfaldsalarm med indbygget po-
sitionsbestemmelse – men teknologien 
skal kun bruges, hvor det giver mening.

Hans Jørgen Moltsen, Alectia
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At påstå, at vi redder 
verden, er måske en over-

drivelse
          - men vi bidrager utvivlsomt til, at den bliver et tryggere sted 

at være. 

     Vi tilbyder brandsikkerhed i verdensklasse og leverer komplette   
     løsninger til alle applikationer fra den mindste børnehave til det  

største hospital.

www.autronicafire.dk

Autronica 
Fire and Security A/S

 
AutroSafe® og 

AutroPrime® Interaktive 
branddetekterings-

systemer 
 
 
 

Komplette 
talevarslingssystemer, 
som opfylder kravene i 

DBI retningslinje 24 
 
 
 

Specialdetektorer for 
enhver applikation

Vi værner om liv, miljø og værdier
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Synlig service skaber tryghed

Det tredje element, som ud over adfærd 
og teknologi efter Hans Jørgen Moltsens 
mening er en forudsætning for at skabe 
et trygt hospital, handler i princippet 
også om mennesker.

– Et Security- og Servicecenter, der er 
et nyt begreb i hospitalsverdenen, kan 
binde det hele sammen. Det skal være 
bemandet 24 timer i døgnet og er med til 
at skabe synlighed omkring sikkerheden 
og større tryghed for alle, der færdes på 
hospitalet. Det er afgørende, at centrets 
medarbejdere har stor fokus på service, 
altså fx at hjælpe med at vise vej m.v. El-
lers får det karakter af overvågning og 
signalerer, at her er farligt at færdes, og 
så skaber det ikke tryghed men det mod-
satte, fortalte han.

Inspirationen til at kombinere sikker-
hed og service kommer fra detailhande-
len, som i de senere år har skiftet de bøst 
udseende ’vagter’ ud med smilende, uni-
formerede servicemedarbejdere – med 

både færre tyverier og større tryghed til 
følge.

Sikkerhed uden pigtråd

Der er to afsnit på det store, nye hospi-
tal, som nødvendigvis må have større 
opmærksomhed fra sikkerhedsorganisa-
tionens side: FAM, den Fælles Akutmod-
tagelse, og det nye Psykiatriske Center 
med blandt andet en retspsykiatrisk 
afdeling, som skal opføres som nabo til 
resten af hospitalet.

– Vi husker alle angrebet på OUH i 
august 12, hvor 60-80 unge angreb ska-
destuen. FAM skal bl.a. indrettes med 
vindfang, der kan ændres til sluser, og 
med sikre områder, så patienter, pårø-
rende og medarbejdere kan søge tilfl ugt, 
hvis noget lignende skulle ske i Århus. 
Men vi kan bruge alle de fysiske løsnin-
ger, vi vil; det hjælper ikke, hvis ikke alle 
medarbejdere er med, understregede 
Hans Jørgen Moltsen.

Det samme gælder for Retspsykia-

trien, hvor udfordringen er at skabe gode 
rammer for folks hjem, ikke signalere 
fængsel, men alligevel forhindre røm-
ninger og udefrakommende i at smugle 
stoffer, våben eller andet ind. Løsningen 
er, at der som udgangspunkt er et åbent 
og venligt miljø, men med mulighed for 
hurtigt at skrue op og ned for sikkerhe-
den efter behov og fx ændre afsnit fra at 
være højsikret til åbent og omvendt.

– Men på samme måde gælder det 
her, som for alle andre afdelinger, at 
sikkerhed ikke kan købes. Den kan kun 
skabes af de mennesker, der færdes på 
hospitalet til daglig. Derfor er brugerin-
volvering og brugeraccept alfa og omega 
– her som alle andre steder! 

“ Vi kunne naturligvis vælge at 
bygge Skejby som et fort med en 
voldgrav fyldt med hajer”
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Sporing baner vejen for 
effektiviseringer
Mere sundhed for pengene er målet for et stort IKT-projekt i Region Nordjylland, hvor ny og smart 
teknologi skal toptune logistikken og skabe synergi, mere værdi og bedre patientbehandling med samme 
personale

AF JOURNLIST IB ERIK CHRISTENSEN

Hospitalerne skal effektivisere og ud-
nytte skattekronerne bedre og bedre.

Region Nordjylland er derfor ved at 
skabe et af verdens største informations- 
og kommunikationssystemer (IKT) der 
kan sikre sporing af personer, medicin og 
udstyr, bedre arbejdsgange uden spild-
tid, korte svartider og gøre det muligt for 
personalet at optimere deres indsats.

Medarbejderne løber i forvejen 
stærkt, men et bedre totalt overblik kan 
sikre dem en mere effektiv arbejdsdag 
ved at udføre service- og klinisk logistik 
på en smartere, mere intelligent måde og 
frigøre tid til mere værdifulde aktiviteter.

Sporing med Real Time Location 
Tracking eller RLTS er en vej til effektiv 
drift og minimal spildtid. Regionen har 
samlet aktiviteterne i et IKT-program 
med en fælles it-platform med Jørn Win-
fred Rasmussen fra Region Nordjyllands 
koncern-it afdeling som programleder, 
som gav årsmødet et inspirerende ind-
blik:

– Dette er ikke bare en businesscase 
på en Power Point præsentation, men re-
elle kroner og ører der triller ind i kassen, 
sagde Jørn Rasmussen og fortalte om 
lokation og sporing på WiFi med RFID-
brikker, et fælles telefonsystem og stort 
bredbåndsprojekt, der sikre 11 nordjy-
ske kommuner bedre mobil- og bred-
båndsdækning.

Arbejdstid bruges på at lede

Der gås ifølge Jørn Rasmussen mange 
tomme skridt, når personalet skal ud og 
lede efter kolleger, senge, udstyr og me-
dicin:

– På sygehusene og i regionen har vi 
et kæmpe behov for en bedre klinisk lo-

gistik og servicelogistik. Personalet har 
altid travlt og bevæger sig rundt på me-
get store arealer. Undersøgelser viser, 
at sygeplejersker bruger op til 15 pct. af 
deres arbejdstid på lede efter udstyr eller 
kolleger. Tænk hvis man kan udvikle et 
system der kunne spore udstyret og kol-
legerne og vise det på diverse skærme.

Det er noget vi prøver at udvikle med 
denne teknologi. Det handler om kapa-
citetsudnyttelse og hurtige svartider. Vi 
har en tro på, at hvis vi ikke gør noget, vil 
teknologien alligevel boble op, hvor der 
er behov for det. Grundsystemerne er 
ret dyre, og skal vi starte op flere steder, 
bliver det tungt og kostbart at håndtere. 
Derfor har vi lagt alt ud på en fælles IKT-
platform, sagde han.

1000 senge kan spores

Portørerne på Aalborg universitetsho-
spital har fået digitaliseret arbejdsdagen 
og større overblik over de løbende ar-
bejdsopgaver, senge, udstyr, medicin 
samt kolleger, så de kan arbejde mere 
effektivt. De oplever arbejdsglæde ved 
at prioritere effektivt og yde en bedre 
indsats.

På Aalborg Universitetshospital op-
bygges et system til sporing af de godt 
1.000 senge. Der er en mistanke om at 
nogle senge ryger i sengevaskeren tre 
gange om dagen, så regionen ønsker et 
flow uden overskydende senge et sted 
og restordrer et andet, så behovet dæk-
kes efter just-in-time princippet.

Hvem gør hvad?

Navn Rolle Eks. På konkrete opgaver

IKT Team Opgavestyring, Øk, Governance, 
Projekthåndtering

Planlægning og koordinering. Kontrakt
og elverandørstyring. Implementering, 
BC udarbejdelse

Afdelingen Implementering m.v. Implementerings assistance. 
Planlægning 

Arbejdsgruppen Arbejdsgange / behov BC, arbejdsgange

Koncern-It Teknisk assistance WiFi. Infrastruktur. 1. line support

Lyngsø A/S RFID teknologi Opsætning og konfiguration

Systematic A/S Lokation&Sporings system Drift og support af systemet. 2. line 
support

DEVO-Team Logistik & Supply Chain
Arbejdsprocesser

Identifikation af arbejdsprocesser. 
Logistik og Supply Chain koordinering

20
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Nøgleadministration designet til fremtiden
Traka Online sørger for, at du altid har 100 % styr på hvem der har taget 
hvilke nøgler. Og hvis nøglen ikke kommer tilbage til tiden, modtager 
du en e-mail eller alarm. Traka Online kan selvfølgelig også integreres 
med den adgangskontrol, der bruges i huset. Dermed får du en sikkerhed 
for, at uvedkommende ikke kan få adgang til nøgleskabet.

Ruko tilbyder også andre produkter, som er meget velegnet til  
hospitalsmiljøet  – bl.a. dørgreb af rustfrit stål, som er hygiejniske, 
slidstærke og nemme at rengøre.

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

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

Kontakt Produktchef Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.



Vi har mere end 10.000 varenumre

www.dbslys.dk

Eksperter i:
• Lyskilder
• Armaturer
• Autolamper
• El-materiel

• Batterier
• Special lamper
• LED
• LED lygter
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Sengene udstyres med APD tags, der 
tåler højtryksspuling. Det svarer til, at 
hver enkelt seng får en nummerplade, 
der kan identificeres og spores. Man kan 
se hvor den er, hvornår den blev vasket 
m.m. Personalet ved altid, hvornår en 
ren seng er være klar til brug og kan mi-

nimere tiden til rengøring og opredning. 
IKT skal også sikre en optimal håndtering 
af medicin. I dag registreres hverken 
temperatur eller hvor lang tid der går fra 
den sendes fra apoteket til depotet.

Et af de mest succesfulde projekter, 
der er døbt ”Opgavesystemet”, er udvik-

Jørn Winfred Rasmussen, Region Nordjylland

let af portørerne på Aalborg og Skejby 
Universitetshospitaler og består af et op-
gavesystem der passer til deres arbejds-
opgaver. Det skal fremover bruges også 
af rengøringen og bioanalytikerne.

Gennemgribende sporing

Sporingen inkluderer en lang række udstyr 
og arbejdsopgaver som medicoteknisk- og 
bioanalytisk udstyr, temperaturovervåg-
ning på køleskabe, personer, transport og 
pakning af biler, vogne, senge, blodprø-
ver, løbehjul, enkeltvarer, kritisk udstyr, 
infektionskontrol, hygiejne m.m.

Tyveri fra børneafdelingerne på Syge-
hus Vendsyssel skal løses med chips på 
legetøjet og en laser på døren der med 
røde advarselsblink afslører, hvis noget 
fjernes fra børneafdelingen. Det er et bil-
ligt projekt med et hurtigt output, der har 
skabt tryghed hos personalet.

Regionen har 600.000 stykker opera-
tionsudstyr, men man ved langtfra altid, 
hvor det befinder sig på et givent tids-
punkt og en del af det bliver væk i perio-
der eller forsvinder fuldstændigt.
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COMMISSIONING  
– BYG RIGTIGT  
FØRSTE GANG
Vil du vide hvordan?  
Så kan du kontakte  
Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk  
eller
Jens Johansen på 2723 6304,  
jens.johansen@sweco.dk
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Se mere på  
sengestuepaneler.dk

Smart strøm til det
moderne hospital

Se mere på
sengestuepaneler.dk
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Sengestuepanel annonce 129x88mm.indd   1 12/08/15   10.51

Læs tidligere udgivelser
af magasinet på

www.hospitaldrift.dk
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Enestående IKT-projekt

Der er ikke mange hospitaler i verden 
der har lavet et IKT-projekt i samme om-
fang som i Nordjylland, fastslog Jørn W. 
Rasmussen:

– og ingen hospitaler har lavet IKT i 
denne målestok og netop den sammen-
hæng som vi ønsker. Vi har behov for 
analyse og strategiprojekt og den fælles 
platform, der er leveret af Systematic, 
skal være en motorvej det hele kan køre 
på. Systemet skal bruges på tværs af de 
5 regioner, så man kan spore udstyr på et 
andet hospital eller region.

Over 80 pct. af den testede teknologi 
kan bruges på Ny Aalborg Universitets-
hospital. Vi startede med identifi kation 
af senge og registrere jobs til portørerne. 
Lige nu har vi 40 spor vi kan komme i 
gang med, så det er en fantastisk busines-
scase også i kroner og ører, sagde han. 
Systematic har leveret platformen og alle 
regioner er tilsluttet og kan bruge syste-
met på tværs og de samme standarder.

– Vi startede med sporing af senge og 
registrere opgaver til portører. Lige nu 

har vi 40 spor vi kan gå i gang med og 
der er i hovedparten af den en fantastisk 
businesscase også i kroner og ører. Det 
skal styres af arbejdsgrupper, så de an-
satte kan stille krav til leverandørerne.

Vi ønsker at måle før og efter effekten. 
I projektet sikres det, at et godt projekt 
på et hospital kan overføres til de andre. 
En lille, men slagkraftig styregruppe med 
en række ledere er garanter for, at pen-
gene investeres rigtigt og at de er til rå-
dighed.

Rammeaftalen mellem regionerne be-
tyder, at når en region udvikler en soft-
ware, skal de andre tilbydes det gratis. 
En kæmpe fordel, mener Jørn W. Ras-
mussen og henviser til at wayfi nding i 
Region Nordjylland er udviklet af en an-
den region.

Wayfi nding i projekt ”Find Vej” skal 
gøre det lettere at fi nde rundt på de 
store sygehuse for personale, patienter 
og pårørende. Mange klinikere har også 
problemer med at fi nde vej og bruger tid 
på at vise andre rundt.

Ved RFID teknologi placeres en laser i 
loftet og Region N har valgt passiv RFID-

teknologi der er langt den billigste – en 
passiv chip koster en brøkdel af en aktiv 
– til sporing af senge, OP-udstyr, medi-
cin etc.

– Det er relativt dyrt at komme i gang 
og en virkelig killer er alle de data der 
indsamles og skal behandles bagefter. 
Der skal lagres enorme datamængde, 
men de kan kombineres og frembringe 
helt nye løsninger i sundhedsvæsnet, 
fastslog Jørn W. Rasmussen.

Den fælles rammeaftale som de 5 re-
gioner har indgået og rollefordelingen 
fremgår herover. Der er forskel på hvor 
langt regionerne er nået i IKT-projektet, 
Region Syddanmark er på vej, mens Re-
gion Sjælland i øjeblikket er lidt afven-
tende af andre årsager.
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Store ændringer på vej i 
telekommunikationen
Mobiltelefoner kommer stormende og systemer med DAS og Wi-Fi vinder indpas, men der er mange 
faldgruber og systemerne kræver grundige forberedelser og kontrol

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Vi tror, der i de nærmeste år kommer 
til at ske nogle ret markante ændringer i 
kommunikationssystemerne på hospita-
lerne, sagde seniorkonsulent og partner 
Jakob Johnsen fra virksomheden Any-
Com i Ry.

AnyCom, der rådgiver om kommuni-
kationsløsninger, blev etableret i 2013, 
beskæftiger 10 medarbejdere og hjælper 
regionerne med kortlægning, strategi, 
kontraktstyring og drift af komplette te-
leanlæg. De to ejere, partnerne Jakob 
Johnsen og Poul Qvist Christensen, har 
hjulpet regionerne med telekommunika-
tion i en lang årrække.

Aktuelt er hospitalerne er på vej bort 
fra dyre, decentrale analoge og digitale 
telefonanlæg i mange versioner, der fun-
gerede selvstændigt, til nye stærkt inte-
grerede systemer, der kræver en helt an-
derledes enighed om kommunikationen 
på hospitalerne. Før strategien lægges, 
må det nuværende system, samt ønsker 
og behov til et nyt system kortlægges.

De senere år er der kommet centrale 
IP-baserede telefonanlæg til samtaler, 

der kører på de interne datanetværk/
LAN, hvilket har givet besparelser på 
linjer, service og vedligehold. De gamle 
DECT er i visse tilfælde lagt over på en 
platform, som også kører på de interne 
datanetværk. Nogle regioner har alle-
rede taget indendørs mobildækning i 
brug og opbygget en særskilt infrastruk-
tur til at kunne håndtere mobilerne.

Mobildækningen er meget forskellig 
fra sygehus til sygehus, men dækning i 
eksempelvis kælderen er som udgangs-
punkt et stort problem og visse steder 
også langt oppe på etagerne. Nogle ho-
spitaler er kommet helt i mål og anven-
der centrale platforme og andre er på 
vej, fastslog Jakob Johnsen i et overblik.

Udfordringer i kommunikationen

– Vi tror, den typiske region i 2018 har 
et stort antal mobiltelefoner med SIM-
nummer og at antallet af bordtelefoner 
vil falder markant, derudover vil alle 
medarbejdere få terminaler. I øjeblikket 
er de centrale IP-platforme populære, 
men spørgsmålet i dag er, om det ikke er 
bedre at give medarbejderne en mobil-
telefon frem for at koble alle fastnetap-
paraterne op, sagde partner Poul Qvist 
Christensen.

Ud over det store antal mobiltelefoner 
med SIM-nummer forventes der også 
en et mindre antal smartphones med 
SIM nr. og UC/SIP nr. Disse anvendes 
til specialfunktioner, hvor SIP-klienter 
har udvidet funktionalitet, men trenden 
er også, at teleoperatører kommer med 
funktioner, der måske gør SIP-klienter 
uaktuelle. En endelig løsning på dette er 
ikke tydelig pt.

Bruger man mobiltelefoni på hospi-
talerne, bør man alvorligt overveje DAS 
anlæg, som parallel infrastruktur til IP-
apparater og SIP-klienter, som ofte kører 
Wi-Fi og er afhængig af datanetværket.

Poul Christensen så tre vinkler på den 
fremtidige mobil-struktur: 

Efter renoveringer og i nybygninger er 
det mere reglen end undtagelsen, at man 
oplever dårlig eller ingen mobildækning. 
Nye hospitalsbygninger med coatede 
vinduer er stort set radiodøde. En vinkel 
er derfor, at man har makronettet med 
antenner i landskabet, men pga. det høje 
krav til energieffektivitet vil det typisk 
medføre mobildøde områder. AnyCom 
anbefaler derfor den indgangsvinkel, 
at man i stedet etablerer multioperatør 
løsninger, kaldet Distribueret Antenne 
System, DAS, der opbygges som aktive 
systemer af små antenner inden døre på 
sygehusene, og derfor kan dække hele 
bygningskomplekser.

Den sidste vinkel gældende ældre og 
mindre sygehuse kan en enkeltoperatør 
løsning være et supplement til makro-
dækning, hvis der er dårlig dækning i et 
område, sagde han.

DAS-systemet

Når man skal lave et DAS system på et 
hospital, bør det være uafhængigt af det 
LAN, der indgår i IT-infrastrukturen. Pro-
blematikken er den samme for de DECT-
systemer, som førhen kørte som selv-
stændige systemer, og som nu er baseret 
på IP-DECT. Hvis IP-netværket ikke er 
tilgængeligt, vil det medføre at alle tjene-
ster, som benytter netværket, heller ikke 
er tilgængelige. Derfor alt med tanke på 
redundans.

Det er også utroligt vigtigt at tænke 
over den nødvendige kapacitet. Når 
man udbyder DAS, skal man derfor se 
på, hvad det skal kunne håndtere af 
samtaler og brugere, så man sikrer ka-
pacitet og dækningen. Man skal huske, 
at løsningerne deles med patienterne, 
hvorfor der skal være tilstrækkelig ka-

Jakob Johnsen, AnyCom Fortsættes side 40



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 





FSTA – ÅRSKONFERENCE

pacitet til alle brugere. Man kan bruge 
DAS til mobildata, men man skal tænke 
på, at trafikken på en basestation har en 
begrænset kapacitet. En basestation kan 
typisk performe ca. 400 megabit, så det 
er begrænset, hvor mange patienter der 
kan se Netflix, samtidig med at persona-
let skal bruge løsningen. Her bør man 
overveje Wi-Fi som supplement og ikke 
alene bruge mobilnettet til datatrafik.

Trenden er, at DAS producenterne 
flytter systemet over på IP-nettet og en 
adskillelse bør derfor sikres. De typiske 
DAS anlæg har ikke redundans, men det 
kan sikres til forholdsvis billige penge, 
hvis det tænkes ind i kravspecifikationen, 
lød budskabet.

Fiber fra operatøren til basestationen 
kan fremføres alternativt. Med et stort 
antal mobiler på en platform er det ikke 
svært at godtgøre merprisen for dette, så 
man sikrer den højeste oppetid.

Mange er heller ikke klar over, at DAS 
skal spille godt sammen med makronet-
tet. Når man går ud af bygningen, skifter 
man over til makronettet, og når man går 
ind i bygningen over til DAS. Teleopera-
tøren har ansvaret for at sikre disse hand-
overs, men vi har gentagne gange set, 
at teleoperatørerne har problemer med 
det. Det er et problem, man skal tage op, 
når der indgås aftaler med operatøren 
om tilslutning til DAS-systemet.

Voice over Wi-Fi kommer, men kan 
det erstatte DAS, spurgte han. Teleope-
ratørerne vil svare, at det kan det sikkert, 
men husk, at Wi-Fi-telefoni kan have ud-
fordringer hvis netværket ikke er desig-
net korrekt til Wi-Fi-telefon. Det er ikke 
dér, man skal lave sin investering lige nu, 
hvis man vil have sikker telefoni, var hans 
råd.

Poul Christensen viste en redundant 
DAS-løsning hvor signalet kører ind i en 
combiner til units med 1800 (2G), 2100 
(3G) og 2600 (4G) MHz frekvensbånd. 
En sikker løsning er at få leveret 2100 
som en selvstændig enhed og 1800 og 
2600 MHz i et særskilt teknikrum even-
tuelt med to transmissionsveje ude i sam-
fundet eller teleoperatørens net.

Det er en måde at lave redundans re-
lativt billigt, som giver god mening ved at 
kombinere teknologierne. AnyCom har 
gennemført udbud for Region Nordjyl-
land og Region Midtjylland, hvor dette 
er løsningen. Det giver telefonerne en 
høj driftssikkerhed. 

En jungle af standarder

Nødtelefoni kan sikres med mange 
værktøjer: Redundant DAS og fremfø-

ring til basestation, SIM-kort fra flere 
operatører, Wi-Fi med SIP klienter, fast-
net og ip-telefoni eller gamle analoge 
apparater. Det kræver en håndfast pro-
ces, når man går i nøddrift, fastslog Poul 
Christensen:

– Problemet er ikke at få adgang til en 
klartone, men være sikker på, hvem man 
kan ringe til. Jeg har set nødplaner og 
mange systemer med megen redundans, 
hvor det er en udfordring at finde ud af, 
hvor man skal ringe til, hvis systemerne 
enkeltvis går ned. Poul Christensen viste 
to gode roadmaps for DAS og Wi-Fi og 
sagde blandt andet:

– Kontrakten bør åbne op for en gen-
nemgribende test og målinger af løs-
ningen. Vi har set eksempler på, at man 
har sprunget over, hvor gærdet er lavest 
med antal antenner og måden systemet 
er lavet på. Det var billigt, men opfyldte 
ikke hele kravsspecifikationen. For at 
finde ud af det er man nødt til at teste 
ved målinger.

Man er også nødt til at sikre et samspil 
med makronettet, hvilket også løbende 
checkes med måleudstyr.

På Wi-Fi netværk skal mange tjenester 
supporteres og det kan konflikte med 
blandt andet lokalisering. Design med 
udgangspunkt i undersøgelse af talete-
lefoni er derfor utroligt vigtigt, når man 
skal have Wi-Fi nettet op.

Det kan være lidt af en jungle at finde 
rundt i de mange Wi-Fi standarder for, 
hvordan det sættes op, sagde han. Et 
godt aftalegrundlag med krav til reakti-
ons- og oppetid er afgørende. Vi har ikke 
set driftsklare Wi-Fi-telefoni-løsninger 
på smartphones endnu.

En tydelig trend er, at de ældre telefo-
nifunktioner er på retur. Mobiliteten, og 
de mange devices med apps, bliver kon-
stant mere vigtigere end telefonifunktio-
nerne, fastslog Poul Christensen.

Poul Qvist Christensen, AnyCom

Hvad skal man gøre
Roadmap DAS
• Anskaffelse af DAS

– God kravspecifikation
– Godt kontraktgrundlag for såvel implementering og drift

• Krav til reaktionstider og tilgængelighed
– Gennemgribende tests og målinger af løsningen
– Test af samspillet med makronettet (skal nok gøres løbende)
– Overtagelsesprøve, driftsprøve

• Operatøraftaler
– Godt kontraktgrundlag

• Evt. med i eget udbud af telefoni
• Krav til reaktionstider og tilgængelighed
• Information ved arbejder på tilslutningerne

Hvad skal man gøre
Roadmap WiFi
• Etablering af WiFi infrastruktur til WiFi-telefoni på smartphones

– Mange tjenester på WiFi, som kan konflikte (fx lokalisering)
– Design med udgangspunkt i understøttelse af taletelefoni meget vigtig
– Manglende standarder, flere bud på design fra forskellige leverandører
– WiFi-telefoni på smartphones kræver typisk en app for betjening
– Godt aftalegrundlag for drift med infrastruktur ejer (typisk internt)

• Krav til reaktionstider og tilgængelighed
– Gennemgribende tests og målinger af løsningen

• Status
– Vi har set flere, som er i gang, men ikke en driftsklar løsning endnu

Et godt roadmap for en fremtidig teknologi for kommunikationen kan se sådan ud. Kilde: AnyCom.

“Vi tror, den typiske region i 2018 
har et stort antal mobiltelefoner 
med SIMnummer og at antallet af 
bordtelefoner vil falder markant”



Verdens eneste
kliniske smartphone

www.ascommyco.com/dk

• Udviklet i tæt samarbejde med sygeplejersker

• Unik Android i specialbygget hardware

• Intuitiv brugerfl ade for optimalt prioritering

• Topdisplay med prioriterede kald og alarmer

• Overvågning af vigtige apps og funktioner

• Bedre overblik og styrket patientsikkerhed

• Stregkodescanner, bæreclips og udskifteligt batteri
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Så du skal have AGV…?
Thomas Strecker Leitner fra rådgivningsfirmaet MMG Denmark havde kaldt sit indlæg ”Så dit hospital skal 
have AGV? ”, og den dobbelttydige titel gav god mening. For det er slet ikke sikkert, at AGV er løsningen 
på logistikken på et sygehus. Man skal i hvert fald tænke sig godt om, inden beslutningen om at anskaffe 
AGV træffes.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Thomas Strecker Leitner udgør ene 
mand den danske afdeling af den tyske 
rådgivervirksomhed MMG Ingenieur-
gesellschaft. Den har specialiseret sig 
i at rådgive hospitaler om transport- og 
logistikløsninger som AGV (Automated 
Guided Vehicles), rørpostsystemer mv.

– AGV er ikke løsningen på alle lo-
gistik- og transportproblemer på syge-
husene. En AGV er bare et dumt lille 
køretøj, og det gælder uanset om den 
er udstyret med lasernavigation og et 
3D-kort over bygningen, eller den blot 
følger et forud bestemt ’spor’ af fx mag-
neter. Det vigtige er, at finde ud af, om 
der er brug for AGV’er, hvilke problemer 
AGV’erne kan løse, om det overhovedet 
kan lade sig gøre at bruge dem, og om 
det rent økonomisk kan betale sig, ind-
ledte han sit foredrag.

Har du behov for AGV…? 

Det er afgørende at afklare, hvilke pro-
blemer AGV-transport kan være med til 
at løse. Skal AGV hjælpe med at struk-
turere arbejdsprocesserne bedre? For-
bedre den interne infrastruktur? Mind-
ske manuelt og tungt arbejde? Øge 
pålideligheden af transporterne? Skabe 
mere fleksibilitet, fremtidssikre hospi-
talet og samtidig være med til at spare 
penge?

– Det er spørgsmål som disse om 
behov, økonomi og tilbagebetalings-
tid, kvalitet og målsætninger m.v., som 
gerne skal besvares, inden du træffer 
beslutning om at indføre en AGV-løs-
ning, opsummerede Thomas Strecker 
Leitner.

Har du plads til AGV…? 

Uanset om der er tale om et nybyggeri, 
en ombygning eller indplacering af en 

AGV-løsning i eksisterende hospitals-
bygninger, så er pladsen en kritisk faktor.

– Specielt i Danmark er der pres på 
både antal kvadratmeter og på pris. Der 
skal være plads nok til, at AGV’en kan 
dreje og følge de kørekurver og sikker-
hedsafstande, der er nærmere beskre-
vet i en standard, DIN EN 1525, der skal 
være harmoniseret med maskindirekti-
vet. Jeg har spurgt Arbejdstilsynet, om 
det er regler, vi skal følge i Danmark. Og 
jeg har modtaget mange forskellige svar, 
sagde Thomas Strecker Leitner med et 
smil.

Selv om du har gjort dig klart, at du 
har behov for en AGV, og selv om der 
er etableret plads nok, er der stadig så 
mange forhold, som skal afklares, at der 
er behov for specialiserede rådgivere 
for at komme videre i processen. Ek-
sempelvis er sikkerhedskravene meget 
omfattende. En AGV er normalt udstyret 
med op til fem uafhængige sikkerheds-
systemer, der alle hver for sig skal kunne 
forhindre personpåkørsler eller påkørsel 
af inventar mv.

Kan det betale sig…?

De økonomiske forhold skal naturligvis 
altid skal være afklaret, inden en beslut-
ning om at etablere en AGV-løsning kan 
træffes. Kan det overhovedet betale sig, 
og hvor lang tid går der, inden investerin-
gen er tilbagebetalt?

– Der findes faktisk også en standard, 
VDI 4450, som beskriver, hvordan de 
økonomiske forudsætninger kan be-
regnes. Og man sammenligninger altid 
med, hvad det ville koste at udføre de 
samme transportopgaverne manuelt, 
oplyste Thomas Strecker Leitner.

Hvis man bruger de samme data om-
kring transporterne, medregner udgifter 
til udstyr, vedligehold, reservedele og 
service er det muligt at lave beregning, 
hvor manuel og AGV-transport kan sam-
menlignes direkte.

Besparelser med AGV

– I Tyskland regner vi med, at det som 
regel kan betale sig at investere i en 
AGV-løsning, hvis tilbagebetalingstiden 
er omkring syv år. Et AGV-system har ty-
pisk en levetid på omkring 20 år, fortalte 
Thomas Strecker Leitner.

I den økonomiske ligning, der på den 
ene side beregner manuelle transport-
løsninger og på den anden side robot-
styrede, automatiske transportsystemer, 
indgår lønomkostninger som en afgø-
rende faktor. De medarbejdere, der el-
lers skulle ansættes til at transportere va-
rer, mad, senge m.v. rundt på et hospital, 
kan spares, eller – hvis der er tale om at 
etablere AGV på et hospital i drift – frigø-
res til andre mindre belastende opgaver.

– Dertil kommer besparelser på andre 
områder, som man sjældent medregner, 
siger AGV-eksperten, og nævner et for-
hold som færre reparationer af vægge og 
inventar...

– Et velfungerende og godt planlagt 
AGV-system kører ikke ind i væggene el-
ler i noget andet, lød forklaringen.

Jo før jo bedre

Når du først har været igennem øvelsen 
med at udforme en vision for, hvilke op-
gaver en AGV med fordel kan løse, og 
har fundet ud af, hvordan økonomien 
hænger sammen, så skal projektet plan-
lægges projekteres og udføres.

– Og jo før i en byggeproces, du kom-
mer i gang med planlægge rammebetin-
gelserne, jo bedre bliver resultatet, lød 
Thomas Strecker Leitners råd.

– En AGV-løsning står jo aldrig alene. 
Der er mange andre systemer at tage 
hensyn til. Det kan fx være andre trans-
portsystemer, krav fra modtagere og 
afsendere af gods som køkkener og 
vaskerier samt begrænsninger i bygnin-
gens udformning, størrelse og placering 
af elevatorer, mekanisk udstyr, døre 
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Hvad er dit behov og har du den rigtige løsning?
•  Hvordan er indendørsdækningen på din lokation – 
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• Har du en opdateret telefoniplatform?
•  Har du kaldeanlæg og alarmsystemer til patienter 
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og brandafsnit etc., påpegede Thomas 
Strecker Leitner, der havde eksempler 
på, hvad der sker, når planlægningen af 
AGV-løsningen kommer for sent ind i bil-
ledet.

– På Hamborg Eppendorf Hospitalet 
oplevede vi en dårlig integration af AGV- 
og byggeplanlægningen, og der var en 
del beslutninger, som allerede var truffet 
omkring bygningens udformning. Det 
betød faktisk, at besparelserne ved AGV 
blev en del mindre end forudset, fordi 
bygningen var indrettet, så vi ikke kunne 
bruge AGV’erne alle steder.

Dimensionering er et puslespil

En AGV-løsning fungerer kun, hvis den 
og omgivelserne er dimensioneret til 
det. Transportbeholdere skal dimensio-
neres rigtigt og opbygges af materiale, 
der passer til opgaverne. AGV-rum, altså 
modtagestationerne, korridorer og tun-
neler, elevatorer, døre og afsendesta-
tioner i forskellige serviceafdelinger skal 
også opbygges og dimensioneres, så 
AGV’erne får plads nok.

– Det er vigtigt at få dimensioneret 
byggeriet, så AGV’erne ikke kommer i 
karambolage med alle de øvrige ’objek-
ter’, der findes på et hospital. Det gælder 
ikke mindst de mennesker, der bevæger 
sig rundt, hvor sikkerhed og fremkom-
melighed jo naturligvis har første priori-
tet. Men også placering af apparatur og 
plads og afstand til vægge, følsomt elek-
tronisk udstyr, brandsikkerhed og meget 
mere skal der tages højde for, påpegede 
Thomas Strecker Leitner.

– Systemet skal kunne håndtere peaks 
– og de indtræder ofte i forbindelse med 
operationer og mad. Du skal udarbejde 
en nøjagtig tidsplan med ca. 15 minutters 
intervaller. Du skal aftale, om og hvornår 
AGV’erne kan benytte elevatorerne, 
finde procedurer for vask af transport-
bure og løbende opdatere hele dit pro-
jekt. Ved at opstille forskellige scenarier 
og fx finde ud af, hvad der sker, hvis en 
tunnel bliver spærret, undgår du mange 
overraskelser senere, uddybede han.

Specielle danske forhold

Danmark vil gerne adskille sig fra andre 
lande i måden, vi organiserer hospitalers 
logistik på.

Thomas Strecker Leitner, MMG Danmark

– Alene det, at sengevask som regel 
foregår centralt i Danmark, mens det i 
Tyskland og andre lande foregår decen-
tralt på afdelingerne, skaber et meget 
større transportbehov af senge, og der er 
i dag ingen systemer i drift eller koncep-
ter på tegnebrættet, der egner sig til sen-
getransport. Moderne hospitalssenge er 
jo fyldt med udstyr, og de kan indstilles 
på mange måder. Det kan være svært 
at komme til nedenunder, og derfor ar-
bejdes der også med at konstruere en 
ramme, så fx en almindelig skildpadde-
AGV også kan bruges til senge.

De danske gitterbure kan få proble-
mer med rust i forbindelse med vask i 
vaskemaskiner, og der er også andre ud-
fordringer. De har ofte forskellige dimen-
sioner på de forskellige hospitaler, og de 
passer ikke altid til de AGV’er, der er på 
markedet.

– Og hvad hvis nu en region vedtager 
en fælles størrelse på burene, og du har 
investeret i AGV’er, som kan håndtere 
de bure, du har i forvejen? Eller hvis din 
region har planer om at indføre bure, 
der ikke passer til en ’standard-AGV’? 
spurgte Thomas Strecker Leitner.

45-årig i rivende udvikling

Thomas Strecker Leitner indledte sit 
foredrag med at fortælle, er AGV’er ikke 
en ny opfindelse – heller ikke til brug på 
hospitaler. Det er 45 år siden, de første 
blev taget i brug. De kørte på Robert 
Bosch Sygehuset i Stuttgart allerede i 
1970.

– Men produktet udvikler sig stadig. 
Vi vil i fremtiden se AGV’er til udendørs 
brug, hvilket stiller store krav til rengø-
ring, når de skal ind igen. Og vaskbare 
AGV’er vil komme – også af andre hygi-
ejniske grunde. Vi vil se højere transport-
hastigheder, bedre batteriteknologi, og 
bedre navigationssystemer, så AGV’en 
selv kan finde rundt og eventuelt køre 
en anden vej, hvis der er spærret. Vi vil 
også se endnu flere eksempler på intel-
ligent samspil med inventar og andre 
transportsystemer. I dag kan en AGV re-
servere elevatorer på forhånd, hvis den 
er på vej med instrumenter til en ope-
ration. I fremtiden vil den måske kunne 
låse døre og etablere en sikker korridor, 
hvis en forsendelse haster, lød nogle af 
Thomas Strecker Leitners visioner for 
den nærmeste fremtid.
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Færre infektioner fra  
nye radiatorer
Hudevads nye radiatorer er designet til en høj hygiejnisk standard ved at være rengøringsvenlige, afgive 
mindre støv til luften, og så kan de tilpasses hospitalets miljø, så de fremstår som en integreret bygningsdel

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Radiatorer ligger ret langt oppe som 
smittebærer med 36,4 pct., når det 
gælder de frygtede infektioner, som pa-
tienter påføres på sygehusene. De er 
dermed den absolut største enkelte smit-
tekilde, sagde Filip Rosenberg fra radia-
torfabrikken Hudevad, der ejes af Ribe 
Jernindustri.

Grunden er primært, at man har en 
stor støvoplagring bagpå. På grund 
af den kraftige konvektion fra en stor 
overflade bringes luften i bevægelse, og 
uden filtrering fyldes luften med støv og 
skaber bakteriespredning på stuerne.

Halvdelen af støvet består af hudpar-
tikler, som er ren næring for bakterier.

En traditionel, vægmonteret radiator 
har mange støvsamlende krinkelkroge; 
men Hudevad er en anerkendt pioner i 
nydesignede, hygiejniske radiatorer, der 
kan indpasses helt i hospitalsmiljøet.

Baggrunden for udviklingen er blandt 
andet en dyster statistik over sygehusin-
fektioner. Den viser, at ud af 100 indlagte 
patienter vil de 7 få en hospitalsoverført 
infektion. Indlæggelsen bliver i snit 2,5 
gange så lang, koster samfundet dyrt, og 
en del patienter mister livet, berettede 
han.

Der stilles mange nye krav til radia-
torer. De skal være lette og hurtige at 
rengøre på alle overflader med minimal 
aflejring af snavs, tåle stærke rengørings-
midler, være brugervenlige, effektive, 
lette at betjene, solide og tilbyde enkel 
service og montage.

Lodrette radiatorer bedst

Danmark er et foregangsland, hvor fjern-
varme dækker 65 pct. af opvarmningen 
af blandt andet 1,5 mio. parcelhuse, og 
er kun overgået af Island, der får 95 pct. 
af sin opvarmning fra termisk varme fra 
undergrunden. Der findes to former for 
opvarmning fra radiatorer:

Konvektionsvarme fra lodretstående 
og høje varmepaneler, hvor en stor del af 
rumluften sættes i bevægelse, og stråle-
varme fra flade, vandrette paneler typisk 
monteret i loftet, hvorfra de opvarmer 
omgivelserne.

Lodrette radiatorer har en stor afkø-
ling på 30-40 grader og er derfor effek-
tive varmegivere. En almindelig radiator 
trækker mange kubikmeter luft rundt, 
der giver aflejring af meget snavs bag 
panelet.

Vandrette varmeafgivere har ingen 
lagdeling af vand, der driver radiatorer 
og skaber afkøling fra top mod bund, så 
en tynd horisontal konvektor afkøler ikke 
nær så godt. Jo mere højde, desto bedre 
afkøling og dermed varmeafgivelse. Ho-
risontale løsninger kræver også en blan-
dingssløjfe.

– Der er store problemer med varme-
smitte i aluminium- og kobberpaneler, 
der opvarmer returvandet. Vi undgår 
også varmesmitte med stål og har arbej-
det på at vende både radiatorer og ind-
byggede paneler i væggen vertikalt for 
at få højde, undgå opblanding og køre to 
strenge med almindelig afkøling, sagde 
han.

Zoneinddelte radiatorer

En ulempe ved en lodretstående radia-
tor er, at varmen vil placere sig i toppen, 
hvor brugerne har minimal nytte af den i 
opholdszonen. Hudevad har derfor ud-
viklet et glat, vertikalt strålevarmepanel 

Lignum-panelet

•Frontplade i 2 mm

•Opbygning med komponenter i kraftig kvalitet

•Zoneinddelt varmeflade

•Isolering i PIR-skum  (brandklasse 1 jf. BS476 samt B2 jf. 

DIN4102) med mulighed for konvektion

•Mulighed for blændpanel over/under for afdækning af 

rør/nedhængt loft

•Mulighed for indbygget ventil

Hudevads zoneinddelte varmepanel, der kan indbygges i vægge og lysåbninger, hvor det 
kan sikre en høj grad af hygiejne med minimal rengøring. Kilde: Hudevad.
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fortsætter indenfor  
for at blive renset.

Aftagelig top for let 
filterskifte.
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Ren luft – fri for partikler 
og skadelige stoffer, 
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spredt i alle retninger, 
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Få en besked i din 
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tilgængeligt elektronisk.
Send din e-mailadresse til
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med zoneinddeling, der kan opvarme de 
nederste dele langt mere optimalt.

– Vi kan holde en lagdeling og starte 
med at opvarme den nederste del, derpå 
den mellemste og til sidst den øverste 
og få maksimal varmeafgivelse, hvor folk 
opholder sig, og det skaber samtidig en 
øget konvektion og effektivitet. Løsnin-
gen kan indbygges som effektive stråle-

Filip Rosenberg, Ribe Jernindustri

varmepaneler i vægge, der begrænser 
støvafl ejringer og forbedrer hygiejnen, 
men lagdelingen kan ikke indbygges i 
de tynde loftpaneler, understregede Filip 
Rosenberg.

Lignum-panelet, der kan indbygges, 
fremstilles af kraftig stålplade og isole-
res med brandklassifi ceret PIR skum på 
bagsiden for at minimere varmetab til 
væggen, men kan også isoleres med mi-
neraluld. Blindpaneler kan sættes under, 
tilslutning kan ske fra toppen og forsynes 
med ventiler til regulering.

Lignum-panelet kan indbygges i en 
karm, niche eller udspring eller place-
res frit på væggen. Det vil optage meget 
lidt vægplads indbygget, men fylder til 
gengæld en del monteret frit fremme på 
væggen.

Panum-instituttet/Mærsk-bygningen, 
et laboratorium i 14 etager, har fået ra-
diatorer indbygget i vindueskarmene, så 
kuldenedfaldet standses ved vinduerne. 
Rengøringen er hurtig og let. Hos SVS 
Esbjerg ligger de på væggen, men syner 
ikke af meget, så mange besøgende tror, 
det er kabelkanaler.

Varmeafgivelsen er ikke så høj som 
en traditionel radiator, men effekten kan 
øges ved at placere møbler og inventar 
foran, og det lave tidsforbrug til ren-
gøring gør totaløkonomien fornuftig. I 
fremtiden bliver der ikke økonomi til at 
rengøre radiatorer som tidligere, sagde 
Filip Rosenberg.
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Skal sygehusmad være 
gourmet eller sundt?
Det noget provokerende spørgsmål blev stillet både direkte og indirekte i Nils Grønfeldts indlæg om 
sygehusmad. Direktøren for Catering Consulting Group (C-C-G) slog et slag for at gentænke maden på 
sygehusene. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Det er faktisk kun en tredjedel af den 
mad, der bliver serveret på danske sy-
gehuse, som havner i maven på senge-
liggende patienter. Resten indtages af 
ambulante patienter, pårørende, gæster 
samt ikke mindst af personalet, som ta-
ger godt for sig af retterne i kantinerne.

– Og udviklingen med færre langtids-
indlagte patienter vil forstærkes i fremti-
den. Der vil komme flere ambulante pa-
tienter, flere operationer, hvor patienten 
sendes hjem efter kort tid, og akutte pa-
tienter, der gennemgår et kort, men hek-
tisk forløb. De sengeliggende patienter 
bliver færre, og indlæggelsestiden bliver 
kortere og kortere.

– Skal vi indrette hospitalsmaden efter 
pædagogiske og ernæringsrigtige prin-
cipper? Eller skal vi tage konsekvensen 
af, at meget få mennesker opholder sig 
i længere tid på et hospital, og i stedet 
servere noget, de kan lide…? spurgte 
Nils Grønfeldt.

Stress og viden forener 
patienterne

Dagens og fremtidens patienter er ikke 
nær så veldefinerede, som de var for få år 
siden. De har hver især forskellige hold-
ninger til, hvad der er sundt, ernærings-
rigtigt og velsmagende.

– Men de fleste patienter vil opleve et 
mere hektisk og stressende forløb, end 
vi har set indtil nu. Selv de, der er igen-
nem store og komplicerede operationer, 
får måske kun et par måltider i hospita-
lets regi. Og så er der ikke meget mening 
i at begynde at ’opdrage’ patienterne 
med mad, som vi eksperter mener, de 
har godt af.

– Ud over stress, så er dagens patien-
ter nemlig også forenede af at være in-
formationsjunkier og selv søge informa-
tioner. De er bestemt ikke autoritetstro, 
tværtimod er de autoritetsskeptiske. Og 
det betyder, at de stiller spørgsmål til alt 
– også til maden. Så for at undgå yderli-
gere stress kunne man måske bare ser-
vere, det de ønsker, foreslog Nils Grøn-
feldt.

Alder spiller ind på menu-ønsker

At efterkomme individuelle ønsker kan 
virke uoverskueligt, især hvis man også 
skal tage hensyn til de vidt forskellige 
ønsker, som de forskellige aldersgrupper 
har til måltiderne.

– Børn, ved vi, er meget selektive 
omkring fødevarer; de medbringer de-
res forældre, som har helt andre behov 
og ønsker. De unge deler alt på deres 
sociale netværk – også et måltid, de 
finder lækkert eller det modsatte. De 
25-50-årige bekymrer sig om karriere og 
familie, og ikke mindst er de ofte helse- 
og fitness-freaks. De 50-70-årige er me-
get bevidste om deres egne valg – også 
omkring fødevarer, og selv de ældre er i 
dag en generation af forbrugere, der for-
venter omsorg og social tilstedeværelse, 
lød Nils Grønfeldts opsummering af de 
forskellige aldersgruppers behov.

Kan alle få særbehandling?

Alle grupper forventer at få særbehand-
ling. Patienterne ligger på enestuer og 
forventer at kunne vælge den mad, de 
foretrækker. De ambulante patienter og 
den ’nye’ gruppe: ambulante sengelig-
gende, der ligger i sengen otte-ti timer 
efter en operation, de besøgende og 
personalet, som måske kunne tænke sig 
at tage mad med hjem, har alle specielle 

ønsker og krav. Men hvordan skal et 
sygehuskøkken kunne efterkomme alle 
ønsker på én gang? Nils Grønfeldt havde 
et bud, som han selv betegnede som en 
smule provokerende:

– Det er faktisk ikke så svært at tilbyde 
et bredt udvalg, hvis maden er tapas-in-
spirede, kolde småretter. I dag er al syge-
husmad bygget op om de varme retter, 
der er sammensat efter sundhedsperso-
nalets opfattelse af basal ernæring. Men 
skal vi virkelig målrette sygehusmaden 
mod de 30 procent sengeliggende pa-
tienter? Og skal vi nødvendigvis tilbyde 
varm mad, når den gennemsnitlige ind-
læggelsestid kun er 2,9 dage og for ned-
adgående? lød spørgsmålene, som Nils 
Grønfeldt lod hænge i luften.

Kiosk og betaling

Catering-direktøren havde flere forslag, 
der i højere grad ville kunne efterkomme 
de forskellige gruppers ønsker.

– Man kan fx tænke sig en form for 
kioskfunktion eller Café på afdelingerne, 
hvor patienter ud over basismaden 
kunne købe ekstra tilbehør eller mod 
betaling få helt andre retter. Pårørende 
kunne købe mad og indtage den i dag-
ligstuen, og personalet kunne tage take-
away med hjem. Betaling er jo ikke noget 
problem med Mobile-Pay eller lignende, 
lød én af Nils Grønfeldts visioner.

– Det ville også være medvirkende til 
mindre madspild, hvis patienterne kunne 
bestemme, hvad de ønskede på tallerke-
nen. I dag bliver mad for 2 mia. kr. om 
året produceret i danske hospitalskøk-
kener uden overhovedet at blive øst op 
på en tallerken. Dertil kommer den mad, 
der kasseres, fordi der bliver øst for store 
portioner op i forhold til patienternes ap-
petit, eller fordi de ikke synes, at maden 
smager godt, supplerede han.
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KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 
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Oplevelsessamfundet ind på 
sygehusene

Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at 
patienter og andre, der spiser på hospita-
lerne, får den mad, de helst ønsker? Det 
vigtigste er da trods alt, at patienterne 
bliver raske og får den bedst mulige 
behandling i forhold til deres sygdom? 
Nils Grønfeldt mente, at de to spørgsmål 
hænger sammen:

– Patienterne er i forvejen i en stresset 
og uvant situation. Og eksperter er enige 
om, at jo færre yderligere forstyrrelser og 
ærgrelser vi kan tilføje, jo hurtigere og 
nemmere kommer patienterne igennem 
sygdomsforløbet, påpegede han.

Den anden begrundelse for at satse 
på måltiderne, illustrerede han med en 
anekdote fra en anden branche:

– Når et ægtepar kommer ind på et 
hotelværelse, går konen ud på badevæ-
relset for at se, om der er hårtørrer, bløde 
håndklæder og velduftende shampoo. 
Manden går hen og ser, hvilke tv-kanaler 
hotellet tilbyder. Ingen af dem lægger 
sig sengen for at teste det produkt, de 
egentlig har købt: en overnatning.

– På samme måde er det oplevelsen 
fra et sygehusbesøg, der sætter sig fast 
og diskuteres efterfølgende. Det er ren-
gøringen, maden, plejepersonalts smil, 
du bliver bedømt på. Patienterne kan 
ikke forholde sig til, om lægen har udført 
operationen godt, eller om de får den 
rigtige medicin, sagde Nils Grønfeldt, 
der mente, at hospitaler i fremtiden ville 
kunne konkurrere og brande sig på mad!

Fremtiden er individuel

Kravet om individualisering vil komme 
fra alle patientgrupper, men Nils Grøn-
feldt understregede, at det ikke nødven-
digvis vil kræve fl ere valgmuligheder.

– I Danmark har vi måske endda visse 
steder for mange valgmuligheder. Vi 
kender jo godt dette med, at når et me-
nukort bliver for omfattende, så bliver vi 
overvældede og vælger det sikre – det 
samme hver gang, påpegede Nils Grøn-
feldt og mente at valgmuligheder også 
kommer af fx at kunne købe tilbehør, 
kunne bestille maden hjemmefra, eller at 
have mulighed for at vælge tid og sted, 
hvor måltiderne indtages.

Der er stor forskel på de patienter, 
som kommer hurtigt ind og hurtigt ud 
igen, og de patienter, som har udsigt et 
længerevarende hospitalsophold eller 
har specielle sygdomme, der kræver en 
særlig kost. Her er det blandt andet ho-

spitalets opgave at hjælpe patienterne 
med at træffe de ernæringsmæssigt rig-
tige valg.

Udnyt trends til fremtidssikring

Når vi skal planlægge fremtiden for mad 
og måltider på hospitalerne, er det en 
god idé at kende nogle af de muligheder, 
som fremtiden byder på. Trendforskere 
peger blandt andet på, at der vil komme 
meget mere fokus på madens indvirk-
ning på miljøet, på madspild og kvalitet. 
Der vil opstå et pres for fx at erstatte 
naturligt kød med laboratoriefremstil-
let. Der vil opstå fl ere muligheder for at 
måle på kroppens tilstand – fx med intel-
ligent tøj, og der vil komme intelligente 
systemer, der kan sammensætte maden 

individuelt efter den enkeltes behov for 
ernæring og smag.

– Og i fremtiden vil vi nok se, at hospi-
talscatering udnytter disse intelligente 
systemer til at tilbyde mad som er tilpas-
set de enkeltes behov og ønsker. Det vil 
være et fl eksibelt system, hvor tekno-
logien bruges til specifi cere ydelserne, 
men også til løbende at ændre dem, ef-
terhånden som behovene ændres.

– Der vil nok i højere grad være en 
mere blandet produktion af kold og varm 
mad. Alt vil forsat blive fremstillet i cen-
trale køkkener, der måske endda laver 
mad til fl ere hospitaler. Hovedvægten 
bliver på kold mad, måske pakket i ap-
petitlige fastfoods portionsanretninger, 
der kan bestilles via tv-fjernbetjeningen, 
forudså Nils Grønfeldt.

Nils Grønfeldt, 
Catering Consulting Group
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Overvej grundigt 
gulvbelægningen
Gulvet er en vigtig del af en bygning, men det kan være et problem 
at finde vej gennem materialer, krav, behov og specifikationer. 
Totaløkonomi og livscyklus er vigtige for vurdering af totaløkonomien, 
mener Gulvbranchen/Dansk Byggeri

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Mange overvejelser skal foretages før 
der vælges ny gulvbelægning. Der er så 
mange gulvtyper, at det kan være en stor 
udfordring. Gulvbranchen har derfor ud-
arbejdet værktøjer til at guide køberne 
sikkert gennem projekteringsfasen og de 
mange krav, som en ny gulvbelægning 
skal opfylde. Stil mod en passende ba-
lance mellem det arkitektoniske og funk-
tionaliteten, få styr på kravene til gulvet 
og hav en klar holdning til det æstetiske.

Så står du godt rustet, var budskabet 
fra fagteknisk konsulent på gulvområdet, 
civilingeniør Torben Hessing-Olsen, der 
er ansat i Dansk Byggeri og kom som re-
præsentant for Gulvbranchen.

”Gulvet er en meget vigtig og domine-
rende del af et byggeri. Der kan gå meget 

galt i valget af nyt gulv, når der mangler en 
analyse af de krav, der stilles til gulvet eller 
ikke er foretaget en afstemning af forvent-
ningerne mellem kunde og leverandør. 
Der kan også mangle forståelse for sam-
spillet mellem indeklima og gulv i bygge-
fasen og det færdige byggeri”, sagde han.

Gulvbranchen under Dansk Byggeri 
har udarbejdet såkaldte checklister til at 
hjælpe bygherrer og privatkunderne til 
at få tankerne ledt hen på de væsentlige 
områder. Det er en funktionsanalyse, der 
tager højde for mekaniske, kemiske og 
termiske påvirkninger af gulvet. Der kan 
opstilles mange krav til et nyt gulv.

Er gulvoverfladen skridsikker, er gul-
vet lyddæmpet, så man ikke generes af 
trinstøj, er der indbygget elektrisk aflad-
ning, så fintfølende apparatur ikke på-
virkes eller ødelægges, er der brand- og 
hygiejnekravene til gulvet? I den lange 

række af spørgsmål skal der også tages 
stilling til rengøringsvenligheden, beho-
vet for et løbende vedligehold og miljø-
påvirkningerne af omgivelserne.

Få afstemt forventningerne

Et trægulv skal løbende vedligeholdes, 
men kan repareres, mens et designgulv, 
der bliver støbt i farvespartelmasse, skal 
stå perfekt når det lægges af håndvær-
kerne, da det ikke kan repareres uden 
at resultatet bliver skæmmet og ødelagt. 
Gulvbranchen har udarbejdet en lille fol-
der, ” Guide til vurdering af gulve”, der 
behandler alle gulvtyper. Æstetikken 
overlader vi til arkitekterne, sagde Tor-
ben Hessing-Olsen.

Kvalitetssikringen er et væsentligt ar-
bejdsområde for Gulvbranchen. Torben 
Hessing-Olsen viste skrækeksempler på, 
hvor galt det kan gå, når man ikke over-
holder forskrifterne. Der kan opstå store 
buler på nylagte gulve, når underlaget er 
fugtigt ved montagen.

– Vi arbejder i Gulvbranchen med pro-
jektet, ”Gulvbranchens digitale kvalitets-
sikring”, der ikke indeholder revolutione-
rende nyt, men fokuserer på at undgå de 
dyre fejl. Branchen har lavet standardi-
serede kontrolplaner og standardbeskri-
velser. Nu er informationerne samlet og 
standardiseret for at få flyttet kvalitetssik-
ringen ud på byggepladsen i god tid og 
ikke dagen før byggeriet afleveres.

Livscyklus skal tages med

Gulvbranchen har også udarbejdet et 
LCC-værktøj i form af et Excel-regneark 
med Life-Cycle Cost (LCC) så alle kan 
beregne, hvad deres gulv koster efter en 
årrække. Regnearket består af ark med Her har betonen været for fugtig da gulvet blev lagt, så belægningen slipper og buler op 

ved fordampning fra undergulvet. Kilde: Dansk Byggeri/Gulvbranchen. Fortsættes side 50

Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri
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Vi sikrer ergonomien 
på hospitalerne!

Vi er både producent og lagerførende 
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Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

optimal hygiejne & patient-integritet
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formler til udregning alt efter gulvtype, 
rengøring og vedligehold. Brugerne kan 
så taste gulvbelægninger ind og se, hvad 
gulvet koster i løbet af en periode, i hele 

levetiden, hvordan det vedligeholdes og 
alle driftsudgifter. 

Regnearket viser, at et 100 kvadratme-
ter stort gulv til 140.000 kr. koster 800.000 

kr. at gøre rent i 50 år. Et 100 kvadratme-
ter stort gulvtæppe til 400 kr. pr. kvadrat-
meteren eller 40.000 kr. i indkøb, koster 
1,9 mio. kr. at have liggende i den pe-
riode. Det er få gange gulve skiftes fordi 
de er slidt op. Skiftende mode er årsag til, 
at tæpper typisk udskiftes hver 10 år selv 
om levetiden er væsentligt længere. Tæp-
per bliver slidte og triste at se på.

Regnearkene ligger klar til download 
på hjemmesiden på www.gulvbranchen.
dk og man kan frit ændre forudsætnin-
gerne. De anførte Life-Cycle Cost er 
beregnet i nutidskroner, og man kan lave 
sine egne modeller.

Gulvbranchens Vådrumskontrol er 
en frivillig certificeringsordning for pvc 
gulve og vægarbejder. Formålet med 
GVK er at opnå sikkerhed for, at arbej-
det bliver udført i overensstemmelse 
med bygningsreglementets forskrif-
ter. GVK oprettedes i 1979 efter at den 
håndværksmæssige kvalitet af mange 
badeværelser viste sig at være sjusket og 
fejlbehæftet i forhold til bygningsregle-
mentet. Gulvbranchen etablerede som 
konsekvens en målrettet uddannelse af 
de byggeansvarlige i gulvfirmaerne.

Hvor går det galt?

Manglende analyse af de krav der stilles til gulvet

Manglende forventningsafstemning mellem 

kunde og leverandør

Manglende forståelse for samspillet mellem 

indeklima og gulv, såvel i byggefasen som 

driftfasen.

Der er mange faldgruber når man vælger nyt gulv og her er listet op, hvor problemerne ty-
pisk opstår. Kilde: Dansk Byggeri/Gulvbranchen.
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Ergonomisk Døgnrytmelys

Sundhedsfremmende lys 
- hele døgnet

Følg med på LinkedIn/Chromaviso 
eller læs mere på www.chromaviso.com

En sundhedsfremmende lysløsning som 
understøtter kroppens naturlige døgnrytme hos 
patienter og personale.

 § Automatisk styret med specialudviklet natlys

 § Klinisk valideret lysprotokol som forener hensyn 
til patientkategori og afdelingens rytme

 § Ergonomiske lysindstillinger tilpasset brugernes 
behov

 § Brugervenlige betjeningspaneler som touch 
skærm eller trykknap

 § En fuldt integreret døgnrytmeløsning med høj 
driftssikkerhed 
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Det var en frivillig certificeringsord-
ning for medlemmer af Gulvbranchen 
der udfører vådrum med PVC. I 2009 
blev ordningen revideret, da den, ifølge 
Torben Hessing-Olsen, var blevet slap. 
Gulvbranchen lavede en ny version og 
en kvalitetshåndbog bygget op både om 
egenkontrol og ekstern kontrol. Audits 
udføres af BKK med kontrol af arbejds-
gange, markbesøg og af det udførte ar-
bejde.

Klar med et digitalt værktøj

Audits udføres af BKK hvert andet år og 
to gulve udført at det enkelte firma bliver 
inspiceret. Konstateres fejl, kommer der 
ekstra kontrolbesøg. Alle anvisninger ud-
springer af bygningsreglementets krav, 
SBI 252 Vådrumsanvisning, branchens 
erfaringer med ”best practices” m.m.

SBI 252 anvisning for vådrum skær-
per kravene. Entreprenørerne skal være 
tilsluttet ekstern kontrol. Arbejdet med 
PVC bør udføres af håndværkere med 
svejsecertifikat. Det er blevet taget op, 
da mange bygherrer ikke var opmærk-
somme på det.

Man kan ikke lave vådrum i offentligt 
regi uden at entreprenøren er medlem 
af GVK, fastslog Torben Hessing-Olsen. 
GVK betyder for bygherrer, at man over-
holder bygningsreglementet, at vådrum-
mene er vandtætte og overholder alle 
krav.

Tidlig inddragelse optimal

En stor del af de ekstra arbejder der op-
står kan forudsiges inden gulvene læg-
ges, hvis man får gransket grænseflader 
i rette tid og sted. Før blev kontrakterne 
først indgået 14 dage før alle bygnings-
dele var færdige med det resultat, at der 
kom ekstra regninger.

”Får man sat sig sammen og lavet en 
ordentlig projektgranskning, kan man 
undgå mange problemer. Det er vigtigt 
for et succesfuldt projekt”, sagde Torben 
Hessing-Olsen. Spørgelysten fra salen 
var stor og et spørgsmål var brugen af 
trinlydsdæmpende undergulve som krav 
i bygningsreglementet.

Torben Hessing-Olsen advarede mod 
at lægge gipsplader, da materialet let 
knuses af de tunge hospitalssenge, der 

kan veje på til 400 kg. Bløde skumba-
sider og tunge senge er også et dårligt 
makkerskab, men med armeret tynd-
puds kan man nå langt, vurderede han.

”Vi oplever at overfladestyrken kan 
være et problem. Man fokuserer meget 
på trykstyrken, men en tung seng kan 
forvolde knusninger, så trækstyrken bli-
ver vigtigere end trykstyrken. Der an-
vendes forkerte måder at måle trækstyr-
ken på med apparater og trækklodser”, 
sagde han.

Man kan ikke måle fugt med overfla-
deskannere til vurdering af om under-
laget er tørt nok, advarede Torben Hes-
sing-Olsen. Buler skyldes at underlaget 
har været for fugtigt, påpegede han og 
viste et par skrækeksempler på damp-
buler fra et lufthavnsgulv og en efterføl-
gende elendig reparation.

– ”Vi anbefaler at bore et hul, proppe 
det af og lade mindst 5 dage gå før man 
måler den relative fugtighed i undergul-
vet. Fugtige pletter kan påvises med en 
destruktiv prøve, hvor en klump hugges 
ud af betonen til analyse, men det koster 
flere dages ventetid”, sagde han adva-
rende.
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Gå rundt i hospitalet før 
det bliver bygget
Open BIM Studio er blevet et stærkt redskab for arkitektfirmaet Sweco og et direkte lovkrav i Finland når 
der skal bygges nye hospitaler. Visualiseringen i 3D sikrer, at alle personalegrupper kan opleve arkitekturen 
i et specielt studie, hvor plantegninger er omsat til naturtro 3D

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Driftsomkostningerne er en kæmpe ud-
gift, der får byggesummen til at blegne, 
når den ses over et hospitalsprojekts le-
vetid. Driften kan koste 40 gange mere 
end prisen for at opføre et hospital, viste 
en planche. God planlægning kan sikre 
en effektiv drift og reducere driftsudgif-
ten med op til 15 pct., fastslog Jaakko 
Jauhiainen, Sweco OY.

Udfordringen med store driftsudgifter 
blev anskueliggjort i plancher, der viste 
enorme forskelle. Et byggeri der koster 
1 mio. Euro, kan regne med vedligehold 
koster 5 mio., men de løbende drifts-
udgifter i levetiden løber op i hele 200 
mio. Euro. En virkelig case fra Kainuun 
Healthcare District viste udgifter på 10 
mio. Euro til design og MC, 100 mio. til 
byggeriet, 500 mio. til vedligehold, men 
4.000 millioner Euro i driftsudgifter.

Ifølge Jaakko Jauhiainen kan udviklin-
gen inden for healthcare i Finland sam-
menlignes med Danmark. I Finland har 
13 hospitalsdistrikter planlagt investerin-
ger i nye hospitaler på 6,7 milliarder Euro 
i løbet af de næste 15 år, svarende til 500 
millioner Euro om året.

Landet låner 11.000 Euro hvert minut 
og offentlig healthservice er sikret 3.500. 
Der bliver behov for 33 pct. mere pleje 
og behandling i 2030. Vokser behovet 
for personale i samme takt, vil hver an-
den ung i Finland skulle uddannes til sy-
geplejerske eller læge i 2030.

Store beløb kan spares på den dyre 
drift ved at effektivisere. Jaakko Jauhiai-
nen viste en planche med den tradi-
tionelle måde at opføre et hospital på 
og Swecos, hvor man med et intensivt 
planlægningsforløb bygger et solidt 
fundament for de efterfølgende investe-
ringsbeslutninger i tæt partnerskab med 
brugerne.

Det er her Open BIM-Studio med vi-
sualisering af plantegninger i naturtro 3D 
er et stærkt værktøj for Sweco og lige-
frem blevet et krav i Finland, når hospi-
talspersonalet inddrages i designfasen. 
Undersøgelser viser, at 70 pct. af forstå-
elsen af planer går tabt, hvis de ikke præ-
senteres i naturlig størrelse.

Sådan virker BIM

BIM er en forkortelse for ”Building Infor-
mation Modelling” eller ”Bygnings Infor-
mations Modellering”. Det er en digital 
model af en bygning. OpenBIM Studio 
er en 3D præsentation, der ved hjælp af 
BIM-modellen giver en virtuel 3D ople-
velse af et projekt, mens det endnu be-
finder sig virtuelt i computerne. Hospita-
lerne kan med systemet spare den dyre, 
langsommelige bygning af mockups i 
fuld skala.

Et OpenBIM Studio kan sammenlignes 
med en mini biograf, hvor rådgivernes 
BIM-modeller bliver til virtuelle prototy-
per i fuld skala. Når et sygehusprojekt ka-
stes op på lærrederne i studiet, opleves 
det som om man træder fysisk ind i byg-
geriet. Et sådan studio blev præsenteret 
på FSTAs årsmøde 2015.

Dette OpenBIM Studio viste, at fysi-
ske afstande og rummelighed opleves 
præcist, nærværende og tredimensio-
nelt med installationer, inventar, møbler, 
teknisk udstyr. Det virker som om byg-
ningen allerede er taget i brug. Man kan 
bevæge sig rundt og få et indtryk af, om 
design og pladskrav lever op til forvent-
ningerne.

Bevæbnet med et joystick er det mu-
ligt at tage en komplet virtuel rundtur i et 
fremtidigt supersygehus og få vurderet 
samtlige detaljer. De aktuelle hospitals-Cirklerne anskueliggør, hvor meget de enkelte trin i et nyt hospital koster i dets levetid og 

hvad der kan spares ved en effektiv planlægning. Driften er ikke overraskende den altover-
skyggende omkostning. Fortsættes side 54
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projekter kan testes af arkitekter og in-
geniører, men ansatte og bygherrer har 
måske endnu mere nytte af dem, da de 
har svært ved at tolke plantegninger og 
computer fremstillinger i 2D.

Den virtuelle prototype virker naturtro 
med gulve, vægflader, interiør, udstyr, 
senge og alle installationer. Fejl og mang-
ler opdages let og så er det kun BIM-
modellen, der skal justeres. Det kan ske 
hurtigt og billigt med få museklik.

BIM Studio erstattter mockups

OpenBIM Studio er et trefløjet studio 
med et hovedlærred flankeret af to min-
dre sidelærreder. Med en billedhøjde 
på 2,10 m og med 3D briller opleves det 
som at stå inde i bygningen, som den bli-
ver, når den til sin tid står færdigbygget.

Rummenes pladsforhold og indret-
ning kan testes og afstande opleves me-
get præcist. Man kan bevæge sig rundt i 
et helt hospital og hente værdifuld viden 
der ellers er umulig at skaffe. Den virtu-

elle prototype i OpenBIM Studio kan helt 
erstatte den besværlige og kostbare op-
bygning af fysiske modeller, de såkaldte 
mockups, i naturtro størrelse, der i øje-
blikket koster hospitalerne millionbeløb, 
hvor man kun har penge til at teste de 
mest kritiske rum i fuld skala.

Fra BIM modeller overføres data til 
det virtuelle miljø, så man oplever den 
virtuelle præsentation på samme måde 
som en fuldskala mockup. Den virtuelle 
model er langt mere fleksibel, da juste-
ringer foretages lynhurtigt og med mu-
lighed for at teste og evaluere forskellige 
designs parallelt.

Gengivelsen kan indstilles, så man kan 
se, hvordan en kørestolsbruger vil op-
leve et fremtidigt hospital. Denne frem-
gangsmåde er testet på et finsk børne-
hospital, hvor man kørte synsfeltet ned 
og fik indtryk af, hvordan børn vil opleve 
byggeriet, hvilket resulterede i væsent-
lige justeringer.

En ny måde at samarbejde

Under designfasen, hvor projektplan 
og koncept udarbejdes, fastlægges pro-
jektets udformning, mål, funktioner, 
omkostningseffektivitet, miljø- og funk-
tionsmål etc. Alle hospitalets proces-
grupper er involveret og skal sikre en 
indretning, der giver høj effektivitet og 
en økonomisk drift mange år frem.

Jaakko Jauhiainen gennemgik de 
mange trin i Swecos planlægning af store 
hospitaler, der sikrer optimal brugerind-
dragelse og design af byggeriet, så det 
opfylder personalets ønsker og behov i 
det daglige arbejde, understøtter driften 
samt sikrer at patienten kommer i cen-
trum i behandlingen.

Det er en optimal måde at sikre sam-
arbejdet mellem arkitekter, planlæggere 
og brugere. Sweco anvender BIM i alle 
faser i sit konstruktive management i 
samarbejde med personalet og specia-
lister, fastslog Jaakko Jauhiainen, der 
viste masterplanen for Kajaani New Ho-
spital som er Finlands første projekt. Det 
komplicerede design kan splittes visuelt i 
lagdelte visuelle funktioner, der sikrer lo-
gistisk gennemskuelighed og et overblik 
som ellers ikke er muligt.

Virkeligheden kan blive meget kom-
pleks i det eksisterende hospitalsbyg-
geri, fastslog han, og viste et billede af en 
OP-stue der var proppet til bristepunktet 
med udstyr. Derfor ligger der et stort ar-
bejde i hele planlægnings-og designfa-
sen, hvor logistikken og funktionaliteten 
fødes.

Målet for besparelser er på Kainuu 
New Hospital er 8-10 pct., og på Oulu 
University Hospital 10-15 pct. samt ge-
nerelt mere funktionelle, kompakte og 
kosteffektive hospitaler med et helbre-
dende miljø.

– Vi bruger BIM bredt og med dette 
værktøj prøver vi at designe bedre frem-
tid for os alle, sagde han.

Jaakko Jauhinainen, Sweco OY

Hospital, Drift & Teknologi 
udkommer igen den 
13/12 med fokus på

SUNDHEDS-IT
Deadline: 

Tirsdag den 24/11
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Commissioning  
– jo før jo billigere
– I princippet kan man vente med at starte på commissioning, til bygningen er  
færdig. Det bliver bare dyrt. Især hvis man finder noget, som forsinker ibrug- 
tagningen… Faktisk bliver commissioning billigere, jo før man kommer i gang.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Før Jesper Tanggaard kom til Sweco, der 
indtil 1. oktober hed Grontmij, havde 
han 17 års erfaring som sygehusmaskin-
mester. Og dermed også erfaringer for, 
hvad det kan betyde for driften, hvis der 
er steder i en bygning, hvor koordinerin-
gen har glippet i byggefasen.

– Og commissioning er en måde at 
’lappe hullerne’ mellem de enkelte fag-
entrepriser, så bygningen også fungerer 
som bygning, når den er færdig – og i 
hele bygningens levetid! forklarede Jes-
per Tanggaard, der holdt et indlæg på 
FSTAs årsmøde om den danske standard 
for commissioning, DS 3090.

Sund fornuft i system

Den danske standard for commissioning 
udkom i 2014 og giver konkrete anvisnin-
ger på, hvordan processen skal udføres 
for at opnå det ønskede resultat. I USA 
har commissioning været anvendt i ad-
skillige år ud fra en guideline, som først 
nu er blevet en standard. Erfaringerne 
fra USA er, at myndighederne bedre kan 
forstå en standard. I Danmark starter vi 
så med en standard, og vejledninger 
lægges ind som forklarende tillæg.

– I virkeligheden er standarden bare 
sund fornuft sat i system. Commissio-
ning er en måde at tjekke projekter og 
bygninger på, som skal forhindre dårlig 
koordinering, at detaljer går tabt, dyre 
efterfølgende ændringer og forsinkelser. 
Der bliver brugt mange kræfter i byg-
geprocessen på at koordinere på tværs, 
men man får ikke overleveret alle detal-
jer, fordi væsentlige detaljer drukner i 
den ’informationstsunami’, som opstår, 
hvis man prøver at lave et koordinerings-

system, der tager højde for alt, påpegede 
Jesper Tanggaard og supplerede:

– DS 3090 Commissioning fylder hul-
lerne i processen ud ved, at den forlan-
ger, at der bliver lagt nogle perioder ind 
i tidsplanen, hvor vi har tid til at udføre 
en driftsorienteret og tværfaglig gransk-
ning. På baggrund af granskningsresul-
tatet beder vi projektorganisationen om 
at indføre ændringer i projektet eller i det 
mindste begrunde, hvorfor det ikke kan 
lade sig gøre.

Detaljerne er afgørende

– Vi går virkelig ned i detaljerne i en com-
missioningproces, sagde Jesper Tangga-
ard og nævnte et par eksempler på fejl, 

som blev undgået med en nøje gransk-
ning af et projekt.

– Vi testede en specialkonstrueret 
ventilationsløsning, hvor luften skulle 
diffundere ud i mellem loftspladerne. I 
beskrivelsen stod der, at der skulle være 
en spalte på op til 2 mm mellem loftspla-
derne. Men tømreren var en omhyggelig 
mand, der ikke tolererede nogen form 
for sjusk, så han afleverede et loft, hvor 
pladerne var pænt samlet med 0 milli-
meter imellem – helt efter beskrivelsen, 
bare ’bedre’.

– Vi foretog i forbindelse med com-
missioningprocessen en termografering 
af det første lokale, der var færdigt. Det 

Ideel DS 3090-commissioning: ”En lang række irriterende granskninger, hvor der blandt 
andet skal udfyldes 11 store skemaer. I den ikke-ideelle verden kommer bygherren for sent 
i gang, og processen bliver ikke bare irriterende, men byggeriet bliver også meget dyrere – 
selv om man springer over de første faser...” 
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Jesper Tanggaard, Sweco
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viste sig, at der kun kom luft ind ved lys-
armaturerne. De to famøse ord ”op til” 
blev fjernet fra beskrivelsen, og vi undgik 
en ekstraregning på i hvert fald 10 millio-
ner kr., som det ville have kostet at mon-
tere traditionelle indblæsningsarmaturer 
med tilhørende kanaler, fortalte Jesper 
Tanggaard.

I sygehusbyggerierne er der alle ste-
der sparet på antallet af kvadratmeter, og 
der er ofte så snævert, at store reserve-
dele som fx rotationsvarmevekslere risi-
kerer at blive lukket inde, når først byg-
ningen er færdigapteret. Men hvad nu, 
hvis udstyret går i stykker senere?

– Derfor handler commissioning me-
get om at fi nde ud af, om der er plads 
nok til, til at driften kan fungere i daglig-
dagen, påpegede Jesper Tanggaard.

’Irriterende’ DS 3090 i en ideel 
verden

– Commissioning har til formål at gøre 
driften af en bygning så let og problem-
fri som muligt i hele bygningens levetid, 
og derfor er der i høj grad forståelse for 
betydningen af commissioning fra drifts-

folkenes side. Entreprenører og til dels 
bygherrer har ofte et andet fokus, og så 
kan vi ofte virke irriterende fra start til 
slut, slog Jesper Tanggaard fast.

– I den ideelle verden starter vi jo al-
lerede i idé- og programfasen med at 
irritere bygherren ved at bede ham om 
at opstille præcise krav til den bygning, 
der skal blive resultatet af byggeproces-
sen. Vi udfordrer bygherren på luftige 
ord som ’grøn profi l’ og ’Patienternes 
Hospital’. Hvordan måler vi det? I næste 
fase irriterer vi de projekterende ved fx 
at stille spørgsmål til arkitekterne, om de 
har tænkt på vinduespudsning, adgang 
til tagfl ader og vinduesudskiftninger. Det 
er jo irriterende elementer, hvis man har 
en tidshorisont, der kun rækker frem til 
indvielsen. Commissioning har en tids-
horisont, der i princippet aldrig slutter, 
gentog Jesper Tanggaard.

Commissioning-teamet fortsætter den 
’irriterende adfærd’ gennem hele projek-
teringsfasen. I hovedprojektfasen irrite-
rer teamet de projekterende ingeniører 
med spørgsmål til løsningerne. Er der 
nu plads nok over lofterne efter installa-
tionerne er færdige? Kan man servicere 

ventilationsanlæg? Er der plads til at ud-
skifte driftsudstyr? Etc., etc.

Nøglen er incitament

– I byggefasen, hvor vi tjekker op på, at til-
syn er gennemført efter tilsynsplanen, og 
følger op på test- og undervisningsplaner, 
er vi knap så irriterende – med mindre 
anlægget ikke er opført efter de krav, der 
er stillet… Til gengæld er vi slet ikke irri-
terende i driftsfasen, men tværtimod en 
lettelse, fordi driftspersonalet er undervist 
i anlægget, og vi gennemgår alle installa-
tioner i løbet af året, inden der er årsgen-
nemgang, mente Jesper Tanggaard.

– Uanset om en bygherre kommer i 
gang på det ideelle tidspunkt – dvs. alle-
rede i idéfasen – eller senere i projektet, 
så kommer vi ikke ret langt i processen, 
hvis vi hele tiden render rundt og er irri-
terende politibetjente. Derfor handler en 
stor del af commissioningprocessen om 
at skabe et incitament til at tænke på en 
bygning, som noget der skal fungere i 50 
eller 100 år og ikke bare til afl everingsda-
toen. Dette incitament skal etableres hos 
alle parter, der er involverede i byggeriet, 
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sagde Jesper Tanggaard og tilføjede, at 
udbudsformen spiller en væsentlig rolle 
for de forskellige parters incitament til at 
støtte op om commissioningprocessen.

Bygherren skal med i OPP

Sweco er fx involveret i commissioning 
på Psykiatrisk Center ved DNU i Skejby. 
Det er et OPP-projekt

– Her har entreprenøren ’automatisk’ 
et økonomisk incitament til at vælge løs-
ninger, der sikrer, at driften senere får 
optimale forhold. Det er jo entreprenø-
ren selv, der sammen med driftsselska-
bet i konsortiet skal sørge for driften. Og 
her kan man sågar opleve entreprenører, 
der foreslår dyrere løsninger end strengt 
nødvendigt, hvis de efterfølgende kan 
spare penge på driften, sagde Jesper 
Tanggaard med et smil.

Problemerne omkring commissioning 
i forbindelse med OPP ligger faktisk på 
den anden side af bordet.

– I princippet lægger bygherren jo 
hele kontrollen af byggeriet i hænderne 
på OPP-konsortiet, og hvis man kommer 
for sent i gang med commissioning, får 

man måske ikke stillet de vigtige spørgs-
mål til bygherren i idé- og programfasen, 
som man burde. Og hvis bygherren bare 
læner sig tilbage og forventer at få en fiks 
og færdig bygning at flytte ind i, så sikrer 
den 30-årige driftskontrakt, at han nok 
får en bygning, der fungerer som byg-
ning. Men hvem siger, at han også får en 
bygning, der fungerer som hospital…?

– Den, der betaler for commissioning, 
er også er den der kommer til at styre 
processen. Det er der ikke noget odiøst i, 
men derfor kan andre parter, som fx byg-
herren jo godt deltage aktivt i processen 
– eller vælge selv at betale og dermed 
styre, påpegede Jesper Tanggaard.

Hvad synes du selv?

Når det gælder andre entrepriseformer 
som f. totalentreprise, er det lidt en om-
vendt verden. Her er det naturligvis byg-
herren – og i sidste ende brugerne – der 
har størst interesse i at bygningen bliver 
udformet, så driften kan foregå så gnid-
ningsfrit som muligt.

– Men selv om entreprenøren ikke er 
forpligtet til at tænke længere end til at 

levere en bygning, der fungerer som be-
skrevet i projektet, til tiden og med fær-
rest mulige fejl, så kan man få entrepre-
nørerne med på vognen, hvis man griber 
det rigtigt an. Det er faktisk de færreste 
fagfolk, der bryder sig om at levere no-
get juks eller at genere andre faggrup-
per eller kommende driftsmedarbejdere. 
Og man kommer langt med inddrage de 
enkelte, skitsere problemstillingen og 
spørge, om de eventuelt selv har nogle 
gode ideer, der kan løse et problem…

– Men man skal stå tidligt op! For en-
treprenører er lynhurtige, når de falder 
over et godt tilbud, og man kan risikere, 
at en bygningsdel, som commissioning-
teamet har vurderet som mindre egnet, 
allerede er bestilt og betalt af entrepre-
nøren, sagde Jesper Tanggaard, der til 
forsamlingens moro opførte et tænkt 
replikskifte, hvor en entreprenør affær-
digede ethvert ændringsforslag med 
”Næh, næh… Det er for sent! Det er købt 
og betalt…! ”

– Men det er jo blot et yderligere argu-
ment for at komme i gang med commis-
sioningprocessen så tidligt som muligt, 
sagde Jesper Tanggaard mere alvorligt. 
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De rigtige beslutninger til 
rette tid
Tusindvis af beslutninger skal træffes inden 2022 for at få et 237.000 kvadratmeter stort superhospital op at 
stå på en mark syd for Odense. Men hvem træffer beslutningerne? Hvordan? Hvornår? Og er det de rigtige 
beslutninger, der træffes?

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Projektdirektør Henrik Juul Sørensen fra 
konsortiet Medic OUH I/S, der vandt 
projektet for Det NY OUH, satte i sit 
indlæg torsdag eftermiddag fokus på be-
slutninger. Og set fra en udkigspost her 
i 2015 kan antallet af beslutninger, der 
skal træffes, inden hospitalet står færdigt 
i 2022, synes helt uoverskueligt. Landets 
største barkmarksprojekt blandt Kvali-
tetsfonds-byggerierne er i foråret nået 
til vedtagelse af dispositionsplanen og er 
langt fra færdigprojekteret.

Der mangler masser af beslutninger 
inden da. Derfor er det helt afgørende, 
at der er styr på og overblik over beslut-
ningsprocessen, så de rigtige beslutnin-
ger træffes af de rigtige personer på det 
rigtige tidspunkt.

Svært for én – sværere for flere

– Beslutningsprocessen er kompliceret, 
selv når den kun involverer ét menneske, 
påpegede Henrik Juul Sørensen og tog 
udgangspunkt i, hvordan man træffer en 
beslutning om at købe en motorcykel:

– Det første, der sker, når du kigger på 
den Harley, du har udset dig, er en risi-
kovurdering. Hvad kan der ske? Kører 
jeg galt? Har jeg råd? Derefter inddrager 
du dine og andres erfaringer. Kender jeg 
nogen, der har prøvet det? Hvordan har 
de det med beslutningen? Og endelig 
overvejer du alternativer. Skal jeg købe 
en cykel i stedet? En bil? Alt dette fore-
går oppe hovedet under en beslutnings-
proces, forklarede Henrik Juul Sørensen.

En beslutningsproces kan være svær 
for én person, men det langt sværere, 
hvis flere personer skal træffe en fælles 
beslutning. Der er nemlig stor forskel på, 

hvordan mennesker agerer i en gruppe, 
og hvilke elementer i beslutningspro-
cessen de lægger vægt på. Nogle er 
impulsive og spontane og træffer gerne 
hurtige beslutninger baseret på intuition 
alene, mens andre er så forsigtige, at de 
har svært ved blot at komme forbi risi-
kovurderingen. Så er der systematiske 
mennesker, som helst skal have det hele 
stillet op i skemaer og gennemanalysere 
alt for at kunne træffe en beslutning. 
Nogle er dominerende og har meget 
svært ved at se andres argumenter. De 
vælger ofte at tromle sin egen beslutning 
igennem.

Timing er afgørende

Det er svært for én at træffe en beslut-
ning; endnu sværere for en gruppe. Men 
når beslutningerne involverer et halvt 
hundrede forskellige myndigheder og 
andre interessenter, hundredevis af be-
slutningstagere på mindst fire niveauer, 
plus politiske beslutningstagere, der 
kan virke irrationelle eller i hvert fald for-
styrrende på processen, så bliver det så 
svært, at en nøje planlægning bliver ab-
solut nødvendig.

– Det allervigtigste for at få bygget no-
get så kompliceret som det nye OUH, så 
det virker, er timingen. Beslutninger skal 
tages på det rigtige tidspunkt i proces-
sen. Og beslutningerne skal også tages 
af de mennesker, der har beslutnings-
kompetencen. Nogle beslutninger skal 
op på et højere niveau, og det tager altså 
tid, påpegede Henrik Juul Sørensen.

Alle beslutningstagere skal være klar 
over deres egen og de øvriges beslut-
ningskompetence, og beslutninger skal 
formidles og dokumenteres.

– Uden disse spilleregler kan der en-
ten ske det, at nogen tror de har truffet 
en beslutning, men den handling, som 

beslutningen skulle medføre, bliver ikke 
udført. Eller også bliver en handling ud-
ført, men man kan ikke finde ud af, hvem 
der traf beslutningen om det. Begge 
dele er lige slemt. I det første tilfælde 
forsinkes processen, og i det andet er 
der ikke nogen at stille til ansvar, hvis 
noget skulle gå galt, advarede Henrik 
Juul Sørensen.

Afbalancerede planer og 
manualer 

Der er masser af værktøjer, som kan 
hjælpe med at holde styr på beslutnings-
processen: Projektstrategier til fastlæg-
gelse af projektets hovedlinjer, beslut-
ningsplaner, afklaringslister, tidsplaner 
med milestones, projekterings- og leve-
ranceplaner, manualer, mødehåndbog 
og mødeplan.

– Kunsten er at bruge alle disse værk-
tøjer så detaljeret, at de kan anvendes, 
men ikke så detaljeret, at de bliver uover-
skuelige, lød projektdirektørens råd, 
som han selv vidste det lød langt lettere, 
end det er i praksis.
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– I vores projektorganisation er det 
meget tydeligt, at der er ret forskellige 
opfattelser af, hvad der er det rigtige 
balancepunkt. Vi mærker fx forskel på 
kulturen mellem danske og udenland-
ske samarbejdspartnere. I andre lande 
vil man gerne have en manual at slå op i, 

hver gang der skal træffes beslutning om 
et eller andet. Men sådan er den danske 
kultur ikke, påpegede Henrik Juul Søren-
sen.

– Erfaringen fra et stort og tilsvarende 
projekt i udlandet har vist behov for, at 
der skulle træffes hurtige beslutninger 

for at tidsplanen kunne overholdes. Der 
var derfor indført en regel om, at beslut-
ninger skulle være truffet i løbet af 14 
dage, og hvis ingen er uenige derefter, 
så er det dét, vi gør. 

Styr på 
beslutningskompetencerne

Uanset, hvor detaljeret man anvender 
de øvrige værktøjer, så er der ét, som er 
helt afgørende for både timing og beslut-
ningstagernes forståelse af egne kompe-
tencer.

– Der skal være en mødehåndbog 
med beskrivelse af mødestuktur og kom-
missorier for møder inden for alle beslut-
ningsniveauer. Så kan alle dels se, hvilke 
beslutninger de selv kan træffe, og dels 
få en pejling på, hvornår en given beslut-
ning kan forventes at blive truffet på de 
andre niveauer, sagde Henrik Juul Sø-
rensen.

Groft sagt arbejder man i Nyt OUH 
med fem beslutningsniveauer, der alle 
kan behandle indstillinger både ’nede 
fra’ og ’oppe fra’ systemet:
•  Styregruppeniveauet, hvor bygherren 

Nyt OUH

I dag er her en bar mark. Om syv år er der et Nyt OUH, som skal være arbejdsplads for 
11.000 mennesker. Utallige rigtige beslutninger skal træffes til rette tid inden da. Derfor er 
beslutningsprocessen afgørende for projektets succes.
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Konsortiet Medic OUH I/S består 
af KHR Arkitekter A/S, White Ar-
kitekter A/S, White Arkitekter AB, 
Dall & Lindhardtsen A/S, WSP Sve-
rige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører 
A/S og Oluf Jørgensen Rådgivende 
Ingeniører A/S.

sidder for bordenden og bestemmer, 
hvilke strategiske emner, der skal dis-
kuteres.

•  Projektledelsesniveauet, som tager be-
slutninger om kontraktforhold, status-
rapporter og andre taktiske forhold.

•  Projekteringsledelsesniveauet, hvor 
risikovurdering, anlægsøkonomi, 
kvalitet og controlling, myndigheds-
forhold, arbejdsmiljø, forskellige rap-
porteringer og andre operationelle 
forhold bliver behandlet.

•  Sagsniveauet tager blandt andet be-
slutninger om overordnede løsninger, 
standardisering af løsninger og koor-
dinerer løsninger mellem områder og 
fag.

•  Fagniveaet er mere nede i detaljerne, 
samler op på brugermøder og kan ind-
stille forslag til løsninger og emner til 
projektmøderne.

– Brugerprocessen er uundværlig, når 
vi skal bygge en helt ny arbejdsplads til 
mere end 11.000 mennesker. Bruger-
møderne bruges både til at informere 
om projektet og til at få input til dets 
udformning. Men det er også i denne 

sammenhæng vigtigt, at få afstemt for-
ventninger og kompetence. Derfor har 
vi udarbejdet en ’Håndbog for deltagelse 
i brugermøder’, som klart fortæller bru-
gerne, hvad vi forventer af dem, og hvad 
de kan forvente af os. Det er vigtigt at 
fastslå, at en brugergruppe ikke har be-
slutningskompetence, men det er ligeså 
vigtigt, at vi melder tilbage om de beslut-
ninger, der bliver truffet eller ikke truffet 
på baggrund af gruppens arbejde, sagde 
Henrik Juul Sørensen.

Ram anlægsbudgettet med 
Target Cost

Et konkret beslutningsværktøj gav anled-
ning til en del diskussion efter indlægget: 
Target Cost, der i princippet er en me-
tode, der kan beregne de økonomiske 
konsekvenser af beslutninger omkring 
konkrete løsninger, materialer, udform-
ning, kvaliteter mv. Enhver ændring i 
projektet boner ud med en ændring i to-
talomkostningerne.

Værktøjet egner sig således til at be-
svare bygherrens hovespørgsmål: Hvad 
koster det? Og det kan også anvendes til 

at optimere beslutningsprocessen, fordi 
man kan justere på de forskellige para-
metre, og hvis det sker med faglighed, 
skulle man kunne få et projekt, der bedst 
muligt for de penge, der er til rådighed.

– Problemet er bare, at når bygherren 
kommer med ønsker om besparelser, så 
foreslår han at skære lidt hist og pist efter 
salamimetoden, og så hænger projektet 
slet ikke sammen mere. Besparelser ét 
sted koster jo ofte andre steder, lød det 
fra salen.

Henrik Juul Sørensen var enig i, at Tar-
get Cost skulle bruges med omtanke.

– Der er jo alligevel ikke nogen, som 
kender resultatet, før udbuddene er i 
hus… 
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Sundhedsvæsenet skal 
være fleksibelt
Omstillingsparathed samt en mere fleksibel kultur og organisering er en absolut nødvendighed, hvis man 
skal høste fordelene af de 41,4 milliarder dyre sygehusbyggerier, fastslog Simon Nørregaard Jensen, 
Danske Regioner

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Sundhedsområdet står overfor store 
udfordringer med en aldrende befolk-
ning, flere kronikere og behandlings-
muligheder, stigende medicinudgifter, 
specialisering og centralisering. Dertil 
kommer begrænsede økonomiske res-
sourcer. Det er derfor nødvendigt at fo-
kusere på, hvordan vi kan få mest mulig 
sundhed for pengene. Det fastslog Si-
mon Nørregaard Jensen og gav en front-
beretning om arbejdet med nytænkning 
og reorganisering med henblik på at imø-
dekomme fremtidens udfordringer.

Vækstråderummet er nu og i de kom-
mende år begrænset, hvilket under-
streger behovet for mere sundhed for 
pengene. Samtidig er der områder, hvor 
det er vanskeligt at blive ved med at op-
timere. Eksempelvis faldt liggetiden i pe-
rioden 2000-2010 med 25 pct. fra 4,5 til 
4 dage og er nu på et meget lavt niveau. 
Fortsætter udviklingen, vil liggetiden i 
2015 være på kun 2 dage og nul i 2040. 
Det er helt urealistisk, mente han, men 
udviklingen viser, hvor svært det er at 
spå om fremtiden.

– Ingen kan forestille sig behovet i 
2030-2040, men der vil stadig være be-
hov for sygehuse dog vil det i fremtiden 
være de patienter med de mest komplice-
rede tilfælde der indlægges. Vi skal der-
for i indretningen af sundhedsvæsenet 
tage højde for, at der vil ske en ændring 
i sammensætningen af patienterne. Over 
de seneste fem år har regionerne øget 
produktiviteten og patienttilfredsheden 
samtidig med, at hospitalsdødeligheden 
og sygefraværet hos de ansatte er faldet, 
men vi er langtfra i mål. Regionerne skal 
også i de kommende år have fokus på at 
imødekomme presset på sundhedsvæs-
net og i relation hertil er investeringerne 
i sygehusene absolut nødvendige for at 

imødekomme udfordringerne og opti-
mere driften, fastslog han.

Det vidner, betonede Simon Nørrega-
ard Jensen, den nye sundhedsaftale for 
2016 også om med et krav om en stig-
ning i produktiviteten på 2 pct. Samtidig 
er kvalitetsfondsbyggerierne underlagt 
effektiviseringskrav på mellem 4-8 pct.

Bedre logistik og sporbarhed

– Vi har i regionerne et stort fokus på at 
udnytte de muligheder, som de nye fy-
siske rammer giver med bedre logistik, 
sporbarhed, rationel teknologi, tæthed 
mellem funktioner, rørpost m.m. Hoved-
budskabet er her, at der ikke kun er tale 
om mursten. Det vigtigste er, hvordan 
vi arbejder i de nye bygninger. Der er i 
høj grad tale om en organisatorisk for-
andringsproces sideløbende med byg-
geprocesserne, der forudsætter et brud 
med traditionel organisering og går på 
tværs af fag og specialer.

– Regionerne ønsker ikke bare at 
drive, men også at udvikle sygehusene. 
Vi skal turde ændre rutiner, arbejds-
gange og ledelsesmodeller og se på sy-
gehusenes organisering med nye øjne 
og mulighederne i forhold til resten af 
sundhedsvæsnet. Det kræver evne, vilje 
og mod, men også ledelse og ordentlige 
rammer om byggerierne, sagde han.

– Det overordnede mål med de nye 
sygehuse er at sikre patienterne en 
større værdi, højere kvalitet i behand-
lingen, større indflydelse på egenbe-
handling og eget forløb. Specialstruktu-
ren er den store styrke ved det danske 
sundhedsvæsen. Vi er rigtig dygtige til 
at fokusere i dybden og behandle pa-
tienterne, men svagheden er, at det er 
svært at sikre synergi og tænke resultater 
på tværs. Den stærke faglige specialise-
ring øger koordinationsbehovet om det 
enkelte patientforløb, så patienten kom-

mer i centrum, men organisering i le-
delsen funderet i lodrette enheder med 
begrænset interesse i, hvad der foregår 
på tværs, hænger sammen med incita-
mentsstrukturen, sagde han.

– Flere patienter udredes på en afde-
ling, behandles på en anden eller et an-
det sygehus, måske i en anden region, 
flere har brug for pleje og rehabilitering 
i det kommunale sundhedsvæsen, men 
uden en fælles målsætning bliver det 
svært at sikre det gode patientforløb.

Organisering i fag og specialer får 
mange forskelle op til overfladen, kul-
turforskelle og fagkonflikter, der kan 
vanskeliggøre samarbejdet på tværs i 
silotænkningen. Der er derfor behov for 
nye organiserings- og ledelsesformer. Vi 
vil bevare det bedste fra specialiserin-
gen og sikre effektive patientforløb med 
værdi for patienten.

Organisering på tværs

Det er tidskrævende og vanskeligt at 
lave organisationsændringer. Det kræ-

Simon Nørregaard Jensen, Danske Regioner
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ver, at man starter i god tid inden byg-
gerierne er færdige, men det er absolut 
nødvendigt at fokusere på da ”kultur 
æder strategi”. Skal effektiviseringsge-
vinsterne realiseres, er det afgørende, 
at man starter de organisatoriske foran-
dringsprocesser i god tid, før man fl ytter 
ind i de nye sygehuse.

Derfor er vi i fuld gang i regionerne, 
hvor man længe har arbejdet med nye 
former for organisering, der i højere grad 
går på tværs. Desuden arbejder man 
med implementering af nye arbejds-
gange, så man forbereder personalet på 
de nye rammer. Simon Nørregaard Jen-
sen omtalte ”voksdug metoden”, der er 
udviklet i Region Midtjylland og bruges i 
andre regioner, hvor man har gode erfa-
ringer med den. Metoden hjælper med 
at indfri potentialer i de nye bygninger 
og faciliteter til gavn for patienter og per-
sonale.

Metoden skaber indblik i, hvad det vil 
sige at tilpasse sig de nye sygehusbygge-
rier. Der opstår tanker og ideer til, hvor-
dan de nye rammer bedst kan udnyttes. 
Ledere og medarbejdere kan sammen 
styre målrettet og proaktivt gennem for-

andringerne. Simon Nørregaard Jensen 
præsenterede en video fra Region Midt-

jylland om metoden, der hjælper med at 
indfri potentialer i de nye bygninger. Det 
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Uanset om du har brug for filtre til kritiske områder, eller 

til almindelig rumventilation, så vil vores filterløsninger 

levere hvad du har brug for. Kontakt os, eller besøg vores 

hjemmeside, for nærmere information.

www.vokesair.com

Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

www.mann-hummel.com

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

www.louispoulsen.com

LP circle LED
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er meget lavpraktisk – det virker – perso-
nalet er glade for det, men der skal også 
være en klar bevidsthed i regionerne og 
hos politikerne om, at det er nødvendigt, 
for ellers kan man frygte, der ikke sker 
reelle kulturforandringer.

Patienten skal i centrum

Visionen i de nye sygehuse er at få pa-
tienten i centrum, fastslog han. Tankerne 
omkring at placere ’patienten i centrum’ 
startede allerede i 80erne, og det tyder 
på, vi kan lykkes med det nu, da sund-
hedsvæsenet har udviklet sig og patien-
terne faktisk ønsker at blive inddraget 
i behandlingen. Det kræver ikke altid 
store forkromede strategier at sætte pa-
tienten i centrum. De fysiske rammer og 
serviceydelser på hospitalerne er et godt 
eksempel. Det er en vigtig del af patien-
ternes oplevelse og mulighed for at være 
i kontrol over egen sygdomssituation. 
Beslutninger om f.eks. fysiske rammer, 
behandling og pleje, services som mål-
tider, besøgstider og tidsbestilling skal 
organiseres på patienter og pårørendes 
præmisser.

De fælles akutmodtagelser er et ek-
sempel på nye organiseringsformer i 
sygehusene, som de nye byggerier skal 
understøtte, og som også kan virke som 
katalysator for den organisatoriske foran-
dringsproces. De fælles akutmodtagelser 
vil udgøre et centralt omdrejningspunkt 
for de nye sygehuse og vil få betydning 
for sygehusenes øvrige afdelinger og 
funktioner. Hovedmålsætningen med de 
fælles akutmodtagelser er at sikre en hur-
tig og tværfaglig udredning af de akutte 
patienter, således at man få afklaret det 
mest hensigtsmæssige forløb fra starten. 
Dermed opnås bedre forløb, højere kva-
litet og større patientsikkerhed. Patien-
ten sættes i centrum, og patientforløbet 
organiseres omkring patientens behov 
– ikke sygehusets og/eller specialernes. 
Nye fysiske rammer skaber bedre vilkår 
for patientbehandling med fokus på fl ow 
og logistik. Ingen skal strande i systemet. 
Når den rette lægelige ekspertise er til 
stede, arbejder hele sygehuset med om 
det akutte forløb, sagde han.

Ifølge Simon Nørregaard Jensen er pa-
tienter, der er aktive i egen behandling, 
bedre til at tage vare på egen sygdom, 

holde kroniske lidelser under kontrol og 
skabe bedre resultater, men det er en for-
udsætning, at det foregår på patientens 
præmisser. En større patientinddragelse 
kræver en kulturændring, men indsatsen 
for at udvikle sundhedsvæsnet er nød-
vendig for at imødekomme det stigende 
pres på sundhedsvæsnet og for at indfri 
effektiviseringerne i de nye byggerier.

Den stive procedure der er på hospi-
talerne slår den fl eksible kultur ihjel som 
du ønsker, indvendte en deltager på års-
mødet. Det grimme spørgsmål er, hvor-
for privathospitaler kan gøre det, når de 
store offentlige ikke kan, lød spørgsmå-
let fra salen.

– Det er et godt spørgsmål, svarede 
Simon Jensen, der mente forklaringen 
kan hænge sammen med, at de store 
sygehuse er mere komplekse både som 
organisation og i forhold til opgavevare-
tagelse, men vi ønsker et mere fl eksibelt 
sygehusvæsen, der i højere grad er ind-
rettet efter patientens præmisser, og vi er 
allerede på vej, sagde han.
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OPP har været en 
øjenåbner
Det store OPP-projekt med etablering af psykiatrisk afdeling i Vejle har været intensivt. Erfaringerne indtil 
nu viser, at en god forberedelse i den indledende dialog med brugerne og byggepartnere er altafgørende 
for et godt forløb.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Det har da været intensivt, men jeg vil 
også vove den påstand, at dialogfasen i 
starten var godt givet ud i forhold til det 
endelige produkt. Næste gang vil vi nok 
skære kagen på en anden måde, så der 
ikke bliver så mange, og så lange møder. 
Det sagde projektleder Gert Frost fra 
OPP Vejle, der kan se tilbage på et knald-
hårdt forløb, men det har været anstren-
gelserne værd, mente han i sin status.

Regionen har positive erfaringer med 
Offentlig Privat Partnering (OPP) som 
udbudsmodel og det konkrete forløb 
som bestiller. Projektet omfatter den 
store, nye psykiatriske afdeling i Vejle – 
og et nyt OPP udbud af en afdeling ved 
Nyt OUH er under forberedelse. OPP er 
en udbudsmodel som stiller store krav til 
alle involverede, fastslog projektchefen 
og fortalte om udfordringer, tanker og 
visioner for regionens sundhedsvæsen.

– Region Syddanmarks generalplan 
for psykiatrien koster ca. 2 mia. kr. Der 
blev truffet politisk beslutning om at 
sammenlægge enheder, opgradere og 
fusionere sengeafdelinger fysisk og le-
delsesmæssigt. Vi er også en del af Nyt 
OUH hvor psykiatrien fylder 25.000 
kvm., med en anlægsudgift på 725 mio. 
kr. Voksenpsykiatrien (som svarer til godt 
1/3) udbydes som OPP, mens resten ud-
bydes sammen med somatikken.

Vi er langt fremme. Om- og tilbygnin-
gen i Esbjerg til 250 mio. kr. er ved være 
afsluttet. Regionen har samlet retspsy-
kiatrisk afdeling i Middelfart med en om-
og tilbygning til 263 mio. kr. Et nybyggeri 
i Åbenrå til 500 mio. kr.er taget i brug. 
OPP-projektet i Vejle har en kontraktsum 
på 900 mio. med 99 senge og 17.000 
kvadratmeter sengeafsnit, akutmod-
tagelse samt børne- og ungdomspsy-

kiatrisk ambulatorium. Og så mangler vi 
psykiatrien på Nyt OUH.

En brat opvågnen

Om processen og oplevelsen af OPP 
sagde Gert Frost:

– Da vi gik i gang med at overveje 
OPP, opstillede vi nogle hypoteser. Vi 
havde aldrig prøvet OPP og der var be-
grænset med viden i Danmark. Der var 
en masse hypoteser og meninger om, 
hvor godt det var, primært hos rådgivere 
der levede af det.

Vi blev hurtigt klar over, at vi i de ind-
ledende faser frem til kontraktunderskri-
velse skulle være oppe på beatet og gøre 
meget ud af at få en klar, rød tråd i projek-
tet og vore ønsker til OPP-leverandøren. 
Vi vidste meget om psykiatri, men intet 
om OPP, så vi allierede os med et hold 
og brugte megen tid på at lære juridisk-, 
finansiel- og teknisk rådgiver at kende og 
afsætte de nødvendige ressourcer.

Ifølge Gert Frost blev brugerindfly-
delse skubbet frem til projektets start. 
Regionen var over projektet for at sikre 
en høj grad af brugerindflydelse inden 
det blev udbudt, men regionen måtte se-
nere delvis slippe kontrollen, da det var 
et funktionsudbud og håbe, at projektet 
kom over målstregen.

Regionen var på studietur i England 
og blev bekræftet i, at OPP fungerer fint, 
men i Danmark frygtede Region Syddan-
mark at miste for meget indflydelse, når 
skødet var underskrevet, og regionen 
venter da også udgifter til løbende op-
følgning – men det er ikke nødvendigvis 
anderledes, bare fordi det er OPP. Drif-
ten bliver ofte ignoreret ved byggerier, 
men driftsfolkene har jo haft om ikke ve-
toret, så i hvert tilfælde stor indflydelse, 
i det store projekt, understregede Gert 
Frost.

Projektet blev sikret med privat finan-
siering på grund af anlægsstoppet. Med 
privat finansiering kunne vi starte vort 
nybyggeri, og derved også høste gevin-
sterne ved effektivisering og løfte kvali-
teten 4 år før det var muligt med offentlig 
finansiering under forudsætning af, at vi 
fik deponeringsfritagelse.

Dialogfasen en god investering

For at få kreativiteten til at blomstre tilret-
telagde regionens innovationscenter en 
visionsproces som blandt andet bestod 
i at antropologer og andre fagfolk over-
nattede på afdelingerne for få en helt 
personlig oplevelse af, hvordan det er 
at være indlagt i psykiatrien. Processen 
mundede ud i et visionskatalog.

Både patienter og personale blev 
interviewet og samarbejdspartnerne i 
kommunen var med i workshops for at 
få udviklet visionerne maksimalt. Regio-
nen startede op med et rådgiverudbud 
i foråret 2012 med konkurrencepræget 
dialog og tre planlagte dialogmøder:

– Det var ressourcekrævende, ikke 
kun for os, men i høj grad for de præ-
kvalificerede, der virkelig havde lagt sig 
i selen. Vi havde bedt om at blive udfor-
dret, og det blev vi. Vi ændrede vel rundt 
regnet 10 pct. af udbudsmaterialet både 
funktionelt, juridisk og finansielt.

Min familie så ikke så meget til mig i 
den periode det var arbejde 24-7 og der-
udover havde vi en backup-gruppe som 
skulle stå til rådighed og svare på spørgs-
mål, der blev uddelt med rund hånd. Det 
har været sindssygt intensivt, men jeg vil 
også vove den påstand, at dialogfasen 
var godt givet ud i forhold til det endelige 
produkt. Og så var det sjovt!

Vi lagde en bedømmelse ind efter 2. 
runde, så holdene kunne præsentere de-
res materiale for dem, der havde været 
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med i visionsfasen og indledende bru-
gerundersøgelser. På den baggrund gav 
pårørende og personale projekterne 15-
30 punkter karakter. Disse point fik kon-
sortierne. Det var grunden til at vi holde 
et ekstra dialogmøde.

Vi havde 5 prækvalificerede, en måtte 
trække sig og to andre gik konkurs under 
dialogfasen, men vi fik to gode tilbud.

Tre sideløbende spor

– Vi havde en tese om at vor indflydelse 
blev minimal efter kontraktindgåelsen. 
Vi havde holdt mange møder om bru-
gerinddragelse og økonomi m.m. Det er 
ikke som andre projekter bare at indgå en 
kontrakt, vi udliciterer også rengøring, 
madlavning m.v. i 25 år og skal samtidig 
forholde os til afkastkrav. Alt dette skal 
man også have for øje, når der snakkes 
om de mange transaktionsomkostninger 
ved OPP – det er jo reelt flere udbud der 
er samlet i ét udbud.

Regionen havde sikret der efter kon-
traktunderskrift blev lavet tests i mock-
ups i 1:1 for at holde kontrol med pro-
jektet og det medførte en ændring af 
akutmodtagelsen og ekstra medicinrum. 
Der er projektering og aflevering, så det 
traditionelle projektforløb med afslutning 
af faserne projektforslag, for- og hoved-
projekt er borte og afløst af forankring og 
kommunikation, fastslog Gert Frost. Alle 
fra dialogfasen var med i den næste fase, 
så alle ved, hvad der er foregået før kon-
trakten blev underskrevet. Jeg har kun 
ros til dem, vi arbejder sammen med. In-
gen prøver at løbe fra ansvaret.

Vore erfaringer var at vi fik mulighed 
for fremrykke investeringen, der var 
større transaktionsomkostninger ved ud-

budsprocessen, men jeg tror ikke på at 
det bliver nær så tungt næste gang. Der 
er ting vi har hyret rådgivere ind til, som 
vi selv vil håndtere. Uden konkurrence-
præget dialog tror jeg ikke på at vi var 
nået så langt, men næste gang opdeler vi 
det anderledes med færre møder.

Store byrder, store gevinster

– Der er meget stort fokus på totaløko-
nomi, hvad der sker, hvis vi ændrer pro-
jektet i hele den 25-årig periode. Vi bli-
ver præsenteret for konsekvenserne for 
hele tidshorisonten, både ved tilkøb og 
besparelser. Det har været en øjenåbner. 
Vi skal tænke i begge kasser også i vore 
andre projekter, men min påstand er så 
bare, at det er vi ikke altid lige gode til.

Der var høje afkastkrav, men hvor 
mange risici vil vi lægge over til modpar-
ten? Jeg har fuld forståelse for, at de der 
finansierer skal have et dækningsbidrag, 
men der var en forklaringsopgave over 
for politikerne. De så på, hvad det koster 

at låne hos KommuneKredit. Men igen, 
det er ikke helt sammenligneligt – i OPP 
har vi ikke de samme bygherrerisici som 
i traditionelle projekter – men det kan da 
være svært at gennemskue hvad det rig-
tige afkast så skal være i et OPP projekt. 
Vi holder budgetrammen med små krus-
ninger. Team OPP kom med en spareli-
ste, som vi justerede. Dem, der kender 
projektet, kan se, hvor der er penge at 
hente.

”Vi har lavet et sparekatalog. For mig 
er OPP ikke kun en finansieringsform, 
men et partnerskab der kræver enga-
gement fra alle parter. Jeg roser det her, 
men tror samtidig ikke, at OPP bliver 
den gængse form til at finansiere større 
anlægsprojekter, men det er sundt som 
øjenåbner i det offentlige. Vi har lært me-
get indtil videre. Jeg er ikke nervøs for at 
give mig i kast med OPP i Odense, men 
man skal være skarp inden man under-
skriver. Det er der, man har hånd i hanke 
med det, sagde Gert Frost 

Erfaringerne

• Budgetsikkerhed (læs; færre uforudsete)

• Kvalitetsfokus. Driftsoperatørens veto, alt bliver 
prissat, totaløkonomisk perspektiv. 

• Initiale transaktionsomkostninger

• Nye spændene løsninger anlægsmæssigt

• OPP bliver nok ikke standardmodellen for byggeri –
anvendelsen er i høj grad drevet af nødvendighed 
(mangel på penge, mangel på tålmodighed, mangel 
på byggeorganisation), men modellen indeholder nye 
eller forstærkede muligheder og incitamenter, der 
potentielt kan forbedre både anlæg og drift 

• Bliver ikke klogere hvis vi ikke prøver – det her tegner 
til en god case på det. 
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Det er hårdt, men der er også mange fordele ved projekter udført som OPP, mener Region 
Syddanmark der er undervejs med en massiv udbygning af psykiatrien. Her ses nogle af 
fordelene listet op. Kilde: Region Syddanmark.

Gert Frost, 
OPP Vejle
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Totaløkonomi og godt 
samarbejde afgørende i OPP
Driftsoperatøren DEAS har kun gode oplevelser med OPP-projekter, men mangler erfaringer fra 
sygehussektoren, hvor de første danske projekter først nu er undervejs

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Totaløkonomi, risiko og samarbejde er 
de tre vigtigste krav til et offentligt-privat 
partnerskab, fastslog afdelingsdirektør 
Lars Olaf Larsen, DEAS A/S, som er en 
administrations- og forvaltningsvirksom-
hed inden for fast ejendom som har OPP 
som et af sine forretningsben. Erfarin-
gerne fra sundhedssektoren med OPP er 
uhyre begrænset. Der er kun afsluttet et 
enkelt OPP-projekt i Næstved.

Lars Olaf Larsen beskrev derfor det 
mere generelle OPP-forløb og forvent-
ningerne set fra driftsoperatørens side 
med OPP. DEAS har i Danmark 5 OPP-
projekter undervejs med psykiatrien i 
Vejle og en føde- og sengeafdeling ved 
Slagelse Sygehus som de nyeste. I alt er 
DEAS driftsoperatør på 10 OPP-projek-
ter herhjemme, heraf er de 6 i drift og 4 
under opførelse. 8 af projekterne gen-
nemføres sammen med MT Højgaard 
som fast entreprenør.

OPP er ikke en fi nansieringsform, men 

en samarbejdsform hvor det vigtigste er 
partnerskabet. DEAS er med fra starten. 
Forløber samarbejdet ikke godt i hele pe-
rioden, kan det blive et langt, sejt træk, 
fastslog Lars Olaf Larsen idet begge par-
ter har indgået en lang kontrakt, typisk 
20-30 år. Det er nødvendigt at alle nøg-
lepersoner er indstillet på at samarbejde 
de næste 20-30 år, derudover er det vig-
tigt at samarbejdet fungerer godt med 
personalet på hospitalet.

Tilbudsfasen gennemføres ofte som 
konkurrencepræget dialog hvor både 
tilbudsgiver og Bestiller har mulighed 
for at få ’skåret’ projektet til, således 
at det endelige tilbudsmateriale i store 
træk afspejler Bestillers krav til projektet. 
Dialogfasen er en lang, tung og omkost-
ningskrævende både for begge parter, 
men også en et aktiv for det kommende 
projekt.

Usædvanligt krævende

– Når det offentlige udbyder, bliver 4-5 
prækvalifi ceret og kører de alle igennem, 

sidder Bestiller med lige så mange meget 
detaljerede projekter. Samarbejdet bag-
efter er meget lettere, når et projekt ud-
bydes som konkurrencepræget dialog, 
dog er det vigtigt at deltagere fra dialog-
fasen er med i den efterfølgende projekt 
og driftsfasefase.

Totaløkonomi er, udover samarbejde, 
en af de vigtigste forudsætninger for, at 
projektet bliver optimalt for alle parter. 
Når vi som driftsoperatør giver tilbud på 
et hospital eller et andet OPP projekt, 
sidder vi med fra starten og er med til at 
vælge materialer og tekniske løsninger, 
der er optimale for den fremtidige drift.

Vi tænker totaløkonomi ind fra første 
dag. Det kan f.eks. være billigere, set 
over projektets levetid, at lægge trægulv 
i stedet for tæpper. Trægulve er dyrere 
i anlæg, men når den fremtidige vedli-
geholdelse og rengøring regnes med, 
er det i mange tilfælde billigere. Vi gen-
nemgår alle konstruktioner og materiale-
valg i tilbuds og projektfasen, således at 
de løbende driftsomkostninger minime-
res. F.eks kan en udvendig pladebeklæd-
ning lige så godt udføres med kraftigere 
plader frem for tynde plader der let bli-
ver skadet.

Ingen atomvidenskab ved OPP

Det er sund fornuft og ingen atomviden-
skab at lave OPP projekter. Den eneste 
forskel på OPP og et almindeligt projekt 
er, at man har vendt hver en sten. Drifts-
operatøren har ansvaret i 25 år. Hvis de 
ikke bygges på den rigtige måde fra star-
ten, kan det blive dyrt i længden. Når vi 
udarbejder et tilbud, har vi i mange til-
fælde allerede valgt de fremtidige samar-
bejdspartnere, f.eks. rengøringsfi rmaet. 
De er med, når arkitekten slår de første 
streger og bidrager med gode råd.
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Driftsydelserne sådan som DEAS mener det er mest fordelagtigt af lade driftsoperatøren 
varetage. Kilde: DEAS. Fortsættes side 72
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I Vejle er det nyt for os at skulle stå for drift af kantine samt 
have ansat personale der skal transportere patienter, linned 
mm, men det skal vi nok få løst i fællesskab. I Vejle Psykiatri 
har man valgt den fulde pakke. Det er vi vant til fra skoler, her 
skal kommunen kun komme med eleverne, lærere og under-
visningsmateriel. Skolerne er glade for OPP, da de kan koncen-
trere sig om undervisningen og ikke bekymre sig om, at vinduer 
skal males eller om en tagrende bør skiftes.

Alle skal være med, det nytter ikke at vi som driftsoperatør og 
MT Højgaard, som entreprenør koncentrerer os om at bygge 
huset alene. Alle skal være med til at tænke i totaløkonomi med 
byggeri, drift, vedligehold, service, design og finansiering. Jeg 
vil vove den påstand, at når vi involveres i starten af planlæg-
ningen, får vi de bedste designs, materialer og overflader, der 
giver en langsigtet økonomisk fordel.

Der gennemføres en bygherrerådgivning i hele processen. 
Det er ikke anderledes end i ikke-OPP-projekter, men vi ser 
også på den fremtidige drift. Vi er ’vagthund’ overfor Bestiller 
og os selv, som sikrer, at byggeriet gennemføres fornuftigt.

Når vi beregner en 30-årig drift laver vi en levetidsbetragt-
ning på hver eneste bygnings- og materialedel. Omkostnin-
gerne tastes ind i et regneark som viser, hvor meget bestiller 
skal betale om året for den løbende vedligeholdelse.

Begrænset risiko med OPP

Den eneste risiko Bestilleren har, er projektspecifik lovgivning. 
Den nye skolereform betød, at lærere og elever opholder sig 
mere på skolerne, så energiforbruget stiger. Det er en projekt-
specifik lovgivning og driftsoperatøren kan kræve ekstra beta-
ling fra Bestiller.

Der er jævnlige møder i driftsgruppen og en styregruppe der 
tager sig af eventuelle uenigheder i driftsgruppen. Økonomi 
og kontraktændringer løftes altid op i den overordnede styre-
gruppe, men de praktiske erfaringer viser, at problemerne of-
test løses på laveste niveau, så mange møder i styregrupperne 
kan sløjfes.

Kan man se forskel på et traditionelt og et OPP-projekt, blev 
der spurgt fra salen. Nej, der står ikke på et skilt, at det er et 
OPP-hospital, men Bestiller skal gerne kunne se forskel på drif-
ten, lød svaret. OPP kendetegnes ved, at projekterne leveres til 
tiden. Dem, der har finansieret, får ikke deres penge før tingene 
er leveret, så også i dette tilfælde er præcision nøgleordet.

En deltager ville vide, hvordan driftsoperatøren opfattes i de 
eksisterende organisationer.

– Når vi overtager driften på en skole, overtager vi typisk 
også pedellerne. Vore erfaringer er, at driftspersonalet er rigtig 
glade for at komme over til os. Jeg ved ikke hvorfor, og vil ikke 
komme med fordomme om det offentlige, men de synes sam-
arbejdet fungerer rigtigt godt og at de får et større råderum, så 
vi har kun positive oplevelser med driftsfolkene.

Ofte er organisationer, der overtages ved OPP små. I Vejle er 
der 2-3 mand plus rengøringspersonale. Der mangler erfaring 
med holdningen til OPP hos hospitalernes driftspersonale. Lars 
Olaf Larsen fandt det svært økonomisk at sammenligne driften 
ved OPP contra traditionelt, da OPP i 25 år medtager udskift-
ning af tag, gulve m.m. som et traditionelt projekt typisk betaler 
via anlægskontoen.

Hvad sker der ved en konkurs, ville forsamlingen vide. Det 
er ikke et problem al den stund at finansieren har indtrædelses-
ret i kontrakten. Da det er deres penge, der står på spil, skal der 
hurtigt en ny driftsoperatør på banen der kan levere. I modsat 
fald kan kontrakten hæves og så får finansieren en klækkelig 
bod.

Lars Olaf Larsen, DEAS
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UDSTILLERPROFIL

Vi på Strandmøllen vil gerne takke for en god FSTA-
messe!

Som leverandør af gasser til hospitalerne i Region Hoved-
staden og i Region Syddanmark, er det dejligt at møde 
vores kunder under andre former. Det giver os mulighe-
den for at fortælle om Strandmøllens mange kompetencer, 
hvor vi foruden at være leveringsdygtige i alle typer gasser, 
også kan tilbyde service og installation.

Vi vil også gerne sige tillykke til Jan Knudsen som vandt 
den konkurrence, vi havde på vores stand! Der var 181 
nøgleringe i kassen – Jan Knudsen fra Rigshospitalet i 
Glostrup gættede på 180 stk., og var dermed tættest på. 
Jan har vundet en storslået middag for 2 personer med 
Gavekortet.dk.

UDSTILLERPROFIL

ABB takker for den store interesse, der var for de 
produkter og løsninger, vi havde valgt, at have med på 
udstillingen.

Der var mange spørgsmål til vores berøringssikre plug-
in system SMISSLINE som bl.a. er brugt på Kolding og 
Hvidovre hospitaler. Med dette system er det muligt at 
opbygge en fordelingstavle, hvor man kan udbygge eller 
ændre i tavlen under spænding.

Den intelligente bygningsinstallation KNX skabte også 
interesse. Her blev der vist nogle af de muligheder, der er 
for at konstruere en fleksibel installation, hvor der samtidig 
tages højde for energibesparelser, funktioner og fremtids-
muligheder.

UDSTILLERPROFIL

KEN A/S takker for de mange besøgende på årets FSTA 
konference.  Vi var glade for at kunne byde jer velkommen 
på standen, og de mange gode relationer og samtaler som 
denne konference giver os.  Vi ser frem til et fortsat godt 
samarbejde landet over.  Vi er altid åbne for dialog og spar-
ring mellem KEN og FSTA medlemmerne.
KEN A/S udvikler, producerer og sælger desinficerende opva-
skemaskiner til hospitaler, plejehjem og laboratorier, opvaske-
maskiner til storkøkkener og er førende inden for rengøring og 
desinfektion af produktionsudstyr.
I Danmark, Norge og Sverige har KEN egen serviceorgani-
sation der udover KEN maskiner servicerer vi en lang række 
andet storkøkkenudstyr såsom køleudstyr, ovne, kipgryder, 
kogeborde o.lign. 
KEN A/S beskæftiger 220 medarbejdere i Danmark, Norge 
Sverige og Slovakiet.
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UDSTILLERPROFIL

LJ Medical Nordic A/S siger herved tak for en god 
FSTA konference. Også tak til alle, der kom forbi vores 
stand, hvor vi informerede om:
Arbejdsmiljøet på operationsstuerne, idet der er stigende 
evidens for at røg og aerosoler (plume) fra laparaskopisk 
kirurgi, er skadelige elementer – både for personale og 
patient.
Fra Panasonic Healthcare demonstrerede vi den nye 3D 
monitors fortræffelige egenskaber samt informerede om 
den nye 4K monitor, der præsterer en hidtil uset detalje-
skarphed.
Fra KLS Martin illustrerede vi fremstillingsprocessen for 
kirurgiske instrumenter samt præsenterede den nye øko-
serie af marLED operationslamper.
Vi havde indtryk af, at interessen var stor og vi glæder os 
til at følge op på alle henvendelser.

Fra venstre: Andreas Madvig Struer, Leif Juhl-Jørgensen, 
Jannik Yngve Nielsen og Martin Esbensen.

UDSTILLERPROFIL

Silentia ApS udstillede det sidste nye indenfor hygiej-
nisk patientafskærmning og havde opbygget standen med 
mange eksempler fra det omfangsrige produktprogram. 
Der var derfor rig mulighed for at se både de velkendte 
gavl- og foldeskærme, faste skærme og de nye muligheder 
for at printe motiver på skærmene.

Tak for mange besøg på standen og for en rigtig god års-
konference og håber at vi ses igen i 2016.

Silentia ApS
Tlf. 39 90 85 85
E-mail info@silentia.dk
www.silentia.dk

UDSTILLERPROFIL

nora gummigulve
Flere hospitaler i Danmark ser efterhånden fordelene ved 
gummigulve i stedet for traditionelle gulvvalg.
Det er gulvenes egenskaber som: slidstyrke – driftsøko-
nomi – ergonomi og indbyggede sundhed (lave emis-
sioner), der gør at gulvene indgår i planlægningen på flere 
hospitaler.
nora gummigulve præsenterede på messen en nyhed: 
selvklæbende gulve (nora nTx). Fordelene med de selvklæ-
bende gulve er bl.a:  ingen tørretider = hurtig montering  - 
kan monteres direkte på alle overflader som f.eks eksiste-
rende belægninger og malede gulve – kan også monteres 
direkte på meget fugtige undergulve.
 
Hvis du ønsker yderligere info om nora gummigulve så 
kontakt info-dk@nora.com eller ring 4343 9393



UDSTILLERPROFIL

Riegens A/S har endnu engang haft en succesfuld FSTA 
konference i Kolding.
Succesen er målt på at vi har fået talt med en masse gode 
kunder og samarbejdspartnere og et par nye kontakter er 
også kommet til.
Vi har vist den nyeste LED belysningsteknologi sammen 
med Multi Medico armaturet, der har specielt fokus på 
energi, drift og vedligeholdelse.
De 6 forskellige fronter, skal sikre de optimale blændings-
frie lysforhold for patienter og personale i den givne 
applikation. Set med Riegens øjne – Et helt igennem fleksibelt 
og fremtidssikret belysningsarmatur.

Vi siger tak for denne gang og på gensyn.

Michael Hedam og Peter Andersen

UDSTILLERPROFIL

CARE-CALL A/S
 
Tak for en udbytterig FSTA årskonference. Vi er glade for 
den interesse der blev udvist på vores stand, hvor vi blev 
bekræftet i, at BEST EMERGENCY er højaktuel i forhold til 
effektiv afvikling af kritiske alarmer.

Patientterminaler, der udover underholdning, også kan ind-
drage patienten i eget forløb ved give adgang til madbe-
stilling, egen styring af lys og adgang til oversigt over egne 
aktiviteter, er der en tydelig stigende interesse for.

Kontakt Peter Kirkegaard for yderligere information på 
pk@care-call.dk eller 22 79 75 00.

UDSTILLERPROFIL

Johnson Controls Køleteknik
I år viste vi information fra Aarhus Universitetshospital, 
Skejby, hvor man kunne se, hvordan det nye varmepumpe-
anlæg er bygget op, og hvordan man kan se de enkelte dele 
i JCI ISAC Scada styrings- og overvågningssystem. Endvide-
re havde vi fokus på vand som kølemiddel, og det var der 
rigtig stor interesse for. Vand som kølemiddel har mange 
fordele, bl.a. er det tilgængeligt overalt, ugiftigt og uden tvivl 
”grønt” (det første kølemiddel der kan drikkesJ). Vand 
anvendes allerede som sekundært kølemiddel og kompo-
nenterne findes overalt i industrien. Globalt set vil vand 
som kølemiddel revolutionere køleprocesser, og det første 
anlæg er allerede i test på vores fabrik i Højbjerg og vil 
senere på året blive installeret hos en kunde i Jylland. Vi fik 
snakket med mange deltagere fra hospitaler, arkitekter og 
rådgivere og behandler nu mange konkrete forespørgsler.
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DLW Flooring vil gerne takke for endnu en fantastisk 
god og velplanlagt årskonference. Igen i år deltog projekt 
konsulenterne Inge Birkelund og Tine Undén. Vi var glade 
for den store interesse, der var hos de fremmødte, for 
vores skridsikre R10 vinyl til vådrum og operationsstuer. 
Endvidere var vi positivt overraskede over modtagelsen 
af vores dugfriske nyhed Nature Core: ”Design linoleum i 
planker”. Denne type gulve falder i trit med tiden ”helende 
arkitektur” og er samtidig bæredygtigt og 90% naturpro-
dukt. En spændende udvikling indenfor design gulve. Vi 
havde mange konstruktive dialoger omkring ledende be-
lægninger og kunne hjælpe med tekniske råd og vejlednin-
ger om afledning i blandt andet scannerrum. Tak til FSTAs 
bestyrelse for mange spændende oplæg og hyggeligt 
samvær på konferencen. Vi ser frem til næste år …

Tine Undén

UDSTILLERPROFIL

Hudevad
”FSTA-konferencen var igen i år en stor succes for os. 
Vi præsenterede som udstillere vores nye koncept for 
hygiejniske varmeløsninger, Hudevad Care, og oplevede en 
overvældende interesse for at høre mere om vores ny-
udviklinger og fordelene ved denne form for opvarmnings-
løsninger. Kvaliteten af de samtaler, vi havde, var ekstremt 
høj”, siger arkitektrådgiver for Hudevad, Marianne Sigvard. 

”Der var også stor tilslutning til det foredrag, vores tekni-
ske projektleder Filip Rosenberg holdt for deltagerne, og 
mange kom efterfølgende til vores stand for at få mere at 
vide om vores systemer og produkter. FSTA- konferencen 
var for os en virkelig god oplevelse”, slutter Marianne 
Sigvard.

UDSTILLERPROFIL

Semi Staal A/S takker for et rigtig spændende årsmøde 
og mange spændende dialoger om fremtidige muligheder.

Semi Staal har specialiseret sig i automatisk vaske- og 
logistik løsninger til hospitaler, alt fra vask af kasser, trans-
portvogne og affaldscontainere til hjælpemidler, senge og 
madrasser.

På årsmødet blev der præsenteret markedets hurtigste 
og mest driftsøkonomiske system, der vasker og desinfi-
cerer både senge, hjælpemidler og madrasser. Systemet 
er bl.a. installeret på Hvidovre hospital og meget snart på 
Regions hospitalet i Viborg.

For yderligere information kontakt venligst Helle Bugge på 
telefon +45 61 43 58 34 eller hb@semistaal.dk.



FSTA – ÅRSKONFERENCE

Kunsten at bygge oven på
Et par minutters gang fra Comwell i Kolding, hvor FSTA holdt årskonference, ligger Kolding Sygehus. Og 
det var en unik mulighed for en snes deltagere at se, hvordan man bærer sig ad med at bygge et helt nyt 
hospital oven på det gamle, der vel at mærke skal fungere under hele byggeprocessen.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

”Det bliver ikke rart mens det står på, 
men det bliver rigtigt godt, og et velfun-
gerede sygehus når vi er færdige”. Det 
var omtrent dén besked hospitalsledel-
sen, læger, sygeplejersker og de andre 
kliniske faggrupper på Kolding Sygehus 
fik i 2009, da konkurrenceprojektet på 
Kolding Sygehus blev præsenteret.

Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus 
skal som et led i omfattende udbyg-
ninger og rokeringer af opgaver inden 
for sygehussamarbejdet Sygehus Lille-
bælt omdannes til Akutsygehus med en 
række specialafdelinger og nye facilite-
ter. Projektet er et af kvalitetsfondsbyg-
gerierne. Det omfattende byggeri har 
nu stået på siden 2009 og kommer i mål 
i 2017. Lige nu er byggeriet så langt, at 
det giver mening at vise det frem.

Da Kolding Sygehus kun ligger en 
kort gåtur fra Comwell i Kolding, ville ar-
rangørerne af FSTAs årskonference ikke 

lade en sådan chance gå fra sig. Derfor 
var det sidste punkt på dagsordenen et 
’virksomhedsbesøg’ på den omfattende 
byggeplads. En lille snes medlemmer 
trodsede den ventende efterårsferie og 
fik den sidste oplevelse iført sikkerheds-
sko, hjelm og skriggul vest.

FAM og værelser med udsigt

Deltagerne i besøget fik en rundvis-
ning af projektchef Kenneth Holm, der 
af besøgets primus motor, arkitekt Finn 
Sørensen fra Creo Arkitekter A/S fik ros 
for at repræsentere ”en bygherre med et 
sjældent indblik i byggeriets mange de-
taljer”. Finn havde dog også selv en del 
af æren for en inspirerende og udbyt-
terig rundvisning. Creo Arkitekter er en 
del af det team, der står bag projektet, 
og han kunne bidrage med mange spæn-
dende oplysninger undervejs.

De store klumper i byggeriet er en ny 
FAM, som tages i brug netop i disse dage 
midt i november, samt en ny femetagers 
sengebygning, der bygges oven på det 

eksisterende fireetagers hospital. Alene 
udsigten over Kolding Fjord og Lillebælt 
fra de øverste etager må have en helbre-
dende virkning. Der var i hvert fald flere 
gange, hvor konferencedeltagerne faldt i 
staver ved vinduerne, som går fra gulv til 
loft i de 216 enestuer.

Projektet består desuden af en ny 
hovedindgang med et fælles velkomst-
område, et nyt Mor-Barn-Center, he-
likopterlandingsplads, et P-hus samt 
udvidelser af Operationsgang, Røntgen-
afdeling, Billeddiagnostik m.m.

Projektchef Kenneth Holm, Region Syddanmark (tv) og arkitekt Finn Sørensen fra Creo 
 Arkitekter fortale om byggeriet på Kolding Sygehus. 
(Fotos: Sciencejournalist.dk)

Betagende udsigt fra de 216 enestuer.

Alle enestuer har eget badeværelse, der er 
testet via mockup og indrettet, så der altid 
er en mulighed for at gribe fat i et håndtag.
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Søjler igennem et arbejdende 
hospital

Byggeriet er således så meget modsat 
et barmarksbyggeri, som det kan være. 
Faktisk er det ikke en gang en tilbygning, 
men et byggeri, der foregår oven over og 
endda inde i et hospital, som forventes 
at være i fuld drift gennem hele bygge-
forløbet.

– Den eksisterende bygning kan na-
turligvis ikke bære yderligere fem etager, 
og derfor står hele sengebygningen på 
søjler som går hele vejen gennem det 
nuværende hospital. 38 søjler er ført 
igennem de underliggende etager, for-
talte Kenneth Holm, da rundvisningen 
startede ved netop én af de omtalte søj-
ler.

Søjlerne er banket ned i en under-
grund, der med Kenneth Holms ord 
har en konsistens som ”en mellemting 
mellem budding og varm Kjærgården”. 
Oven på denne undergrund skulle så 
placeres en 30.000 tons tung sengebyg-
ning.

Logistisk udfordring

– Det er klart at denne del af arbejdet 
ikke kan undgå at påvirke det kliniske 
arbejde. Det har været en kæmpemæs-
sig logistisk udfordring, og det kliniske 
personale skal igennem 72 rokader på 
grund af Kvalitetsfondsbyggeriet og de 

øvrige regionsfinansierede byggerier på 
matriklen, fortalte Kenneth Holm.

Han mener dog, at byggeriet på alle 
punkter er gennemført efter devisen at 
genere det kliniske arbejde så lidt som 
overhovedet muligt. Sygehuset og drif-
ten har fungeret gennem hele byggepe-
rioden.

Bevarelse af ejerskab

– Men en byggeplads er jo ikke lydløs, 
og der kan nemt opstå en stemning af 
”dem” ude på byggepladsen og ”os” på 
hospitalet. Derfor har vi hele tiden gjort 
meget ud af at være åbne om proces-
sen, invitere personalegrupper på rund-
visning og meget andet, der skal være 
med til at sikre, at personalet forsat tager 
ejeskab til deres nye arbejdsplads. Bru-

gerinddragelse er jo en del af projektar-
bejdet, men nogle gange bliver brugerne 
glemt igen under selve byggeprocessen, 
lød Kenneth Holms gode råd.

Byggeriet i Kolding har som de øvrige 
kvalitetsbyggerier mærket sparekniven 
undervejs.

– Det er ganske vist lykkedes os at 
gennemføre byggeriet uden at skære i 
antallet af kvadratmeter – hvilket vi fak-
tisk er ganske stolte af – men der er na-
turligvis sket ændringer undervejs. Også 
af dén grund er det vigtigt at inddrage 
sygehuspersonalet i processen. Medar-
bejderne skal ikke stå tilbage med en fø-
lelse af, at de fik noget andet, end de tro-
ede, udtaler projektchef Kenneth Holm. 

BYGGERIET KOLDING SYGEHUS

Bygherre:  Region Syddanmark
Areal:  34.270 m2 plus delprojekter
Forventes færdigt:   FAM: 1. etape uge 47 2015 resterende medio 2016; 

Sengeafdeling mv.: ultimo 2017
Budget:  Ca. 700 mio. kr. 
Projektsamarbejde:   NIRAS (totalrådgiver), Creo Arkitekter A/S,  

schmidt hammer lassen architects,  
GBL Arkitekt og Landskab, Balslev A/S

Kilde: creoartiktekter.dk

38 søjler og 30.000 tons beton forhindrer 
sengebygningen i at synke ned den bløde 
undergrund.

Det er ikke kun Forum for Sygehus Teknik og Arkitekturs medlemmer, der bliver vist rundt 
på byggepladsen. Det kliniske personale kommer også jævnligt på besøg – så de bevarer 
ejerskabet til deres kommende arbejdsplads.



SYGEHUSBYGGERI

OpenBIM teknologi skaber 
merværdi på Swecos 
sundhedsprojekter
Sweco er en af verdens førende tekniske rådgivervirksomheder med over 14.500 ansatte. Healthcare-
projekter er et af Swecos store arbejdsområder og for at komme sikkert i mål, har de udviklet et 
nyskabende BIM-baseret workflow, der involverer brugere, øger kvaliteten og omkostningsoptimerer 
projekterne.

Når man bygger healtcare faciliteter er 
de logistiske sammenhænge komplice-
rede, ligesom driftsudgifterne er tårn-
høje. På samme tid bliver befolkningen i 
de vestlige lande ældre og ældre, hvilket 
sammenholdt med begrænsede ressour-
cer medfører, at det offentlige er tvunget 
til at for enderne til at mødes ved at opnå 
mere med færre ressourcer.

Project Alliance – en fælles 
indsats 

Aktuelt arbejder Sweco Finland på det 
nye Kainuu Central Hospital, et 47.000 
m2 stort hospitalsprojekt med et samlet 
budget på 103 millioner euros. Kainnu 

Hospital er det første sundhedsbyggeri 
i Finland, hvor man benytter Project Al-
liance – en nyskabende arbejdsmetode, 
der tager udgangspunkt i en fælles kon-
trakt, hvor de involverede parter (design- 
og rådgivervirksomheder, entreprenører 
og bygherrer) tager fælles ansvar for de-
signet og opførelsen af byggeprojektet. 
Interessenterne deler både de positive 
økonomiske fordele såvel som de ne-
gative risici, der er forbundet med byg-
geprojektet. På Kainuu-projektet udgør 
Sweco Architects, Sweco PM, Sweco 
Structures, Sweco Systems, Skanska and 
Caverion projekt alliancen. 

Swecos design workflow

Med udgangspunkt i de dilemmaer, som 
kunderne står overfor på større hospi-
talsprojekter, udviklede Sweco et nyska-
bende design workflow, der mærkbart 
reducerer de typiske problemer som de 
store sundhedsbyggeri møder. I mod-
sætning til traditionelle projektprocesser 
starter Sweco-metoden med en intensiv 
design-proces, hvor samtlige interessen-
ter deltager og byder ind med løsnings-
forslag. I den indledende fase fokuserer 
man udelukkende på behovsafklaring 
og behovsplanlægning. Derefter kom-
mer den skematiske designfase, hvor 
det egentlige designarbejde starter. Alle 
interessenter deltager ligeledes i denne 
fase for at hjælpe med at udvælge de-
signalternativer, der danner grundlag for 
det videre udviklingsarbejde. Simultant 
med dette samarbejder Swecos ingeniø-
rer med arkitekterne for at optimere de 
grundlæggende designvalg for de bæ-
rende strukturer og HVAC-systemerne. 
Her benytter man det åbne IFC-format 
og Solibri Model Checker til at koordi-
nere designforslagene og til BIM-kvali-
tetssikring. Dette resulterer i en præcis 
BIM-model, der lever op til de Finske 
IKT-krav.

Sweco CAVE: unik og troværdig 
designvalidering

Med udgangspunkt i BIM-modellen har 
SWECO udviklet en metode, hvor de 
kommende brugere går ind og valide-
rer projektforslagene – vel at mærke på 
et kvalificeret grundlag. Metoden tager Foto: Signe Klit Steffensen



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8   81 

M E D I C A L
S C A N D I N A V I A
Ved Milepælen 2
8361 Hasselager
+45 7625 3500
www.mscan.dk

NYHED i Danmark
Fremtidens LED operationslamper 
fra Simeon Medical i Tyskland

SYGEHUSBYGGERI

udgangspunkt i at langt hovedparten af 
ikke-byggetekniske fagpersoner er ude 
af stand til forstå og bedømme planteg-
ninger. Endvidere viser undersøgelser, 
at op til 70% af forståelsen forsvinder, 
når projektet ikke præsenteres i fuld 
skala. Derfor har Sweco implementeret 
en brugercentreret designproces, der 
benytter CAVE visualiseringsteknologi. 
Med CAVEn får de kommende brugere 
mulighed for at opleve deres fremtidige 
omgivelser og bevæge sig rundt i et 1:1 
3D-miljø. Swecos designmetode og 3D-
visualiseringen skaber en ”ægte” og tro-
værdig bygning, som brugere har mulig-
hed for at validere og levere afgørende 
feedback på.

De tilbagemeldinger, Sweco får af 
brugerne, er meget mere værdifulde og 
troværdige og fremmer det fortsatte ud-
viklingsarbejde. Swecos designproces 
hjælper også til at nå de mere hårde pro-
jektmilepæle såsom budget og tidsplan. 
Sweco benytter sig af agile designle-
delses-værktøjer, der hjælper med dem 
med at overholde de krævende tidsfri-
ster. Udviklingsarbejdet brydes ned i 
design-pakker, der er baseret på kon-

struktionsbehovene med specifi cerede 
hand-offs og leverancer, der resulterer 
i et forudsigeligt og stærkt kontrolleret 
workfl ow.

Fordele for alle interessenter

Sweco arbejder målrettet på at få et klart 
billede af, hvordan brugerne – patienter, 
de ansatte og pårørende – føler sig bedst 

Foto: Signe Klit Steffensen
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A MATTER OF LIFE

MediUnit
MediUnit er et stilrent højkvalitets 
medicinsk gasudtag som gør det 
enkelt for dig som bruger.

Din komplette leverandør af medicinsk gasudstyr

John Riber
Sales Manager
Denmark and Norway 
Telephone: +4520746017
john.riber@gcegroup.com

GCE Norden AB
Källvattengatan 9, Box 21044  
SE-200 21 Malmö, Sweden  
Telephone: +46 (0) 40 38 83 00 
www.gcegroup.com

KONTAKT

Forskellen ligger i detaljen

Uanset om du har brug for filtre til kritiske områder, eller 

til almindelig rumventilation, så vil vores filterløsninger 

levere hvad du har brug for. Kontakt os, eller besøg vores 

hjemmeside, for nærmere information.

www.vokesair.com

Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

www.mann-hummel.com

SYGEHUSBYGGERI

tilpas i hospitalet og indarbejder deres 
feedback i designprocessen. Målet er 
at udvikle hospitaler, der understøtter 
effektive og moderne behandlingsme-
toder, samtidig med at man nedsætter 
drifts- og vedligeholdsomkostningerne i 
et sundhedsbyggeri, der på en og samme 
tid skaber helbredende omgivelser for 
patienterne og et godt, inspirerende 
arbejdsmiljø for de ansatte. Hos Sweco 
tror man fast og inderligt på at det rigtige 
design, design management og koordi-
nering og gode konstruktioner medfører 
lavere livscyklus-omkostninger. CAVEn 
resulterer i bedre processer, der fører til 
bedre projekter, der lever op til den af-
talte kvalitet, tid og økonomi.

Panum-renovering og digital 
brugerinddragelse i Danmark

I Danmark er det også muligt at benytte 
CAVE-teknologien til brugerinddragelse, 
projektvalidering og –koordinering på 
sundhedsbyggerier. Aktuelt benytter 
teamet bag Panum laboratorie-renove-
ringerne sig af OpenBIM Studio til blandt 

andet brugerinddragelse og projektko-
ordinering. Gert Pedersen er Campus 
Service Sunds projektleder for labora-
torierenoveringerne: ”Både Bygherrer, 
rådgivere og brugere har et fælles mål, 
nemlig at vi i fællesskab udvikler et pro-
jekt, som vi kan være stolte af og som 
fungerer. For at nå målet skal brugerne 
involveres. Beslutningskompetencerne 
hos vores ansatte er der, men på vores 
brugermøder bruger vi mange ressour-
cer på at få rådgivernes og brugernes 
verdener til at mødes. Hvis seancer i 
OpenBIM Studio kan spare hele teamet 
for blot to møder, samtidig med at kom-
munikationen mellem rådgivere, bru-
gere og bygherrer løftes og gøres mere 
smidig, ser jeg mange muligheder i at 
benytte OpenBIM Studio til denne type 
opgaver. Projekterne bliver bedre, sam-
tidig med at vi sparer ressourcer”.

FSTAs årskonference bekræfter 
potentialet

Det er BIM Equity, der faciliterer bruger-
inddragelsessessionerne for Panum med 

OpenBIM Studio, der er deres udgave 
af 3D-CAVE-biografen. Jonas N. Salih er 
administrerende direktør i BIM Equity og 
havde et mobilt OpenBIM Studio med på 
FSTAs årskonference, hvor deltagerne fi k 
mulighed for at komme en tur i et frem-
tidigt sundhedsbyggeri. ”Den feedback 
jeg fi k på FSTA-konferencen, bekræfter 
blot, at kommunikationen mellem råd-
givere og brugere er en af de største 
udfordringer for de igangværende ho-
spitalsbyggerier. Jeg oplevede, at mange 
af de projektansvarlige ser OpenBIM 
Studio som en oplagt mulighed til bru-
gerinddragelse, vidensdeling og projekt-
koordinering. Så ligesom Sweco Finland 
har løftet barren for, hvordan man laver 
brugerinddragelse på hospitalsbyggerier 
i Finland, er jeg sikker på, at der er mange 
lavthængende frugter at hente på de na-
tionale sygehusprojekter. Teknologien 
og BIM-modellerne er der i forvejen, og 
der er mange penge at spare på tidlige 
og kvalifi cerede brugerinddragelsespro-
cesser”, fortæller Jonas N. Salih.



Olympus’ systematiske fremgangsmåde til dekontaminering af endoskoper tilbyder alle de løsninger, du har brug for 
til at dække hele arbejdscyklussen, fra den ene patient til den næste. Fra transport til automatiseret dekontaminering, 
fra opbevaring til dokumentation – du kan stole på et ensartet, avanceret koncept, som prioriterer endoskophygiejne 
og patientsikkerhed. Som konsekvent videreudvikling af ETD-maskiner giver ETD Double fra Olympus for første gang 
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Ny generation rørpost  
på DNU
Et moderne PTS-anlæg (Pneumatic Tube System) på Det Nye Universitets Hospital i Aarhus sikrer effektiv 
og sikker transport af prøver mellem kliniske afdelinger og laboratorier.

AF SVEND GRAM, ALECTIA

Ny generation af rørpost
På DNU etableres et moderne PTS-an-
læg til transport af bl.a. prøver mellem 
de kliniske afdelinger og universitetsho-
spitalets laboratorier.

Anlægget er designet til transport 
af bl.a. standardrør til blod og urin, mi-
krorør til børneprøver, blodgassprøjter, 
vævsprøver, blodkomponenter og læge-
midler.

Anlægget på DNU er det første større 
PTS-anlæg, der etableres i nyere tid i 
Danmark, og er en del af det kvalitets-
fondsbaserede byggeri på DNU.

Etableringen af et moderne PTS-
anlæg kræver en ændret tankegang for 
brugerne, idet PTS-anlægget er et nyt 
værktøj, som åbner mange nye mulighe-
der.

Under brugerinddragelsen er rådgi-
vere og planlæggere blevet mødt med 

kommentarer som ”Nej, vi har ikke brug 
for rørpost; vi er gået over til e-mail”.

Det nye rørpost-anlæg kan dog ikke 
sammenlignes med de anlæg, der tid-
ligere blev anvendt på flere sygehuse i 
Danmark. Netop derfor omtales anlæg-
get i det daglige ”PTS-anlægget” for ikke 
at vække associationer til de tidligere an-
læg.

Det anlæg, der installeres på DNU, er 
styringsmæssigt meget avanceret i for-
hold til tidligere anlæg, bl.a. er alle car-
rieres forsynet med RFID, således at de 
altid kan spores i anlægget.

RFID-chippen rummer bl.a. data om 
ejerskab. Herved vil en carrier efter for-
sendelse automatisk blive returneret til 
den kliniske afdeling, der er ”ejer” af car-
rieren.

Når en carrier har været anvendt et 
fastsat antal gange eller har tilbagelagt et 
fastsat antal kilometer vil den automatisk 
blive udtaget til vask og service.

Systemet logger en stor mængde 
data for hver forsendelse, og disse data 

gemmes løbende i en database, hvorfra 
data kan trækkes ved behov. Disse ud-
træk anvendes i den samlede strategi for 
sporbarhed på DNU.

Strenge krav til kapacitet

Under udarbejdelse af kravspecifika-
tionen er der indsamlet en stor mængde 
data fra de involverede afdelinger for at 
kunne fastsætte krav til kapaciteten for 
det udbudte anlæg.

De indsamlede data er grundlaget 
for den forsendelsesmatrix, der indgår i 
kravspecifikationen i udbudsmaterialet. 
I udbudsmaterialet stilles således krav 
til, at entreprenøren via en simulering 
skal vise, at anlægget kan håndtere et 
vist antal forsendelser inden for fastsatte 
tidsgrænser.

Simuleringer anvendes desuden lø-
bende for at se effekten af ændringer på 
anlægget.

For høj hastighed kan ødelægge 
blodet

På et moderne akuthospital er der krav 
om korte svartider på blodprøver. Dog 
vil en for hurtig forsendelse gennem 
PTS-anlægget kunne medføres at prø-
verne beskadiges.

I samarbejde med de kliniske afdelin-
ger er der derfor fastsat en validerings-
proces. Denne validering omfatter bl.a. 
forsendelse af en såkaldt G-måler. Disse 
målinger anvendes til at fastsætte den 

FAKTA

• 16 km Ø160 PVC-rør
• 165 stationer
• Auto-unload i Klinisk Biokemisk
• Byggetid: 2014-2018

Foto: Poul Nyholm/RG-DNU
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 
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PTS-ANLÆG PÅ DANSKE HOSPITALER

DNU er ikke det eneste sted, hvor ALECTIA etablerer PTS-anlæg. I forbindelse 
med moderniseringen af Herlev Hospital står den rådgivende ingeniørvirksom-
hed for projekteringen af det nye anlæg, der skal nedbringe spildtid og sikre pa-
tienter hurtigere svar på deres blodprøver. Med mere end 100 år som førende 
rådgiver inden for hospitalsbyggeri har ALECTIA en omfattende specialviden 
om planlægning og projektering på området.

optimale hastighed på de enkelte stræk-
ninger i anlægget. Hermed sikres den 
optimale balance mellem hastighed og 
prøvekvalitet.

Som den sidste del af valideringen 
foretages forsendelse med blodprøver, 
og denne forsendelse sammenlignes 
med en blodprøve transporteret manu-
elt.

Fuldautomatisk tømning i 
laboratorium

PTS-anlæggets primære modtager er Kli-
nisk Biokemisk Afdeling, der modtager 
ca. 80 % af alle forsendelser i anlægget. I 
Klinisk Biokemisk Afdeling installeres en 
særlig type station hvor carriers automa-
tisk tømmes direkte ned i en bulk-loader, 
der er tilsluttes den automatiske analyse-
række. Der er således ingen manuel 
håndtering af blodprøver fra afsendelsen 
fra en sengeafdeling og frem til analysen 
i KBA.

Svend Gram fra ALECTIA og Peter Be-
jerholm fra Projektafdelingen DNU står 
bag PTS-projektet på DNU.

Kontrakten på anlægget blev i 2013 
tildelt Sumetzberger GMBH fra Østrig. 
Den første etape skal tages i brug i primo 
2016, og det samlede anlæg forventes 
færdigt i 2018.

Selve installationsarbejdet udføres 
i samarbejde mellem Sumetzberger 
GMBH, Bravida A/S og ALECTIA.

Nyt integrationsmodul i LAB

I det store laboratorie, hvor carriers mod-
tages og tømmes automatisk, er der til 
DNU udviklet et nyt integrationsmodul 
til sammenbygningen mellem PTS-an-

lægget og den fuldautomatiske analyse-
række.

Modulet har en væsentlig forøget ka-
pacitet, ligesom der er udviklet et modul, 
der sikrer en automatisk kontrol af, at 
carrieren er tømt for alle blodprøver. Er 
dette ikke tilfældet, vil carrieren automa-
tisk blive udtaget til manuel kontrol og 
tømning i laboratoriet.

Vil du vide mere om rørpost-systemer, 
er du meget velkommen til at kontakte 
Svend Gram, ALECTIA
E: svgr@alectia.com
T: +45 29 248 834



INNOVATION

Bazar baner vej for 
innovative indkøb
Region Sjælland planlægger og bygger i disse år Sjællands Universitetshospital i Køge. Som en del af 
byggeriet skal der købes udstyr, inventar og it for i alt 740 millioner kroner. Pengene skal bruges godt på 
nyskabende og effektive løsninger og udstyr. Regionen bruger et bazar-koncept til at skabe en effektiv 
ramme for tidlig dialog med markedet.

De fl este kender det. Juraen omkring 
udbud og indkøb er stram – ja, nærmest 
rigid.

Region Sjælland har længe været på 
jagt efter en metode, der skaber mulig-
hed for en tidlig dialog med markedet 
om løsninger og udstyr til hospitaler før 
egentlig udbud.

Universitetshospitalets udstyr, inven-
tar og it-systemer er endnu ikke specifi -
ceret ned i mindste detalje. Men man har 

en god ide om de behov, der skal løses 
på den ene eller anden måde – det er af-
sættet for bazaren.

– Vi inviterer leverandører til at 
komme med løsninger frem for produk-
ter og prislister, så kan vi se, hvad der fi n-
des, eller hvad der kan kombineres med 
andre produkter, fortæller projektchef 
Frank Hansen fra Region Sjællands team 
bag byggeriet.

Enkelt og effektivt

Hver leverandør har 25 minutter til at 
fortælle om sit produkt eller løsning for 
et panel. Panelet består af personer med 
kompetencer inden for byggeri, udstyr, 
inventar, medikoteknik, it, sygehusdrift, 
klinisk viden og indkøb.

Leverandøren har 15 minutter før 
selve præsentationen til at klargøring af 
lokalet, opsætte PowerPoint og opstille 

Et panel beståede af repræsentanter for Region Sjælland og tre andre regioner lytter til Henrik Fribo-Søndergaard fra Silentia, der fortæller 
om systemer til afskærmning. Foto: Region Sjælland

ØKONOMI

Byggeriet af Sjællands 
Universitetshospital har 
et samlet budget på 
fi re milliarder kroner. 
Minimum 740 millioner 
kroner skal gå til indkøb 
af udstyr, inventar og it.
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Cradle to Cradle 
tekstilkanaler til 
ventilation

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

TM

Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og 
produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for 
POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen.

Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

INNOVATION

NØGLETAL

Sjællands Universitetshospital står 
færdigt i år 2022. Så stort bliver 
det:
• 185.000 kvadratmeter
• 833 senge
• 90.000 indlæggelser per år
• 400.000 ambulante besøg per år

Følg projektet på 
www.facebook.com/usk2020

vareprøver. Efter præsentationen har le-
verandøren mulighed for at få optaget en 
to minutters pitch til videokamera. Re-
gion Sjælland ”ejer” videoklip og bruger 
det til videndeling og dokumentation.

Medvind til pilotprojekt

Den første bazar blev afholdt i juni må-
ned 2015 med 13 leverandører.

– Det var en succes. Vi har hørt og 
lært om nye, innovative løsninger, der 
kan være med til at sikre fremtidens ho-
spital. Og så har vi mødt mindre og nye 
leverandører, der har deltaget på lige fod 
med større og etablerede virksomheder. 
Det er med til at sikre en bred vidensde-
ling om innovative løsninger, siger Frank 
Hansen. 

Overskriften for den første bazar var 
”den lærende enestue”. Patienterne på 
det nye hospital får nemlig enestuer – 
det giver helt nye muligheder for læring 
og privatliv.

– Enestuen betyder, at patient og be-
handler kan have samtaler om diagnose, 
behandling og træning uden at blive 
forstyrret. Enestuen giver også helt nye 

muligheder for fl eksible spise-, hvile- og 
sovetider. Det ville vi gerne høre leve-
randørernes bud på løsninger til, fortæl-
ler Frank Hansen.

Både panel og leverandører roser ba-
zaren for at være et effektivt setup, der 
tvinger alle til at have fokus på det vig-
tige. Men der er også forslag til forbed-
ring. Flere leverandører efterlyser mere 
viden om panelets sammensætning og 
baggrund. Andre vil gerne have en mere 
systematisk tilbagemelding fra panelet 
ud over den korte runde med spørgsmål 
og svar på selve dagen.

– De ideer bruger vi selvfølgelig til at 
gøre de næste bazarer endnu bedre, un-
derstreger projektchefen.

Request for information

Region Sjælland bruger skabelonen Re-
quest for information til annoncering via 
Tenders Electronic Daily til at gøre op-
mærksom på bazaren i hele Europa.

Request for information er en allerede 
kendt forretningsproces, der har til for-
mål at indsamle information om forskel-
lige leverandørers formåen. Ved en Re-

quest for information efterspørger man 
information om funktionelle, tekniske og 
økonomiske forhold til brug for planlæg-
ning, strukturering og gennemførelse af 
udbuddet.

Frank Hansen er godt tilfreds med ud-
nyttet af den første bazar.

– Vi planlægger allerede nu fl ere baza-
rer i tæt samarbejde med de andre regio-
ner, slutter han.



LEDELSE

Velfærdsteknologi kræver et 
fundament af god ledelse
AF JANNI TRUE HANSEN

At indkøbe robotstøvsugere og intel-
ligent tøj er ikke nok, når velfærdstek-
nologien med succes skal udbredes til 
hospitaler, plejecentre og borgernes 
hjem. Kompetent ledelse og effektiv im-
plementering er nemlig helt centralt, hvis 
det danske sundhedssystem til fulde skal 
høste frugterne af den teknologiske ud-
vikling.

Stærk ledelse og en velfungerende, 
åben, fleksibel og etisk organisation er 
nødvendige forudsætninger, hvis vel-
færdsteknologi med succes skal imple-
menteres til gavn for borgerne og medar-
bejdere i kommuner, regioner og private 
virksomheder. Det mener Anni Rosen-
gren Korsbæk, der er centerleder ved 
Center for Ledelse ved UC Syddanmark.

– Før en organisation overhovedet be-
gynder at investere i velfærdsteknologi, 
kan ledelsen med fordel spørge sig selv, 
om de har fundamentet på plads til at få 
implementeret den nye teknologi. Skal 
de have succes med robotstøvsugere og 
telemedicin, kræver det nemlig, at de har 
både medarbejderne og brugerne med, 
og det har man kun i en organisation, 
der er kendetegnet af sund ledelse, siger 
Anni Rosengren Korsbæk.

Lederen skal være åben og 
modig

Udfordringerne kommer let til at stå i kø 
for den leder, der skal i gang med at lede 
implementeringen af velfærdsteknologi. 
Medarbejderne kan føle sig fremmed-
gjorte over for den nye teknologi og 
måske frygte for, at deres jobfunktion 
bliver udfaset, mens slutbrugerne, der 
jo ofte vil være borgerne og deres pårø-
rende, kan frygte ringere kvalitet og min-
dre menneskelig omsorg i plejen. Ifølge 
Anni Rosengren Korsbæk skal lederen, 
der bliver mødt med modstand mod vel-
færdsteknologi, udvise åbenhed og et 
mål af mod.

– Som leder skal man være klar til at 
italesætte den frygt, medarbejdere og 

borgere står med. Lederen skal være klar 
til at tage de konflikter, der opstår, og til 
at tale åbent om, at ja, velfærdsteknologi 
kan medføre forandringer for den hver-
dag, vi kender. Og så skal lederen selv-
følgelig huske at understrege, at tekno-
logien også bringer en masse gode ting 
med sig, og at den kan frigøre nogle res-
sourcer, som forhåbentlig kan omsættes 
til flere varme hænder, siger Anni Rosen-
gren Korsbæk. Hun opfordrer lederne til 
at ’gå med modstanden’, når den opstår:

– Når jeg siger ’gå med modstanden’, 
handler det om, at der faktisk ligger utro-
lig meget læring i de reaktioner, der kom-
mer fra både medarbejdere og borgere. 
Modstand kan vi bruge til at blive klo-
gere af, så når f.eks. dine medarbejdere 
råber op om, at noget ikke er ok, så skal 
du lytte, tage kritikken alvorligt og så se, 
om du kan gøre noget ved problemet el-
ler ej. Velfærdsteknologi er kommet for 
at blive, så vi kan lige så godt blive så 
gode til at arbejde med den som muligt, 
siger Anni Rosengren Korsbæk, der helt 
konkret foreslår at byde medarbejdernes 
viden velkommen med en postkasse til 
ris og ros i en fysisk eller elektronisk ver-
sion.

Medarbejdere og borgere sidder 
med unik viden

At lytte til sine medarbejdere og sine bru-
gere er ifølge Anni Rosengren Korsbæk 
også en forudsætning for overhovedet at 
få valgt og indkøbt den rigtige velfærds-
teknologi. Det er nemlig medarbejderne 
og brugerne, der har fingeren på pulsen, 
i forhold til hvordan hverdagen ser ud.

– En leder, der leder implemente-
ringen af velfærdsteknologi, må ud og 
vise vejen, tale med borgerne og tage 
sin egen medicin. Det kan han eller hun 
f.eks. gøre ved at igangsætte nogle pi-
lotprojekter, hvor alle niveauer i organi-
sationen arbejder sammen om at skabe 
et vellykket resultat på et afgrænset 
område. Det kræver så igen, at lederen 
går forrest, sætter i gang, følger op og i 
det hele taget er synlig i hele processen, 
hvilket bestemt ikke altid er en selvfølge, 

siger Anni Rosengren Korsbæk, der ikke 
mener, at det er nok at sende sin strategi 
i høring og så tro, at man har taget sine 
interessenter alvorligt.

– Lederne skal hente forståelse for 
borgernes behov gennem medarbej-
derne, men de skal også selv ud og møde 
borgerne ansigt til ansigt. Troværdighed, 
synlighed, åbenhed, kommunikative 
evner og risikovillighed er alle vigtige 
egenskaber hos den leder, der vil skabe 
medejerskab for velfærdsteknologiske 
løsninger i sin organisation og blandt 
sine øvrige interessenter. Derudover kan 
det være en fordel for lederen at arbejde 
med flere bundlinjer, så organisationen 
bliver præget af et holistisk ledelsessyn 
og bæredygtighed, siger Anni Rosen-
gren Korsbæk.

Afsæt ressourcer, og husk 
etikken

Ud over åbenhed, troværdighed og mod 
kræver anskaffelsen af velfærdsteknologi 
også, at lederen afsætter ressourcer til en 
god implementeringsproces, hvor der er 
både tid og de nødvendige ressourcer til 
at opkvalificere medarbejderne.

– For med succes at implementere vel-
færdsteknologi skal lederen udøve men-
tal forandringsledelse, hvilket vil sige, 

Anni Rosengren Korsbæk



LEDELSE

OM CENTER FOR LEDELSE

Center for Ledelse, UC Syddanmark, arbejder med ledelse, strategi og organi-
sationsudvikling i teori og praksis i samarbejde med kommuner, regioner, private 
virksomheder og konsulenthuse.

Kontakt Anni Rosengren Korsbæk på tlf. 72 66 52 31 eller 
arko@ucsyd.dk for at booke et gratis udviklingsbesøg inklusive en minianalyse af 
din organisation.

at lederen skal ind og arbejde med kul-
turen i sin organisation. Det kræver res-
sourcer, og dem skal lederen være klar 
til at øremærke til formålet. I alle typer 
af forandringsledelse er et højt informa-
tionsniveau rigtig vigtigt, derudover er 
motivation et nøgleord, siger Anni Ro-
sengren Korsbæk.

Når ledelsen skal igennem med en 
forandring, er det ifølge Anni Rosen-
gren Korsbæk en kæmpe fordel at have 
ordentlige relationer til medarbejderne. 
Her er en god dialog helt central, og at 
lederen er klar til at ’walk the talk’ og har 
etikken i orden.

– Velfærdsteknologien bringer mange 
etiske overvejelser med sig, man som le-

der skal være opmærksom på. Jo bedre 
en etik man har i en organisation, og jo 
mere ordentlighed man udviser, jo bedre 
forudsætninger ligger der også for at 

implementere velfærdsteknologi på en 
god måde for både borgere og medar-
bejdere, siger Anni Rosengren Korsbæk.

Ny TROX hjemmeside –  
hurtigt, målrettet, mobil
TROX’ nye hjemmeside er nu live. Inten-
tionerne for den nye hjemmeside kan 
opsummeres i to begreber, der bruges 
af web-eksperter: ”Brugervenlig” og 
”Responsivt Design”. Men hvad betyder 
disse begreber egentlig?

Brugervenlig – hurtig og 
målrettet

Det er ganske enkelt: Mere end nogen-
sinde før, er vores brugere i centrum for 
vores interaktive systemer, takket være 
innovative tekniske funktioner på hjem-
mesiden samt moderne skærm design 
med forbedret layout.

Dette kommer til udtryk i den lo-
giske brugervejledning, som først og 
fremmest er orienteret mod vores mål-
grupper. F.eks. kan brugeren vælge sit 
arbejdsfelt – såsom designer, arkitekt 
eller installatør – fra menupunktet ”Eks-
pertområder”. Denne søgefunktion viser 
hurtigt den information, der er blevet ud-
arbejdet specifikt til den søgte kategori. 
Søgning efter specifikke oplysninger 
er enklere og mere bekvemt på grund 
af integreret Google Search teknologi, 
samt forårsaget af den nye intelligente 
filtreringsfunktion som f.eks. bruges ved 
søgning efter produkter.

Brugervenlig hjemmeside betyder 

desuden, at det er muligt at give meget 
detaljerede produktinformationer, samti-
dig med at det er let for brugeren at finde 
de ønskede ting.

Responsivt design – mobil

Ny programmeringsteknologi betyder, 
at hjemmesidens indhold automatisk er 
tilpasset til størrelsen af   browservinduet. 
Støtte til mobile enheder som smartpho-
nes og tablets gør informationer fra 
TROX mobile, og de er derfor også til-
gængelige hvor som helst.

Fordelene ved den nye TROX 
hjemmeside

•  Ny struktur og udseende med et mo-
derne layout

•  Detaljerede produktinformationer og 
optimeret drift af hjemmeside

•  Vejledning for vores målgrupper ved 
brug af ekspertområder

•  Googles søgeteknologi er integreret i 
hjemmesiden

•  Intelligent søgefunktion
•  Støtte til mobile enheder (smartpho-

nes, tablets)

TROX er førende inden for udvikling, 
fremstilling og salg af komponenter og 

systemer til ventilations- og klimaan-
læg. Med 30 datterselskaber i 28 lande 
og 14 produktionssteder er TROX mar-
kedsførende i Europa indenfor klima- og 
ventilationskomponenter samt yderst 
aktiv på det globale marked. Grundlagt 
i 1951 opnåede TROX i 2014 med 3.700 
medarbejdere en omsætning på 455 mio 
€. Repræsentanter og importører i mere 
end 70 lande har gjort TROX-produkter 
og TROX-koncepter kendt i hele verden.

Yderligere oplysninger 

TROX Danmark A/S
e-mail: trox@trox.dk
www.trox.dk

HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8   89 



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

KOMMUNIKATION

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk
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laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

Tlf. 63 21 04 04
www.spectec.dk • www.spectec.net

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

DRIKKEVANDSKØLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

Fleksibel løsning
som bordmodel – som væghængt 
– eller med skjult køler og separate 
tappehaner!

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

tlf. 65 96 42 83 – 30 69 67 33
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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VP Consult_57x118.indd   1 22/11/13   12.12
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Effektive logistiksystemer er med til at 
forbedre kvaliteten på både nye og eksis-
terende hospitaler. ALECTIA er eksperter i  
hospitalslogistik og rådgiver om optimering 
af patientsikkerhed, klinisk driftoptimer-
ing, service, arbejdsmiljø og produktivitet 
såvel som forsyning af varer, lagerstyring, 
arbejdsprocesser, asset management, medi-
coteknisk udstyr og affald. Vi har været en 
førende rådgiver inden for hospitalsbyggeri i 
mere end 100 år. Læs mere på alectia.com 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri

Universitetssygehus Køge 
ALECTIA er på vinderholdet med bl.a.  

C.F. Møller og Rambøll

»Hospitalslogistik er 
kommet for at blive.

ALECTIAs avancerede simuleringsmodeller skaber en tydelig 
kobling mellem design- og logistikløsninger   


