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Fuld gas på FSTA med 
nye kurser, netværk og 
grupper
Vidensdelingen har taget fart og målene for året er indfriet. Antallet af netværksgrupper og aktiviteter 
vokser og tilgangen er steget støt, konstaterede Kaj Hyldgaard i sin årsberetning

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– I mødet for vidensdeling opstår der 
forståelse og kontakter mellem de for-
skellige interessegrupper som gerne 
skal medføre at der bliver skabt et fysisk 
bedre sundhedsvæsen til patienternes 
fordele, sagde bestyrelsesformanden.

FSTA har haft speederen i bund med 
vidensdeling, som er hovedmålet med 
foreningen. Kaj Hyldgaard ridsede i sin 
årsberetning for det forløbne år på den 
5. ordinære generalforsamling på Hotel 
Comwell i Kolding de mange aktiviteter 
op og er tilfreds:

– Jeg synes at det lagt hen ad vejen 
gået som forventet. De aktiviteter, som vi 
har sat i gang for at leve op til vor målsæt-
ning, er vi godt i vej med at fuldføre. Det 
positive ved det er, at tilkendegivelserne 
fra vore medlemmer som deltager aktivt 
er positive og synes det samme. 

Kaj Hyldgaard omtalte i sin beretning 
FSTAs samarbejdet med Ernst & Young, 
der nu har fungeret i et års tid.

Ligeledes blev opdelingen i FSTA – 
foreningen – og FSTA aps. forklaret som 
er en rent adskillesmæssig deling imel-
lem det forenings- og det forretnings-
mæssige, fordi der her gælder forskellige 
regelsæt.

FSTAs hjemmeside er også blevet for-
bedret på en lang række punkter i det 
forløbne år og hensigten her har været 
at forbedre tilgængeligheden, overblik-
ket og læsbarheden for medlemmer og 
interesserede.

– Vi har brugt mange midler på det, 
men den skal være super tilgængelig, 
da vi er en medlemsorgansiation. Siden 
er medlemmernes indgang, så både for 

vore medlemmer og samarbejdspartnere 
er det afgørende, at hjemmesiden er 
nem at manøvrere rundt i og informativ.

Alle skal kunne være med, uddyber 
Kaj Hyldgaard.

Redaktionsudvalget for fagbladet Ho-
spital, Drift & Arkitektur består uændret 
af 2 medlemmer fra FSTA, 2 fra FSD og 
bladudgiver John Vabø.

Samarbejde med andre 
organisationer

Internationalt har FSTA samarbejdet med 
International Federation of Hospital Engi-
neering (IFHE) der arrangerer en konfe-
rence i lige år. Næste gang bliver det i 
Australien i 2018.

Samarbejdet i EU-IFHE er i udvikling i 
øjeblikket med folk fra Schweiz, Belgien 
og Tyskland som kernen i den europæi-
ske organisation. Vi tilslutter os ved at 
deltage i møderne og følge med. Dér, 
hvor vi kan bidrage, gør vi det.

Det er ikke fordi vi i FSTA har en idé 
om, at vi kan hente en masse ny viden i 
EU-IFHE, som vi ikke besidder i forvejen, 
men vi mener det er nødvendigt at være 
med. Det giver også et udgangspunkt 
for samarbejdet om de europæiske EN 
standarder, forklarer Kaj Hyldgaard.

Bestyrelsesformanden deltog per-
sonligt i den norske søsterorganisation 
FSTLs konference i Bergen tidligere på 
året, hvor Alf Christian Jørgensen fra 
Akershus Universitetssykehus overtog 
roret efter Vidar Smalås.

Tilgang af medlemmer

Medlemsstatus for FSTA var pr. 1. okt. 
2016 i alt 137 medlemmer, en pæn stig-

ning, da medlemstallet tilsvarende for et 
år siden lå på 120 medlemmer. Blandt de 
nytilkomne er også arkitekter, som FSTA 
har et stort ønske om at få ind som nye 
medlemmer.

– Jeg håber det er frugterne af, at vi 
være tydelige i, hvad vi genre vil og gør. 
Vi fortæller, at vi har et mål og at vi når 
frem til det. Her er også arkitekter og 
rådgivere med, så jeg synes det begyn-
der at tegne ret lovende. Vi har aktuelt 
haft det største antal kursister nogen-
sinde på årsmødet.

FSTA konferencen

– Denne konference er jo et resultat af 
Jeres forslag til indlæg, der kom jo ”hel-
digvis” en masse forslag. Konferencen 
er FSTAs absolutte største opgave. Plan-
lægningen af 2017 udgaven er snart i 
gang, og vi sender et nyhedsbrev, hvor 
vi spørger efter emner og temaer som 
planlægningsgruppen kan arbejde med.

Formand Kaj Hyldgaard, FSTA
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Vi er godt tilfredse og glade for, at 
der er rigtigt mange der har fået øje på 
konferencens høje faglighed kombineret 
med muligheden for at danne netværk, 
opnå socialt samvær og integere sig i 
branchen, sagde Kaj Hyldgaard.

Fagnetværk

Netværket der beskæftiger sig med el-
installationer er inde i stabil drift, fagnet-

værket om medicinske gasinstallationer 
er kommet i gang, mens fagnetværket 
om ventilation ventes at starte op i no-
vember. Fagnetværket om genbehand-
lings maskiner vurderer Kaj Hyldgaard 
vil starte op i den nærmeste fremtid.

– Vi skal videre, medlemmerne har 
mange forslag til faglige emner og grup-
per. Vi vil gerne etablere og danne de 
fagnetværk, der måtte være interesse 
for blandt medlemmerne. Set forenings-

mæssigt skal vi finde balancen og kun 
starte det op, som vi kan løfte.

Det er udelukkende medlemmernes 
interesse og engagement, der er ud-
slagsgivende. Tanken med disse grupper 
er at dele viden, eventuelt skabe en år-
lig temadag, lave små notater/rapporter 
mm. og agere faglige hørings grupper, 
sagde han.

Kaj Hyldgaard takkede bestyrelsen for 
årets indsats.

Døren åbnes for flere og for samarbejde med SSI
FSTA lukker op for temaarrangementer af en dags varighed i 2017 til en bredere kreds. Et nyt samarbejde 
med Statens Serum Institut vil snart være en realitet, bebuder bestyrelsesformand Kaj Hyldgaard

– Vi er inde i en positiv udvikling og 
fremtiden ser lovende ud set fra mit 
synspunkt. Jeg er god tilfreds med si-
tuationen skal jeg ærligt indrømme, siger 
formand Kaj Hyldgaard, teknisk koordi-
nator på Nyt Aalborg Universitetshospi-
tal og formand for Forum for Sygehus 
Teknik og Arkitektur, FSTA.

– Det vi har sat i gang, har sikret for-
eningens drift, men vi skal stadig været 
vågne over for, hvad der foregår i sund-
hedsvæsnet, så vi kan byde ind med nye 
aktiviteter, der bidrager til at holde os op-
dateret med den nyeste viden.

Hvis sundhedsvæsnet skifter kurs, 
skal vi invitere mennesker, der har viden 
om ændringerne, og få delt deres viden 
blandt medlemmerne. Det er det, der 
hele tiden skal være vort omdrejnings-
punkt, siger Kaj Hyldgaard.

Partnerskab med DSI

– Vi er på vej ind i et samarbejde med 
Statens Serum Institut og deres arbejde 
for at skabe infektionsmedicinske ret-
ningslinjer. Det er vidensdeling, hvor vi 
kan videregive vor ekspertise og gøre 
deres produkter skarpere. Vi vil sam-
mensætte en gruppe til formålet.

Samtidig håber vi på at intensivere 
vore temadage, hvor vi tager emner un-
der behandling for alle dem, der vil have 
viden om et emne, men ikke kan eller øn-
sker at deltage i et fagnetværks snævre 

kreds. De skal også have chancen for at 
blive opdateret.

FSTA har foreløbig holdt to enkelte te-
madage af en enkelt dags varighed hver.

Vandtåge skal under lup

Et af de områder Kaj Hyldgaard forventer 
meget mere fokus på fremover er instal-
lation af vandtågesprinkling på hospita-
lerne:

– I Danmark er der en del usikkerhed 
og diskussion om fordele og ulemper. 
Spørgsmålet er, hvordan vi får udnyttet 
fordelene og elimineret ulemperne, siger 
han.

Det første store anlæg er installeret 
og flere kommer inden for det næste år. 
Blandt de hospitaler der har taget fat på 
den nye teknologi er Århus Universitets-
hospital, der har fået et vandtågeanlæg 
etableret. Gødstrup har indgået en af-
tale og det peger samme vej her hos os 
i Nordjylland.

Mange projekter ligger i slipstrøm-
men, så vi skal have udfordringerne 
med vandtåge bearbejdet, så de bliver til 
gode muligheder og ikke ender som blo-
keringer, siger Kaj Hyldgaard.

Flere faglige netværk

For det forestående år ønsker jeg, at vi 
får startet flere fagnetværk op. Medlems-
kredsen er inde i en stabil ekspansion og 

jeg har den holdning, at tilslutningen fra 
hospitalerne skal være endnu stærkere 
fremover. Der er flere hospitaler, der ikke 
er medlemmer.

Der kan være mange årsager af or-
ganisatorisk art, fortidens udfordringer 
i forhold til, hvordan netværket har væ-
ret dreven. Vor fortid var som en fag-
forening, vi skal ikke glemme, at det er 
derfor vi har dannet FSTA som en frivillig 
forening uden bindinger til andre orga-
nisationer.

En udfordring, som vi skal tage stilling 
til er sundhedsvæsnets udvikling mod 
færre hospitalsintuitioner. Der bliver i 
fremtiden færre hospitalsintuitioner til at 
drive hospitalerne, men de bliver større 
og større.

Vi skal finde en løsning på, hvordan 
vort fremtidige medlemsskab kan se ud, 
hvis det ender med, at der kun bliver 5 
organisationer til at drive hospitalerne i 
Danmark. I hovedsagen er en enkelt or-
ganisation pr. region til at drive hospita-
ler på vej til at blive en realitet.

Hvis det ender i 5 hospitals medlems-
skaber af FSTA vil det ikke være så at-
traktivt. Vi må finde en struktur som kan 
bære i fremtiden, der følge den struktu-
relle ændringer, siger Kaj Hyldgaard.
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Kjære formann og øvrige styre
medlemmer, danske sykehuskolleger 
og leverandører
Som nasjoner har Norge og Danmark en 
lang og god historie i både kongelig og 
politisk samarbeid, og forøvrig i mange 
andre ulike sammenhenger.

I Norge går det nå en ny norsk film 
som heter «Kongens Nei»

Kongens Nei handler om de tre dra-
matiske døgnene i april 1940, hvor den 
norske kong Håkon VII får et ufattelig 
ultimatum av den tyske krigsmakten: – 
Overgivelse eller døden.

Med tyske fly og soldater i hælene 
tvinges konge-familien på flukt, de skiller 
lag, og kong Haakon og kronprins Olav 
blir igjen i Norge for å fortsette kampen.

Etter tre døgns desperat flukt i Norge, 
fatter kong Haakon VII sin endelige be-
slutning. Han nekter å kapitulere selv 
om dette kan koste både ham selv, hans 
familie, og mange uskyldige nordmenn 
livet.

Norges Haakon VII var Norges konge 
i 42 år fra 1905 til 1957, og han var født 
i 1872 på Charlottenlund slott, Dan-
mark. Han var prins av Danmark og Is-
land, og døpt Christian Frederik Carl 
Georg Valdemar Axel, men ble omtalt 
som prins Carl her i Danmark.

Norge var meget heldig når prins Carl 
aksepterte å bli vår konge. Med den av-
gjørende hjelpen fra danske prins Carl, 
vår kong Haakon, er Norges historie blitt 
som den er og vi har et sterkt kongelig og 
nasjons-messig samarbeid mellom Dan-
mark og Norge. Kong Haakon VII motto 
var «Alt for Norge».

Det er derfor helt naturlig, og i tråd 
med Danmarks og Norges historie, at 
FSTA og FSTL har et nært, åpent og godt 
samarbeide gjennom våre etablerte or-
ganisasjoner innenfor sykehusteknikk og 
arkitektur.

Selv om FSTA som selvstendig orga-
nisasjon er ung, stiftet 2011, har den en 
lang historie under paraplyen til FSD. 
FSTA er meget flinke til å fokusere på vik-
tige og aktuelle tema i sine konferanser; 
– som engasjerer, blir benyttet i sykehu-
sene, og som blir gjort kjent og delt med 
de som trenger informasjon og hjelp.

Vi i FSTL har mye å lære av dere i 

FSTA, og bruker ofte dere som eksempel 
når strategidiskusjoner pågår.

Det har i alle år vært mye og god kon-
takt mellom FSD/ FSTA og FSTL, takket 
være formenn i begge nasjonale organi-
sasjoner som har sett fordeler med å op-
prettholde og utvikle dette samarbeid

Jeg har selv med stor interesse og yd-
mykhet lest på nettsiden under FSTA – 
Mål & Virke, hvor bred og omfattende 
FSTA’s arbeidsområder er nå og årene 
fremover pga. den høye aktiviteten i 
Danmark; – her har vi i FSTL virkelig mye 
å strekke oss etter.

FSTL rundet i 2016 sine første 30 år, 
og som ble markert ved vår Årskonfe-
ranse i Bergen 9.-11.mai.

FSTA’s formann Kay Hyldgaard, hadde 
en meget flott hilsningstale på vegne av 
alle danske kolleger, og det var i tillegg 
både konferansedeltakere og utstillere 
fra Danmark; – dette satte vi stor pris på.

Skal for øvrig hilse til FSTA’s Årskon-
feranse fra vår tidligere formann Vidar 
Smalås og nåværende formann Alf Jør-
gensen. Alf hadde bestilt tur hit, men ble 
forhindret, men kommer sterkere tilbake 
i 2017.

FSTL’s Årskonferanse 2017 er i Tromsø 
8-10. Mai.
•  Mai er en flott vårmåned i Tromsø hvor 

man samtidig kan oppleve både vinter, 
vår og sommer.

•  Det er lyst hele døgnet; – og like før 
midnattsolen holder seg over horison-
ten (ca. 20.mai)

•  Konferansehotellet er ved havnen 
med mye aktivitet, gode restauranter 
og hyggelige nordmenn

•  Vi ser frem til å ønske mange av dere 
velkommen til tre flotte dager i Tromsø

Som tradisjonen er, ber jeg FSTA’s fo-
mann Kay Hyldgaard å motta en sym-
bolsk gave fra FSTL.

Ikke overraskende ligner årets gave på 
den i fjor og årene før; – men det ligger 
mange positive tanker bak.

Takk for innbydelsen og lykke til vi-
dere med Årskonferansen og aktivite-
tene i FSTA.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ringen
Sekretær - FSTL



Til børn der har brug for 
et ekstra kram

Igen i år uddeler TrygFonden 70.000 bløde krammebamser på danske 
hospitaler og specialklinikker for at trøste og berolige børn, der har brug for 
et ekstra kram, fx når de skal bedøves, scannes, udredes eller i behandling 
for alvorlig sygdom. Bamsen gør mødet med sundhedsvæsenet mere trygt, 
og den starter samtaler og spreder glæde midt i det ukendte. En række 
afdelinger oplever, at der er mindre behov for beroligende medicin, når 
børnene får en bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt 500.000 
bamser, der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde. 

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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Årsberetning 20152016

Tilpasning til fremtiden

Denne beretning burde faktisk om-
handle foreningsåret, der følger kalen-
deråret 1/1 2015 til 31/12 2015.

Men da foreningen holder general-
forsamling i oktober vil denne beretning 
komme til at handle om forhold der lig-
ger mere end 1 1/2 år bagud. Derfor 
følger jeg den kutyme, som de tidligere 
formænd også praktiserede, nemlig at 
skrive om de relevante emner, der er 
hændt siden sidste generalforsamling.

Der har også i 2015 og 2016 været 
afholdt arrangementer. Både branche-
rådsmøderne og til temadagen i januar 
var vel besøgte, og tilbagemeldingerne 
fra de medlemmer, som deltog, var helt 
klart positive.

Samarbejdet med Maskinmestrenes 
Forening (MMF) fungerer rigtigt godt.

MMF har taget initiativ til at udarbejde 
forretningsordener for alle brancherå-
dene, herunder også brancherådet for 
sygehuse, (forkortet af MMF til BRSY).

Formålet med forretningsordenen er at 
beskrive og fastlægge rammerne for sam-
arbejdet mellem brancherådet og MMF.

Forretningsordenen har været drøftet 
i brancherådet og er efter en lettere revi-
dering godkendt og sendt til MMF til en-
delig godkendelse i MMF’s bestyrelse. 
Herefter vil den blive lagt på på såvel 
FSD’s som MMF’s hjemmesider.

FSD’s økonomi er fortsat i ubalance 
men vi arbejder ihærdigt på, løbende at 
tilpasse indtægter og udgifter til de øn-
skede aktiviteter. Det er fortsat ambitio-
nen at de enkelte arrangementer / tema-
dage skal kunne hvile i sig selv i form af 
deltagerbetaling.

Som et nyt tiltag vil bestyrelsen frem-
lægge et budget for det kommende år på 
generalforsamlingen

For 2017 er der indtil nu planlagt en 
temadag i samarbejde med FSSD samt 2 
brancherådsmøder. Udover dette, arbej-
des der på at arrangere en ”senior-dag” 
for vores passive medlemmer (pensioni-
ster), hvor der lægges vægt på erfarings-
udveksling fra ”de gamle dage”.

Sidste år skrev jeg også i årsberetnin-
gen at vi i bestyrelsen altid vil være åbne 

overfor nye muligheder, der kan under-
støtte vores formål med foreningen, og 
det gælder selvfølgelig fortsat.

Den nye hjemmeside kom i luften sid-
ste efterår, men vi mangler fortsat at få 
rettet enkelte tekniske detaljer. Et af de 
større problemer, er at nye medlemmer 
ikke får en kvittering for deres henven-
delse (svar-mail), men leverandøren ar-
bejder fortsat på at få det løst.

Bestyrelsen har også benyttet 2016 til 
at få ryddet op i medlemsdatabasen. Det 
var især svært at gennemskue de passive 
medlemmers forhold, fordi der ofte ikke 
er kontakt til foreningen gennem læn-
gere tid.

Dette er nu løst ved, at der fra 2017 
bliver opkrævet kr. 100,- i kontingent af 
de passive medlemmer. På den måde vil 
der mindst en gang om året være forbin-
delse, når kontingentet betales.

Det krævede dog forinden en ved-
tægtsændring, og afstemningen herom 
blev gennemført og enstemmigt god-
kendt i januar 2016.

Indtil nu er der 22 passive medlemmer 
som har meldt deres interesse for at fort-
sætte medlemsskabet i 2017.

Noget andet der også blev vedta-
get på sidste års generalforsamling var 
godkendelsen af en ny procedure for 
afstemninger om blandt andet vedtægts-
ændringer.

Således kan afstemninger fremover 
afholdes ved at bruge mails som stem-
mesedler. Dette letter arbejdet betyde-
ligt for bestyrelsen fremadrettet og gør 
det langt nemmere at gennemføre nød-
vendige tilpasninger af vedtægterne de 
kommende år.

Bestyrelsen har i 2016 fået 2 ansøg-
ninger om uddannelseslegat. Begge an-
søgninger er efterkommet, og vi ønsker 
de 2 kandidater en god læselyst og held 
med uddannelsen.

Årskonferencen 2016

Om få uger starter årets konference og 
atter en gang er det lykkedes FSTA at 
sammensætte en fagligt spændende og 
nuanceret konference.

Niveauet er som sædvanligt højt, og 
jeg glæder mig til at mødes med jer på 
konferencen.

AF FORMAND SVEND ØSTERSKOV 

CHRISTIANSEN, FSD

FSDs bestyrelse, ordstyrer Thorkil Vandborg
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Når der skal renoveres og installeres nyt på et hospital, er det et krav, at 
der ikke må være strømafbrydelser. Skal der afbrydes, må det planlæg-
ges i god tid, så det ikke forstyrrer patient behandlingen. 

Med Smissline i forsyningstavlerne bygges tavlerne op omkring et 
berøringssikker plug-in skinne system IP2X, som giver mulighed for at 
montere eller fjerne komponenter i tavlen, uden at strømmen afbrydes. 
Og så kan hospitalet planlægge ændringer uden at skulle tage hensyn 
til, hvornår forsyningstavlen kan afbrydes. www.abb.dk

Berøringssikker plug-in 
skinnesystem 
Nemt og sikkert at ændre
og udbygge tavler, mens 
der er spænding på.

ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Tlf. 4450 4450

FSD – ÅRSBERETNING

Udover at deltage i de faglige indlæg, 
så er der nemlig også gode muligheder 
for at pleje og udbygge jeres personlige 
netværk og møde kollegerne fra de an-
dre hospitaler.

Jeg vil gerne rette en stor tak til FSTA 
for det store arbejde med at arrangere 
denne konference og fortsætte succesen 
fra 2015.

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.FSDs formand og afgående næstformand Kaj Hyldgaard
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FSD – ÅRSBERETNING

Brancherådsmøder og Maskin
mestrenes Forening (MMF)

Brancherådsmøderne er nu den centrale 
aktivitet i FSD.

Brancherådet afvikles i samarbejde 
med Maskinmestrenes Forening, og det 
fungerer rigtigt godt. Her mødes besty-
relsen med regionsrepræsentanter og til-
lidsrepræsentanterne.

Endvidere kommer Maskinmestrenes 
Forenings repræsentant som et fast ind-
slag og orienterer om forskellige aktuelle 
emner, som f.eks. forslag til kommende 
overenskomstforhandlinger og lokale 
lønforhandlinger, samt igangværende 
tvister.

Bestyrelsen i FSD benytter samtidig 
brancherådet som idéskaber, rådgiver 
og sparringspartner for FSD’s udvikling, 
og det er bestemt til gavn og glæde for 
begge parter.

På møderne diskuteres emner af fæl-
les interesse såsom nye overenskomst-
krav, samt aktuelle faglige problemstillin-
ger, erfaringsudveksling etc.

Der er stadigvæk mulighed for at 
andre end de ovenfor nævnte grupper 
kan deltage i brancherådsmøderne og 
bestyrelsen forsøger derfor løbende at 
udvide deltagerskaren og interessen 
for foreningsarbejdet ved at invitere 
interesserede medlemmer med. Dette 
koncept er kommet godt fra start 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 følges med 
interesse og har været flittigt debatteret.

Et andet emne der har fyldt godt i 
debatten på brancherådsmøderne, har 
været den kommende sammenlægning 
for hospitalernes teknik- og serviceaf-
delinger i Hovedstaden til en samlet FM 
afdeling, der skal dække hele Region 
Hovedstaden. Det bliver spændende at 
følge dette nye og (i Danmark) uprøvede 
koncept for vores område.

Tak til alle regions- og tillidsrepræsen-
tanter samt gæster for jeres engagement 
og opbakning.

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 emnerne 

for temadagen i januar ”Test af autokla-
ver” samt ”Teknisk personales adfærd i 
sterilcentraler”. Atter en gang var arran-
gementet særdeles velbesøgt med over 
80 deltagere.

En stor tak til Jan Friberg Knudsen, 
Glostrup Hospital og konsulent Henning 
Pedersen for deres arbejde i planlæg-
ningsgruppen.

FSTA, Forum for SygehusTeknik og 
Arkitektur
FSTA har startet 2 erfa-grupper/fag-
netværk og flere er på vej. Mange FSD 
medlemmer deltager aktivt og har stor 
glæde af disse erfa-grupper, så jeg kan 
kun opfordre til, at man støtter op om 
disse grupper og deres møder, se mere 
på FSTA’s hjemmeside.

Årskonferencen 2016 er lige om hjør-
net. Flere medlemmer i FSTA’s besty-
relse er også medlemmer i FSD, så vores 
faggruppe er godt repræsenteret og er 
derfor med til at sikre at indlæggene er 
relevante og på et højt fagligt niveau.

IFHE (International Federation of 
Hospital Engineers)

Jeg havde desværre ikke selv mulighed 
for at deltage i IFHE konferencen som i 
år fandt sted i Haag, Holland. Fra de FSD 
medlemmer som deltog, har der været 
tilbagemelding om en god konference 
med spændende indlæg fra de forskel-
lige deltagerlande.

Medlemsforhold

Medlemstallet pr. 20. september 2016, 
tallene i parentes er fra september 2015:
Ordinære medlemmer  84  (88)
Ekstraordinære medlemmer 7  (8)
Seniormedlemmer  80  (79)

Foreningens drift

Foreningens bestyrelse har i det forløbne 
år afholdt et konstituerende møde umid-
delbart efter generalforsamlingen 2015, 
og to bestyrelsesmøder i tilknytning til 
brancherådsmøderne.

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, Regi-

onshospitalet Randers
–  Næstformand Kaj Hyldgaard Olsen, 

NAU Nyt Aalborg Universitetshospital

–  Bestyrelsesmedlem Lars Brinck, Syd-
vestjysk Sygehus, Esbjerg

–  Bestyrelsesmedlem Ole Bjerregaard 
Jacobsen, Aarhus Universitetshospital

Suppleant er Hans Bloch, Aarhus Univer-
sitetshospital

Preben Hansen, Bispebjerg hospital, fun-
gerer som FSD’s kritiske revisor, og Ing-
rid Ree varetager kassererfunktionen.

En stor tak til Ingrid, Kaj, Lars, Ole, 
Preben Hans og Henning for det store 
engagement og gode samarbejde i det 
forgangne foreningsår.

Kaj Hyldgaard Olsen har valgt ikke at 
genopstille til bestyrelsen efter 6 gode 
år på posten som næstformand. Jeg vil 
gerne takke Kaj for et forbilledligt godt 
samarbejde gennem alle 6 år.

Kaj har ydet en kæmpeindsats for for-
eningen, og jeg vil specielt fremhæve ar-
bejdet med revideringen af kompendiet 
Ventilation på OP-stuer, samt udarbej-
delsen af kompendiet Medicinske gasser 
og det efterfølgende kontrolprogram.

Kaj er altid er parat med en hjælpende 
hånd og en konstruktiv tilgang til opga-
ven.

Kaj er en aktiv formand for FSTA, og 
dette arbejde vil han nu koncentrere sig 
om fremover. Jeg kan kun beundre hans 
engagement og ønske ham held og lykke 
med arbejdet for FSTA.

Til sidst vil jeg gerne runde formands-
beretningen 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. 



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.



•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

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

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

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

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

Med DAMPA® Klimalofter opnås forbløffende resultater i for-
bindelse med velvære og komfort i rummet. Udfordringer 
med støj- og trækgener fra ventilation og uensartet tempe-
ratur forebygges, og ved brug af køle-og varmeregulering fra  
loftet skabes well-being.

Designmæssige fordele
Installationerne i et Klimaloft ligger skjult over loftselemen-
tet, hvilket giver en designmæssigt rolig og enkel loftsflade.   
Installationen kan bruges i flere af DAMPAs loftstyper.
DAMPA® Clip-In Kassetter og DAMPA® Hook-On Paneler har 
mange designmuligheder med mange dimensioner,  

flere farver og forskellige perforationsmønstre.

God totaløkonomi
Et DAMPA® Klimaloft er væsentlig billigere i drift end et 
traditionelt ventilationsanlæg med køl. Samlet set vil fordelene 
omkring den energibesparende drift og et større velvære give 
en klar økonomisk fordel, hvor investeringen i et Klimaloft vil 
være tilbagebetalt over en kort tidshorisont.

DAMPA® Klimalofter tilfører byggeriet en langsigtet 
energioptimerende teknologi og imødekommer de stigende 
krav til nedkøling af faciliteter.

Godt indeklima giver velvære 
og komfort for brugerne

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

DAMPA Klimalofter
bidrager til godt indeklima på hospitalet

Vi brandbeskytter de største sygehuse
SEM-SAFE® højtryksvandtågesystem yder optimal brandbeskyttelse af dit hospital, fordi det
· Sikrer betydelige besparelser i byggeriet
· Holder vandskader nede på et minimum
· Er nemt at implementere og kombinere med øvrige installationer
· Er den optimale teknologi til følsomt hospitalsudstyr
· Tillader sikker evakuering
· Reducerer tiden hvor hospitalet er ude af drift, hvis uheldet er ude
· Er miljøvenligt og 100% uskadeligt for mennesker

DNV Gødstrup, det nye hospital i vest  Installatør: Brøndum

Illustration: Arkitema Architects

DNU Skejby universitetshospital  Installatør: Kemp & Lauritzen

Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S

www.danfoss-semco.com

Vi brandbeskytter de største sygehuse
SEM-SAFE® højtryksvandtågesystem yder optimal brandbeskyttelse af dit hospital, fordi det
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DAMPA ApS - 5690 Tommerup - 63 76 13 00 - dampa@dampa.dk - www.dampa.dk

DAMPA Klimalofter
bidrager til godt indeklima på hospitalet
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Ultraclean

for operating rooms

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

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

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

Enabling wellbeing Learn more: www.halton.com

FSD/MMF 2016

Maskinmesteruddannelsens 
kvalitet og relevans
I en omfattende undersøgelse har 91 virksomheder samt 484 maskinmestre, som er dimitteret inden for 
de seneste tre år, evalueret kvalitet og relevans af maskinmesteruddannelsen i forhold til erhvervslivets 
efterspørgsel.

Velkvalificerede med stærke tekniske 
kompetencer, personlig gennemslags-
kraft og gode samarbejdsevner. Sådan 
lyder de overordnede vurderinger af 
nydimitterede maskinmestre i den om-
fattende aftager- og dimittendundersø-
gelse, som Maskinmestrene Forening 
har gennemført.

Sammen med repræsentanter fra 
blandt andre Dansk Industri, Danmarks 
Rederiforening, Danske Maritime, Dan-
ske Havne og maskinmesterskolerne har 

Maskinmestrenes Forening undersøgt, 
om maskinmesteruddannelsen leverer 
kvalitet og relevans, som afspejler ar-
bejdsmarkedets behov – det vil sige om 
de mange nye maskinmestre, der kom-
mer ud på arbejdsmarkedet i disse år, er 
dygtige nok til det rigtige.

Gode kvalifikationer

Størstedelen af de adspurgte virksom-
heder giver positive tilbagemeldinger 

og fremhæver maskinmestrenes særlige 
kombination af praktisk erfaring og teo-
retisk forståelse som værdiskabende for 
virksomhederne. Topledere, HR-chefer 
og driftsansvarlige fra en række natio-
nale og internationale virksomheder be-
skriver de nydimitterede maskinmestre 
som medarbejdere med en personlig 
gennemslagskraft og en solid faglighed, 
der trænger igennem over for både 
håndværkere og ledergrupper. Især in-
den for områderne drift, vedligehold, 



ad.dk.10.016/0 Hudevad Care A/S · Saltgade 11 · DK-6760 Ribe · Tlf.: +45 65 68 02 05 · www.hudevadcare.com

h y g i e n i c  h e a t i n g  s o l u t i o n s

Det sikre og sunde valg af varmeløsninger til sygehuse er radiatorer fra Hudevad 
Care. Det innovative design med mulighed for komplet integration i bygningens 
arkitektur sikrer en optimal hygiejne med minimal risiko for aflejring af støv og 
bakterier, der kan forårsage infektioner.

Hurtig regulering af temperaturen et et must ved varierende flow af patienter og 
besøgende, og besparelsen på rengøringstid i forhold til konventionelle radiato-
rer er enorm.

Kan radiatorer være lig med 
god hygiejne?
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FSD/MMF 2016

Formand Per Jørgensen, Maskinmestrenes Forening

FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN

Gennem flere år har Maskinmestrenes Forening og samarbejdspartnere arbejdet for 
at øge optaget af maskinmesterstuderende, og resultatet viser sig nu i form af et langt 
større antal nydimitterede maskinmestre end tidligere. For at sikre, at arbejdsmarkedet 
har de mest kvalificerede medarbejdere til at sikre fremtidens vækst, er de løbende 
evalueringer centrale.

Derfor har Maskinmestrenes Forening undersøgt kvalitet og relevans af maskinmester
uddannelsen sammen med repræsentanter fra blandt andre Dansk Industri, Danmarks 
Rederiforening, Danske Maritime, Danske Havne og maskinmesterskolerne.

Undersøgelsens anbefalinger
1.  At styrke fokus på maskinmesterens betydning for virksomhedens kommercielle bund

linje i løbet af uddannelsen.
2.  At styrke sammenhængen mellem uddannelsen og erhvervslivet.
3.  At udbrede kendskabet til maskinmesterens udviklings og ledelsesmæssige rolle over for virksomhederne. For at øge de 

studerendes forståelse for udvikling og innovation, forretningsstyring, administrativ økonomi, ledelse og lignende strategiske 
fagområder kan det desuden være relevant med et tættere samarbejde med erhvervslivet samt i løbet af uddannelsen øge 
fokus på maskinmesterens betydning for virksomhedens kommercielle bundlinje.

Undersøgelsen kan læses i sin helhed på Maskinmestrenes Forenings hjemmeside www.mmf.dk.

Sankt Annæ Plads 16  
1250 København K

Tlf.  3336 4920  
mf@mmf.dk
www.mmf.dk

Maskinmesteruddannelsen  
– kvalitet og relevans

Aftager- og dimittendundersøgelse 2016
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sikkerhed og planlægning bliver de nydi-
mitterede maskinmestre vurderet meget 
kvalificerede. Dimittenderne er gode til 
at formidle og lede projekter.

Maskinmesteren har traditionelt været 
teknisk ansvarlig for drift og vedligehold, 
og maskinmesterprofessionens klassiske 
ansvarsområder er efterspurgte – ek-
sempelvis vedligehold, sikkerhed og 
drifts- og energioptimering. Samtidig 
peger en række topledere i de kvalitative 
interviewundersøgelser på, at mange 
maskinmestre går direkte ud i lederstil-
linger, hvilket understreger fastholdelse 
og fokus på ledelses- og økonomifag.

Få nedslagspunkter

Blandt virksomhedsrepræsentanterne 
er der bred forståelse for, at uddannel-
sen er en generalistuddannelse og at de 
nyuddannede naturligvis skal opbygge 
anciennitet som maskinmester. Direkte 
adspurgt udpeger virksomhederne kun i 
begrænset omfang konkrete fagområder, 
som eventuelt kunne få mere opmærk-
somhed under uddannelsen – blandt an-
det engelsk på et højere teknisk niveau. 
Størstedelen af dimittenderne vurderer 
selv, at det faglige niveau har været tilpas 
i forhold til erhvervslivets krav, men de 
efterspørger et større samarbejde med 
erhvervslivet i løbet af uddannelsen.

Anbefalinger

Tilbagemeldingerne fra virksomhedsre-
præsentanterne er meget positive, men 
samtidig tyder undersøgelsen på, at det 
kan være relevant med en yderligere 
indsats for at udbrede kendskabet til 
maskinmesterprofessionen over for de 
forskellige brancher, som maskinmestre 
ansættes i. Dette kan eksempelvis gælde 
små og mellemstore virksomheder, som 

udgør det første møde og den første sor-
teringsbastion over for potentielle med-
arbejdere.

Der kan ligge en udfordring, hvis et 
manglende kendskab til maskinmestre-
nes jobfunktioner og kvalifikationer dan-
ner en barriere for maskinmestrene og 
samtidig frasorterer relevant teknisk ar-
bejdskraft for virksomhederne.
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Vellykket Årskonference
Omkring 285 professionelle aktører inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift deltog i FSTA’s 
Årskonference, der fandt sted den 12.-14. oktober 2016 i Kolding.

Foruden den ordinære generalforsam-
ling i FSTA blev Årskonferencen indledt 
af Nils Villemoes, der er kendt for sit 
populære og humoristiske foredrag om 
ledelse. Han tog bl.a. fat i forskellen på 
initiativ og ansvar: Et initiativ kan du kun 
tage én gang. Hvis initiativet skal gen-
nemføres, er det nødvendigt, at der bli-
ver taget et ansvar.

Får altid noget med hjem

Sidste år opfordrede FSTA’s bestyrelse 
alle medlemmer til at komme med for-
slag til, hvilke foredrag der kunne være 
interessante på Årskonferencen. Mange 
vender tilbage med gode emner, der 
kan berige os med ny viden, erfaringer 
og løsninger. Og i FSTA sætter vi ikke 
kun pris på de mange forslag. Vi vil også 
gerne tage ansvar for, at vores medlem-
mer rent faktisk får indflydelse på den 
vidensdeling, der skal skabe innovativt 
sygehusbyggeri og løfte teknisk hospi-
talsdrift til et højt niveau.

Årskonferencens første foredrag om 
hvordan Regionernes Fælles Indkøb 
arbejder strategisk med indkøb af ap-
paraturer, varer og tjenesteydelser til 
hospitalerne var fx resultatet af et kon-
kret ønske, som et af FSTA’s medlemmer 
efterspurgte efter sidste års konference.

Netop dette foredrag faldt også i god 
jord hos Bjørn Babré Pedersen fra Midt-
consult:

”Det var ret interessant at høre, hvilke 
parametre man bliver valgt på. Det var 

en form for interessentanalyse, som vi 
fremadrettet aktivt kan bruge i vores til-
gang og materialer.”

I år var der 10 foredrag og en række 
fælles foredrag, som bl.a. gav indsigt i 
nye teknologier, metoder og muligheder 
på den lange bane og inden for drifts- og 
installationsteknik.

Det er især ny viden, erfaringer og 
aktuelle problemstillinger, som hvert år 
tiltrækker de mange deltagere til FSTA’s 
Årskonference.

”Vi søger altid viden. Der er nemlig 
et stort driftsmæssigt potentiale, som vi 
arkitekter forsøger at opfylde. På FSTA’s 
Årskonference bliver der taget mange 
gode emner op, og for os er det vigtigt 
at høre 360 grader rundt. Jeg har hørt 
nogle ting på Årskonferencen, bl.a. fra 
foredraget om OPP-projekternes drifts- 
og vedligeholdelsesplaner, som jeg har 
lyst til at undersøge nærmere,” siger 
Hans Haaning, direktør i København hos 
Aarhus Arkitekterne. 

Ifølge Ole Stensbjerg, markedschef i 
FM Bygningsdrift, ”får man altid et eller 
andet med hjem fra Årskonferencen”. 
Foredraget om køle- og varmelofter af-
dækkede fx nye forretningsmuligheder i 
forhold til at løse arbejdsmiljøprocesser.

Hele 12 ansatte fra Aarhus Univer-
sitetshospital deltog i FSTA’s Årskon-
ference. Og det var der en helt særlig 
grund til.

”De emner, som behandles på Årskon-

ferencen, er meget fagligt relevante i for-
hold til de problemstillinger, vi står over 
for på hospitalet. Foredragene rammer 
meget præcist ned i det. Konferencen er 
inspirerende, fordi vi får ny viden,” siger 
Ole Jacobsen, teknisk souschef på Aar-
hus Universitetshospital, og fortsætter:

”Vi er midt i en fase, hvor vi trækker på 
mange i organisationen, og derfor vil vi 
gerne give noget tilbage. Og FSTA’s Års-
konference er noget, vores folk meget 
gerne vil deltage i.”

Se foredragsholdernes præsentatio-
ner fra Årskonferencen på www.fsta.dk

Gode relationer og udvikling på 
tværs

Både deltagere og udstillere fremhæver 
relationsopbygning og netværkspleje 
som en vigtig årsag til at deltage på kon-
ferencen.

”På FSTA’s Årskonference får vi 
kontakt med de tekniske chefer, råd-
givere og arkitekter, som er beslut-
ningstagere og ansvarlige for både de 
nye supersygehuse og renovering af 
de eksisterende sygehuse. Det er der-
for vigtigt for os at være til stede, så vi 
kan opbygge og pleje vores relationer 
og samtidig vise, hvad vores systemer 
kan,” siger Helle Bugge-Hansen, der er 
salgschef i Semi-Staal inden for hospi-
talsområdet og udstiller på konferencen 
for andet år i træk.

AF SIGNE STEFFENSEN
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Vedligeholdelse af netværk og høj fag-
lighed er den primære årsag til, at Palle 
Bo Rasmussen, associeret partner og 
sundhedschef i KHR Arkitekter, deltager 
på FSTA’s Årskonference:

”Vi vil især gerne i dialog med bygher-
rerne og samarbejdspartnere i form af 
specialkonsulenter og ingeniører. Det 
kan vi komme på en mere social måde 
her på konferencen kombineret med det 
faglige, som vi mødes om. FSTA’s Års-
konference giver os en god mulighed for 
at følge med i, hvad der sker i branchen 
– både gennem foredrag, dialog og på 
produktsiden. Og så håber vi på at få et 
par møder i kalenderen.”

Relevante beslutningstagere er også 
medvirkende til, at Danfoss Semco for 
første gang har en stand på Årskonfe-
rencen.

”Vi vil meget gerne i kontakt med slut-
brugerne, som er ansvarlige for driften 
af højtryks vandtågesystemer på både 
de eksisterende og nye hospitaler. Vi vil 
gerne sikre, at vores systemer modsvarer 
de behov og ønsker, som bygherre har, 
og det kan vi sammen drøfte her på kon-
ferencen. Som medlem i FSTA og udstil-
ler på konferencen er vi up-to-date med, 

hvad der sker i hospitalsbranchen inden 
for både nybyg og renovering,” siger 
Lasse Sørensen Laustsen, der er lande-
chef i Danfoss Semco.

Ifølge Alan Vinther, salgschef i do-
minus, er det på Årskonferencen nemt 
at komme i dialog med regionerne og 
driftslederne på hospitalerne, som ellers 
kan være svære at få fat i på telefonen. 
Derfor er konferencen et godt sted at 
opbygge og pleje vigtige relationer.

Årskonferencen giver også udstillerne 
input og inspiration til udviklingen af pro-
dukter. Det har bl.a. stor betydning for 
virksomheden Guldmann.

”Vi er med i FSTA, fordi vi gerne vil 
videreudvikle vores produkter sammen 
med hospitalsdriften. Det har vi mulig-
hed for på Årskonferencen, hvor vi lan-
cerer og fremviser et nyt loftliftssystem. 
Det er vigtigt for os, at vi rammer de be-
hov, der er på hospitalerne, når det gæl-
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der hjælpemidler, og her kan vi komme 
i dialog med relevante beslutningstagere 
og få deres betragtninger,” siger Claus 
Axelsen, salgschef i Guldmann, og fort-
sætter:

”Jeg er positivt overrasket over FSTA’s 
Årskonference, fordi deltagerne er inde 
og høre gode faglige oplæg og imellem 
disse kommer ud for at tale om løsnin-
gerne med os udstillere. Den kombina-
tion er rigtig god, fordi det er en effektiv 
erfaringsudveksling, som fi nder sted.”

Det er dog ikke kun fra hospitalsdriften, 
at udstillerne søger sparring og indsigt.

”Vi udstiller på FSTA’s Årskonference 
for at få en tættere kontakt til sygehus-
væsenet og styrke relationerne hertil. 
Men vi er her også for at vidensdele 
med de andre udstillere. Vi er meget in-
teresserede i at være med i netværk og 
vidensdeling på tværs,” siger Rogier Fol-
kers, der er salgschef i Coromatic.

Det vækker især begejstring hos 
FSTA’s formand, Kaj Hyldgaard:

”Vi er glade for, at FSTA er med til at 
skabe netværk på tværs af landet og in-
teressegrupper. Formålet med FSTA og 
vores Årskonference er jo netop at skabe 
et forum for vidensdeling og sørge for, at 

vi alle kan møde nogle, der arbejder med 
og brænder for at forbedre samt udvikle 
driften og teknologierne på hos pitalerne.”

Besøg af universitetsstuderende

For første gang deltog også tre unge stu-
derende fra Aarhus Universitet. De er i 
praktik hos Nordisk Røntgen Teknik og 
blev af de ansatte gjort opmærksomme 
på Årskonferencen via FSTA’s fagblad.

”Jeg skal begynde på min bachelor-
opgave næste semester og kunne godt 
tænke mig lidt inspiration til mulige em-
ner, og så var FSTA’s Årskonference 
jo en oplagt mulighed,” siger Elisabeth 
Christensen, der læser til sundhedstek-
nolog, og tilføjer:

”Der er mange interessante udstillere 
på Årskonferencen, som jeg gerne vil i 
dialog med – både i forhold til et muligt 
bachelorsamarbejde og fremtidigt ar-
bejde.”

Nicolai Haugaard Fransen, der læser til 
elektroingeniør, vil gerne kombinere en 
god blanding fra årets to foredragsspor 
i sin bacheloropgave og var især glad for 
foredraget om strålingsbeskyttelse i fl ek-
sibelt sygehusbyggeri.

”Det har stor relevans, fordi vi er i 
praktik hos en virksomhed, der udvikler 
røntgenudstyr. Det gav en god indsigt 
i samspillet mellem arkitektur og drift, 
samt hvilke opgaver det indebærer i for-
bindelse med nybyggeri af sygehuse,” 
siger han.

Ifølge Mette Knudsen, der også læser 
til sundhedsteknolog, har FSTA’s Års-
konference åbnet hendes øjne for, hvad 
hun kan arbejde med i fremtiden. Hun 
har også fået skabt kontakt til fremtidige 
arbejdspladser, som hun ellers aldrig 
havde tænkt på som en mulighed.

”Konferencen gav os alle tre et indblik 
i udviklingen på de danske sygehuse, og 
hvilke problemstillinger og løsninger, der 
er i spil nu, og som vi kan komme til at 
arbejde med,” siger hun. 

Henvendelsen fra de tre studerende 
kom noget uventet, men blev mødt med 
åbne arme hos formand i FSTA, Kaj Hyld-
gaard:

”Det er helt nyt for os, at studerende 
har vist interesse i at deltage på vores 
Årskonference. Vi er glade for, at vi også 
kan være med til at inspirere fremtidens 
udviklere og skabe netværk på tværs.”
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Indkøbsmål nr. 1  
er besparelser
Samarbejde, innovation, effektive systemer, konkurrenceudsættelse, standardisering. Det er nogle af de 
nøglebegreber, der skal til for at Regionernes Fælles Indkøb kan nå deres mål og blive bedre til at købe ind i 
fremtiden.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Regionernes Fælles Indkøb mærker et 
stigende krav for at udføre arbejdet på 
en mere effektiv måde.

– Vi har opstillet en række mål for ind-
køb i de danske regioner – herunder: 
besparelser, flere fællesindkøb og mere 
samarbejde, lavere totalomkostninger 
for indkøbsprocessen og mere innova-
tion og understøttelse af vækst gennem 
indkøb.

Sådan ridsede teamleder for Indkøb 
og Sundhedsinnovation, Morten Ras-
mussen målene op for Danske Regioners 
indkøb i den kommende tid.

– Men målene ER prioriteret. Kravet 
om besparelser har første prioritet – men 

fokus er på både pris, totaløkonomi og 
innovation, understregede Morten Ras-
mussen.

Sundhedsvæsen under dobbelt 
pres

Sundhedsvæsenet er under dobbelt pres 
i denne tid. Det økonomiske råderum er 
blevet mindre, og samtidig er der fokus 
på at skabe mere værdi for borgerne.

– Det betyder, at vi ikke ’bare’ kan eller 
vil fokusere på billigste pris og fx trække 
alt indkøb ind centralt for at kunne ind-
kassere alle stordriftsfordele. Sund-
hedsvæsenet skal anspores til at skabe 
kvalitet, og det betyder eksempelvis, at 
vi også må udnytte den ekspertise, der 
findes i regionerne, forklarede Morten 
Rasmussen.

De fem regionale indkøbschefer skal 
dog arbejde stadigt tættere sammen – 
både med hinanden, med Danske Re-
gioners centrale indkøbsfunktion og RFI 
– Regionernes Fælles Indkøb.

UFO og FUP 

Og samarbejdet er naturligvis ikke tilfæl-
digt og uden styring, men foregår efter 
en fælles udbudsplan, hvor en lang liste 
af varer og tjenesteydelser er katalogise-
ret med beskrivelser over, hvilke indkøb 
der bedst kan foretages af hvem.

– Når jeg bliver spurgt om, hvad jeg 
laver, plejer jeg at sige, at jeg arbejder 
med både UFO og FUP, smilede Morten 
Rasmussen, og forklarede nærmere:

– FUP er den Fælles Udbudsplan, og 
UFO betyder Udvikling af Fælles Områ-
der. UFO-grupperne udvælger områder 
som egner sig til fælles indkøb, og regio-
nale indkøbschefer godkender grupper-
nes indstilling.

Der er en UFO-hovedgruppe samt 
grupper inden for medico og teknik, 
og der kan senere blive etableret UFO-
grupper med fokus på fx tjenesteydelser 
og IT. Der er de senere år omtrent sket 
en firdobling af antallet af fællesindkøb, 
hvor to eller flere regioner er gået sam-
men om at købe alt fra helikopterservices 
til bleer.

Vil være bedst til indkøb

Sygehusplanen har sat en voldsom byg-
geproces i gang i de danske regioner. Og 
det er naturligt at samle indkøbene af det 
inventar og medicoteknik, som skal bru-
ges på de mange nye hospitaler, så priser 
kan holdes i ave og rabatmuligheder ud-
nyttes.

– Vi har valgt 29 varegrupper, som 
vi kikker på til fælles indkøb til hospi-Sådan skal regionerne nå sine indkøbsmål frem til 2020.
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talsbyggerierne. Vores mål er også 
på dette område, at alle fem regioner 
køber ind sammen. Men det kan ikke 
altid lade sig gøre, fordi behovene og 
tidsperspektivet er forskellige. Så kan 
to, tre eller fi re regioner gå sammen om 
at lave indkøbsaftaler, fortalte Morten 
Rasmussen.

Regionerne har som mål at være de 
bedste til offentligt indkøb og har derfor 

fornyet den indkøbsstrategi, som gjaldt 
fra 2010-15, med en ny, som rækker frem 
mod 2020.

– I den tidligere femårsperiode var 
der krav om besparelser på 1 mia. kr. på 
vores indkøb, og i 2016-20 vil vi i vores 
strategi fi nde yderligere 1 mia. ifølge en 
aftale med Finansministeriet er det beløb 
blevet løftet til 1,5 mia. kr. oplyste team-
lederen for indkøb mm.

Teamleder for Indkøb og Sundhedsinnova-
tion Morten Rasmussen, Danske Regioner.

Den fælles strategi for indkøb i denne 
femårsperioder indeholder seks strategi-
ske målsætninger:
1.  Stordriftsfordele gennem fællesudbud
2.  Konkurrenceudsættelse af tjeneste-

ydelser
3.  Integration af indkøbs- og forsynings-

politik
4.  Standardisering af kategori og leveran-

dørstyring
5.  Styrkelse af digitale processer fra or-

dreafgivelser til betaling
6.  Målrettet kompetenceudvikling

Dialog som værktøj

Målsætninger som disse er måske ikke 
exceptionelle, men for offentlige organi-
sationer, der har været vant til at udde-
legere driftsansvaret, og hvor decentrali-
sering altid har været en dyd, er der store 
udfordringer.

– Alene det at få skabt betingelserne 
for et samarbejde er vanskeligt. Kalder 
vi i det hele taget de forskellige vare-
grupper det samme? Og inddeler vi dem 
i de samme kategorier? spurgte Morten 



24   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8 

w
w

w.
n2

y.d
k

     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Mistral designet til fremtidens
patient- & personalebehov

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

 Tlf.: 70 10 10 07       

 Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

Design: Nendo – Oki Sato. NJP TABLE er en nyfortolkning 
af den klassiske arkitektlampe. Den er din personlige assi-
stent med det perfekte arbejdslys – på kontoret og hjemme.  
Indbyggede fjedre, fleksibel og blændfri med to lysstyrker,  
timerfunktion til automatisk slukning. Varianter i hvid eller sort, 
med bordfod, pind eller bordklemme.
10W LED, 50 lm/W, 2700/3000K, CRI>90. 

www.louispoulsen.com

NJP Table

FSTA – ÅRSKONFERENCE

AJOUR MED UDBUD

Teamleder for Indkøb Sundhedsinno
vation for Danske Regioner, Morten 
Rasmussen anbefalede potentielle 
leverandører til at holde sig ajour 
med regionernes aktuelle fællesud
bud på siden

www.regionsudbud.dk

Rasmussen og mente, at det gjorde man 
nok ikke, og at der er lidt vej endnu, in-
den der helt kan sættes fl ueben ved mål 
nr. 4.

– Vi skal også udvikle medarbejdernes 
evne og vilje til at samarbejde og give 
muligheder herfor med fx fælles it, data 
og analyseværktøjer. Vi kan heller ikke 
altid umiddelbart sammenligne tal og 
produkter fra forskellige leverandører. 
Derfor er dialog – både internt og med 
leverandørerne – det vigtigste værktøj 
til at nå vores mål, tilføjede Morten Ras-
mussen.

Og dialogen bliver i endnu højere grad 
nødvendig i fremtiden, når ikke bare de 
fem regioner, men også Staten og kom-
munerne i højere grad skal til at arbejde 
sammen. Fælles offentligt indkøb er høj 
grad på dagsordenen, og i juni i år blev 
der udarbejdet en analyse, der skal give 
inspiration til samarbejde om indkøb på 
tværs af den offentlige sektor. 

– Allerede nu oplever vi, at kommuner 
udtrykker ønske om, at regionerne hjæl-
per med indkøb inden for sundhedsom-
rådet, afslørede regionernes indkøbs-
teamleder.

Ikke bare billigst

Selv om besparelser vejer tungest blandt 
de mål, der er opstillet for regionernes 
indkøb, så er det faktisk værdi for pen-
gene, der er vigtigst, og Danske Regio-
ner afprøver forskellige modeller, som 
skal sikre, at de varer, systemer og tjene-
steydelser, som regionerne køber, ska-
ber størst mulig værdi for brugerne – i 
sidste ende patienterne.

– Vi samarbejder også med private 
virksomheder, både i form af OPP og 
OPI, som er innovationsprojekter, der 
udføres i et samarbejde mellem offent-
lige og private virksomheder.

– Vi har både gode og dårlige erfa-
ringer med konkurrenceudsættelse af 
driftsopgaver. Hvis vi lægger alt ud, bli-
ver vi sårbare og mister kompetencer. Så 
det drejer sig om at bevare det gode mix, 
svarede Morten Rasmussen, da han un-
der den efterfølgende debat blev spurgt, 
om man – jf. mål nr. 2 om konkurrence-
udsættelse af tjenesteydelser – kunne 
forestille sig, at al drift kunne blive udført 
af eksterne virksomheder.

Tilhørerne pegede også på, at mindre 

leverandører ikke kan være med i kon-
kurrencen og tilbyde store volumener 
og billige priser, og at innovationen hos 
disse virksomheder derfor risikerer at gå 
i stå.

– Der er naturligvis stor forskel på de 
forskellige aftaler og udbud, regionerne 
arbejder med. Vi er meget bevidste om, 
at det på nogle områder er helt afgø-
rende, at vi ikke mister de små, specia-
liserede leverandører, vi har, lød Morten 
Rasmussens afsluttende bemærkning. 



Spørg ind til de enkelte områder for at  
afdække kundens behov og maskintype. 

Område
1. Hvor stort et område skal rengøres?
2. Hvor ofte skal området rengøres?
3. Hvilken karakter har snavset (støv, groft snavs, papirstykker, pallebånd mv.)?
4.	Skal	maskinen	bruges	på	flere	etager	(relevant	i	forhold	til	elevatorkapacitet)?
5. Er der meget fugtigt i arbejdsområdet? I så fald skal printkortet evt. fugtsikres og  
 sugebommen udskiftes til rustfrit stål. 
6. Er der elevatorer/ramper (og hvor stor er stigningen)?
7. Bliver der fejet før gulvvask? Hvis ikke, så kan det være relevant at tilbyde eksempelvis Coral 70S,  
 Sapphire 85S og Diamond 100S.
8.	Er	der	specielle	krav	til	støjniveauet?	Så	kan	vi	evt.	montere	støjsvage	sugemotorer.

Gulv- og hjultype
1. Linoleums- og vinylgulve – brug bløde PVC-hjul. 
2. Våde/glatte gulve (eks. svømmehaller) – brug PVC-hjul med grip.
3. Beton og andre hårde gulve – brug standardhjul.
4. Meget ru beton – montér ekstra og kraftigere sikring. 

Brugere
1. Hvem er de primære brugere af maskinen?  
2.	Er	der	flere	brugere,	og	har	de	brug	for	oplæring?
3. Hvor fysisk stor er brugeren? Dette er relevant i forhold til valget af maskine. 

Budget og beslutningstagere
1. Hvor stort er budgettet? 
2. Hvem er beslutningstageren hos kunden? 

Opbevaring og rengøring
1. Hvor skal maskinen opbevares efter brug?
2. Hvor kan vand påfyldes, og hvor kan maskinen rengøres?
3. Hvor kan smudsvandet tømmes, og er der mulighed for at spule den snavsede vandtank?
4. Er der udsugning i området, hvor maskinen skal stå? 
5. Skal maskinen rengøres og påfyldes samme sted, som den skal lade? 
6. Er der fri adgang til maskinen, og er der behov for ekstra nøgler? 
7. Er der lange køreafstande til opbevaring, påfyldning eller rengøring, og skal farten øges? 

Egestubben 4C · 5270 Odense N
Salg og service: adiatek@adiatek.dk · T: 53767644 · T: 23805160   www.adiatek.dk

  Gulvvaskemaskiner

Rengøringsmaskiner udviklet  
med og af brugerne!
Dette bevirker at betjening, reparationer og udskiftning af dele er let.
Problemer kan løses på stedet uden tekniker.
Målbart billigere i drift.

Vi har meget specifikke og særlige krav til alle vore rengøringsmaskiner,  
som vi sælger:
•  at produktet tager særlige hensyn til ergonomi, både i den måde produktet er udformet på og 

ikke mindst med stor hensyntagen til, hvor let produktet er at anvende
•  at vi altid kan stå inde for det, vi fortæller kunderne om produktet
•  at produkterne har et markant højere kvalitetsniveau end tilsvarende produkter på markedet
•  at alle reservedele og sliddele er lettilgængelige
•  at produkterne produceres af førende producenter på markedet, for at sikre reservedele og 

service på højeste niveau i fremtiden
•  at vi selv ville købe produktet

Service:
Vi leverer meget mere end maskiner – bl.a.:
•  proaktiv og forebyggende service-indsats
•  fast servicetjek af maskiner hver 3. måned
•  opfølgning på uddannelse af medarbejdere hver 3. måned

Referencer: 
Større institutioner bl.a. Skejby Sygehus
Leasingaftale tilbydes.

 

     
Ring, mail eller skriv, og få 
et uforpligtigende tilbud 
eller besøg.

Adiatek_180x262.indd   1 03/11/2016   13.40
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Sådan får du computerhjælp 
til din facility management
CAD – altså computerstøttet design – bruges i dag overalt, når nye hospitaler skal designes. På OUH er 
man gået skridtet videre og vil bruge de digitale informationer til at gøre drift og vedligeholdelse nemmere. 
CAFM – Computer-Aided Facility Management hedder det, når driften går digitalt.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Odense UniversitetsHospital og Nyt 
OUH ønsker at effektivisere driften og 
har valgt at tage teknologien til hjælp. 
Jimmi Skovgaard Hansen, der er Faci-
lity Management-projektleder for både 
OUH og Nyt OUH fortale om, hvordan 
universitetshospitalet på Fyn vil skabe 
besparelser på driften og komme på for-
kant med vedligeholdelsen og dermed 
færre nedbrud og få en bedre udnyttelse 
af lokaler m.m. ved hjælp af principper, 
der normalt kendes fra teknisk design.

OUH har valgt at bruge Svendborg 
Sygehus til at teste CAFM. De 65.000 
kvadratmeter i den sydfynske afdeling 
er en lidt mere overskuelig mundfuld 
end de 225.000 kvadratmeter, som Nyt 
OUH kommer til at bestå af i 2022. Til 
gengæld består OUH Svendborg af en 
blandet bygningsmasse, og det er kun 
de nye bygninger, der er blevet afleveret 
digitalt.

– Men rent faktisk findes ca. 90 pro-
cent af lokalerne og installationerne nu 
på én eller anden digital form – enten i 
form af pdf’er eller CAD, fortalte Jimmi 
Skovgaard Hansen.

Grundige forberedelser

Det betyder dog ikke, at det hele er klart 
til, at man bare kan gå i gang med at rulle 
et CAFM-system ud. Det er stadig i sine 
første faser.

– Selv om vi er nået forholdsvis langt 
med digitaliseringen, så ligger data i dag 
flere steder. Vi har behov for at kunne 
dele data på tværs i organisationen. Ek-
sempelvis ligger der data om rum både 
i rengøringsafdelingen og hos Facility 
Management. Vi har behov for at koor-
dinere og håndtere disse data og for at 

kunne ændre data ét sted fra hele vejen 
gennem systemet.

– Vi har i dag et teknisk rekvisitions-
system og kan håndtere dokumenter ens 
i organisationen. I fremtiden vil vi kunne 
behandle driftsdata, så vi har mulighed 
for at etablere en større grad af præven-
tiv drift og vedligeholdelse, optimere 
arbejdsprocesser og udnytte rummene 
bedre. Vi vil også fået bedre overblik 
over økonomien, bedre dokumentation, 
budgetstyring og større sammenhæng 
mellem forskellige systemer, fortsatte 
Jimmi Skovgaard Hansen listen over for-
dele med et digitaliseret Facility Manage-
ment-system.

At skabe forståelse

Selv når man har fået digitaliseret alle 
data, er processen kun lige begyndt.

– Den første opgave er, at synliggøre, 
hvad vi egentlig skal med et sådant sy-
stem. Det er vigtigt, at få skabt en fælles 
forståelse for, at vi har gavn af det, og at 
det vil lette os i dagligdagen på et senere 
tidspunkt.

– Vi startede arbejdet i en fælles ar-
bejdsgruppe, hvor vi tog hul på proces-
sen med at få kortlagt, hvilke data vi har, 
og hvordan de forskellige data spiller 
sammen. Det skabte også forståelse for, 
at vi er afhængige af hinanden og bruger 
de forskellige data på forskellig måde. 
Nogle skal kun have adgang til dataene, 
andre skal ned og rode, og der er et væld 
af grænseflader, der skal afklares, fortalte 
Jimmi Skovgaard Hansen om starten af 
arbejdet.

Relevante data

Arbejdet med at finde ud af, hvilke drifts-
data der er relevante, og hvilke der ikke 
er, fortsatte i arbejdsgrupper, som kig-
gede på hver enkelt bygningsdel for sig.

– Det handler meget om at skære 
ind til benet og finde ud af helt præcist, 
hvilke data vi skal bruge, og hvordan de 
enkelte områder skal bruge dem. Nogle 
data er passive, fx blot et dokument. 
Andre er aktive, som skal tastes ind i sy-
stemet eller tilføjes via målinger. Et venti-
lationssystem består fx af en passiv kon-
struktionstegning, der kun ændres, hvis 
det bygges om, men også af aktive data, 
som viser aktuelt flow, tryk, temperatur 
mv., forklarede CAFM-projektlederen, 
der pointerede, at jo flere data man kan 
få fra leverandørerne, jo lettere bliver ar-
bejdet med at få de relevante data ind.

Under den efterfølgende debat ud-
dybede Jimmi Skovgaard Hansen dette 
punkt.

– Der skal være et incitament for le-
verandørerne til at levere digitaliserede 
data sammen med anlægget. Der kan 
fx indbygges en systematik for, hvordan 
det skal ske, i udbudsmaterialet. Man er 
også nødt til at involvere de driftsfolk, 
der arbejder med et driftsanlæg til dag-
lig. Det handler meget om at skabe en 
forståelse for, at det er vigtigt at få data 
ind, og at finde metoder til at gøre arbej-
det så let som muligt. Det er eksempelvis 
ikke altid let at uploade Excel-ark, så der 
kommer noget brugbart ud af det. Nogle 
gange er det faktisk lettere at taste vær-
dier ind manuelt, hvis det kan systema-
tiseres. 

Valg af system

Det har været en lang udvælgelsespro-
ces at identificere de data, som Jimmi 
Skovgaard Hansen kaldte ”forretnings-
kritiske” – det vil sige data om bygnings-
dele, teknik og installationer, inventar og 
lokaler, som er nødvendige for at kunne 
udføre drift og vedligeholdelse. Det gæl-
der både de akutte og planlagte vedlige-
holdelsesopgaver samt opgaver, der er 
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

FSTA – ÅRSKONFERENCE

lovpligtige eller nødvendige for at opret-
holde en garanti.

Da de relevante data var identifi ceret, 
gik projektet over i fase 2: Valg af system.

– Denne fase blev også igangsat på 
en fælles workshop, hvor vi blandt andet 
via gruppearbejde fi k defi neret en fælles 
mission og vision for projektet. Desuden 
fi k vi kortlagt vores drift og vedligehol-
delsesaktiviteter, hvordan vi anvendte 
ressourcerne, hvor data fi ndes, og hvor-
dan vi får dem frem og eventuelt digitali-
seret, fortalte Jimmi Skovgaard Hansen. 

De funktionskrav, der skulle stilles til 
det kommende CAFM-system blev for-

muleret i arbejdsgrupper ud fra de krav 
og ønsker, der dels var formuleret via 
workshoppen, og som dels fi ndes i det 
regionale paradigme.

Selve udvælgelsen af leverandører 
foregik efter Udbudslovens regler. Da 
værdien af systemet ikke kommer over 
’tærskelværdien’ på 1.558.409 kr. og 
ikke har grænseoverskridende interesse, 
kan Udbudslovens afsnit 5 bruges.

– Vi valgte fem mulige leverandø-
rer, som kom ind til en demonstration. 
Vi viste dem, hvad vi havde formuleret 
af krav og ønsker i løbet af den interne 
proces, og de fortalte os, hvad de kunne 
tilbyde. Af de fem har vi udvalgt to til 
at komme med tilbud, oplyste Jimmi 
Skovgaard Hansen og tilføjede, at OUH 
faktisk ville modtage tilbud dagen efter 
FSTA-årsmødet kl. 12.

Videndeling internt og eksternt

Hvorfor har vi gennemgået denne pro-
ces i stedet for blot at købe et færdigt sy-
stem? spurgte Jimmi Skovgaard Hansen 
og gav selv svaret.

– Det er vigtigt, at man får brugerne 
af CAFM-system med på banen. De skal 
tage ejerskab til projektet. Ellers bliver 
systemet ikke brugt rigtigt, og det vil op-

leves som en hæmsko i stedet for som en 
lettelse i det daglige arbejde. Det er også 
af samme grund, at vi har arbejdet efter 
mottoet: ’tænk stort – start småt’. Proces-
sen startes ét sted og bliver senere bredt 
mere og mere ud. Men vi har hele tiden 
visionen om fordelene med det samlede 
projekt i baghovedet, forklarede han og 
fortsatte:

– Vi har en organisation, der er parat 
til forandring, et tæt samarbejde mellem 
drift og projektering, og en ledelse, der 
er parat til at bruge de nødvendige res-
sourcer – ikke mindst personalemæssige 
ressourcer – på projektet. Det er alt sam-
men vigtige forudsætninger for en suc-
ces.

CAFM bliver i første omgang afprøvet 
i Svendborg, og erfaringerne herfra vil 
kunne bruges, når er tilsvarende system 
implementeres på Nyt OUH, der ven-
tes færdigt i 2022. Men erfaringerne fra 
OUH Svendborg vil også kunne bruges 
af andre.

– Videndeling er vigtig, og vi har væ-
ret og vil fortsat være i tæt dialog med 
fx DTU og med vores kolleger i Aarhus, 
Aalborg og andre steder, lød Jimmi Skov-
gaard Hansens slutbemærkning.

Jimmi Skovgaard Hansen
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Drop det rigide prisfokus 
og tænk i drift fra starten
Bedre Sygehuse for de samme penge er muligt at opnå ved at tænke driftsudgifterne ind ved udbud i 
sygehusbyggeriet og prioritere kvaliteten med smartere og bedre løsninger der kan forbedre økonomien 
på lidt længere sigt, opfordrede markedschef Jakob Scharff fra Dansk Erhverv

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Bedre sygehuse for de samme penge 
er i den grad en brændende platform, 
sagde Jakob Scharff fra Dansk Erhverv, 
som har arbejdet med offentligt-privat 
samarbejde, og samtidig har været med 
i det udvalgsarbejde, som var med til at 
skrive den nye udbudslov.

– Det vi står overfor med kvalitets-
fondsprojekterne er noget i en skala, 
som vi ikke har gjort før vi byggede de 
mange kirker op i Danmark. Vi må have 
en fælles ambition om, at de skal stå i rig-
tig mange år fremover og, at vi må være 
stolte af de nye katedraler. Det tror jeg er 
er en ambition man kan indfri.

Hvordan får vi mest ud af skattekro-
nerne, spurgte han og svarede, at et 
budskab fra erhvervslivet er, at tænke 
bredere end rå anskaffelsespris med 
Total Cost of Ownership (TCO). -Meget 
rummes indenfor vore nuværende be-
greber af kvalitet og service, når vi taler 
TCO. Det kan være vi kommer til udvikle 
TCO modellen til TMS, men der er vi 
endnu ikke endnu.

Dansk Erhverv havde et klart budskab 
på FSTA årsmødet: Brug mulighederne 
for markedsdialog.

– Der har i mange år været en regu-
lering, når vi laver udbud. Vi skriver et 
langt udbudsmateriale, men på intet 
tidspunkt hører man, hvad de bydende 
kan levere.

Dialog mellem parterne har været næ-
sten totalt bandlyst.

Udbudsloven tager klart stilling til, at 
man gerne må lave markedsdialog. Det 
er i virkeligheden en opfordring fra lov-
giverne, Folketinget, Danske Regioner, 
KL, erhvervsorganisationerne som siger 
det er en super god idé. Selv fi nansmi-
nisteriet er begyndt på markedsdialog, 
det har de ellers svoret, at de aldrig ville 
gøre.

Adgangen til at bruge fl eksible ud-
budsformer er lettet markant, nu kan vi 
bruge det på Jeres område, fastslog han 
og omtalte udbud ved forhandling og 
konkurrencepræget dialog.

Tænk pris bredere end 
projektpris

Jakob Scharff kom ind på det klassiske 
dilemma der opstår, når indkøb og drift 
håndteres som to adskilte pengekasser.

– Der er en økonomi bundet til kva-
litetsfondsprojekterne, når der købes 
ind, og er en anden økonomi, driftsøko-
nomien, når sygehusene åbner. Det er 
en helt grundlæggende udfordring og 
driften er mange gange større, så inve-
steringen kan komme mangefold igen 
på sigt, men dilemmaet kan jeg ikke 
løse for Jer. Man kan lave løsninger med 
udbud, så de to kasser ikke råber ad 
hinanden.

Tænk bredere end pris, når vi snak-
ker kriterierne ved udbud, lød appellen. 
Lad ikke prisen være altafgørende. Vi har 
traditionelt haft den tilgang når vi giver 
points, at så får den laveste pris maksimal 
score. Så starter vi fra toppen og længere 
nede får de lavere point.

Når vi snakker kvalitet starter vi om-
vendt fra bunden, men som situationen 
er nu, føler leverandørerne ikke, at de 
bliver belønnet for det, når de tilbyder 

Dansk Erhvervs anbefalinger

• Tænk pris bredere end projektpris

• Fokus på Kvalitet giver 
”total cost of ownership”

• Brug muligheden for markedsdialog

• Brug dialogbaserede udbudsformer

Med disse punkter kan udbuddene og projekterne forbedres, mener Dansk Erhverv.
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noget rigtigt godt. Det problem er vi 
nødt til at se på.

Vedrørende forsyningssikkerhed får 
virksomheder, der har været på marke-
det i 100 år, samme score som de helt 
nye i aktører, fastslog han og henviste 
ambulance-sagen i Region Syddanmark. 
Det illustrerer pointen, mente Jakob 
Scharff. Slaget tabes og vindes i den 
måde, vi giver point, sagde han.

– Når der står at pris tæller 60-70 pct., 
sker der hurtigt det, at leverandørerne 
fokuserer kraftigt på den lidt billigere 
løsning. Virksomheder tænker kommer-
cielt, og hvis pris er det vigtigste, så er 
det langt fra den den kvalitetsmæssigt 
bedste løsning der bliver lagt frem.

Lad kvalitet og service fylde så meget, 
at markedet tror på, at I gerne vil have de 
gode løsninger. Kvalitet kan fylde 20-30 
pct., men vi mener man skal op på 50 
pct. Vær konkrete i kravene om kvalitet, 
rådede han og nævnte opgradering og 
bagudkompabilitet ved fremtidige ud-
bygninger som eksempler på kvalitet i et 
BMS-udbud.

Tænk driftøkonomien ind fra 
start

– Det handler om at banke omkostnings-
kurven en smule ned ved at tænke drifts-
økonomien ind fra starten. Omkostnin-
gerne skal ned og det kan vi gøre med 
OPP-projekter, men er det ikke OPP, må 
vi få indlejret nogle elementer fra starten. 
Får vi indregnet andet end rå projektpris 
kan vi gøre os håb om at komme ind på 
en lavere omkostningskurve.

Jakob Scharff påpegede, at der kan 
spares meget store beløb ved at vælge 
lidt mere intelligente installationer og 
bedre medicoudstyr, der kan undersøge 
patienter mere effektivt, så de eksempel-
vis ikke behøver at blive genindkaldt.

– En undersøgelse har vist, at knap 
5 pct. bruger dialogbaseret udbud. Vi 
havde håbet det var mindst 15 pct. Der 
hvor det er sket, reduceres risikoen for 
tvister markant og vi er langt mere sikre 
på, at vi har de rigtige løsninger. Det går 
galt, når vi ikke må snakke sammen. Dem 
der mødes er jurister og advokater. Dem, 
det handler om, har ikke været med. 
Dem der skal arbejde med processen er 
ikke med.

Det gode råd

– Budskabet fra min side ved udbud er: 
Lad være med at være bange for at tage 
dialogen. Jeg taler om en strukturet sy-
stematisk udbudsproces. Der er også 
etableret digitale platforme, hvor man 

kan lægge udbudsmaterialet ud i høring. 
Statens og kommunernes indkøbsser-
vice gør det helt konsekvent på rigtig 
mange udbud.

I takt med at vi får udbredt markeds-
dialogen og får større åbenhed, reduce-
rer vi også antallet af klager, spørgsmål, 
bøvl og ballade generelt, fordi markedet 
føler sig inddraget. Jeg kan med statsga-
ranti sige, at det er relevant for alle de 
store projekter I sidder med.

Dialog er vigtig under et udbud og den kan forbedre slutresultatet markant, konstaterede 
Jakob Scharff.
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En lykkelig familie – med 
forskellige interesser
”Hvem skal sygeplejersken ringe til, når en installation ikke virker? Er det hospitalets egne driftsfolk, eller 
Wicotec-Kirkebjerg, som står for bygningsdriften?”

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Spørgsmålet blev stillet af servicechef 
Niels Aller fra Aarhus Universitetsho-
spital, Risskov – det tidligere Psykiatrisk 
Hospital under hans indlæg om drift og 
vedligeholdelse for OPP-projekter. Sva-
ret kom naturligvis aldrig, for det er ikke 
endeligt fastlagt. Men spørgsmålet illu-
strerer de vanskeligheder med at trække 
grænser, som er indbygget i ethvert 
OPP-projekt. Det gælder ikke mindst 
for et projekt som Psykiatrisk Center i 
Skejby, hvor ’drift og vedligeholdelse’ 
både gælder bygningen og det udstyr, 
der gør lige præcis denne bygning til et 
hospital. Hver del har sine driftsansvar-
lige. 

Niels Aller startede med at rydde en 
misforståelse om OPP af vejen:

– Vi har IKKE ’nogle andre’ til at bygge 
et hospital for os. Vi har heller IKKE 
’nogle andre’ til at stå for driften. Nej vi 
er sammen om det – med de fordele og 
ulemper, det medfører, sagde han.

Trækker på hver sin hammel

– Vi troede i starten, at netop dét, at vi 
var sammen om det, ville give os et første 
klasses hospital, hvor de bedste materia-
ler og mindst vedligeholdelseskrævende 
udstyr ville blive anvendt. Men sådan er 
det ikke nødvendigvis, selv om driften er 
tænkt ind fra starten, og fremtidige be-
sparelser på driften i teorien skulle kunne 
finansiere en højere byggepris.

– Men der er præcis de samme mod-
sætninger mellem anlægsfolks ønsker 
om at blive færdige og driftsfolkenes om 
at få en let hverdag som i andre typer 
byggerier – også selv om begge grupper 
kommer fra den samme virksomhed. Vi 
er måske nok én lykkelig familie – men vi 
arbejder ikke alle i den samme retning af 

dén grund. Det er ikke anderledes end 
traditionelle byggerier, sagde service-
chefen, der i foromtalen til indlægget 
havde pointeret, at der var tale om ”en 
personlig beretning”.

OPP af lyst eller nød?

Og Niels Aller forsatte den personlige 
stil:

– Hvorfor valgte vi i det hele taget et 
OPP-projekt, når det nu ikke er så meget 
anderledes, end et traditionelt byggeri? 
spurgte han sig selv, og svaret kom i to 
dele:

– Den ”pæne” forklaring er dén om 
sammenhæng mellem anlæg og drift og 
totaløkonomi over 30 år. Men sandhe-
den er måske nok, at der ikke var flere 
penge tilbage af de 40 mia., der var afsat 
af kvalitetsfonden. Måske havde vi valgt 
at bygge for vores egne penge, hvis vi 
havde haft mulighed for det…?

– I dag er der flere OPP-projekter i 
gang i Danmark, men det var nyt for os. 
Vi måtte først ud at spørge i markedet, 
om der i det hele taget var nogen, som 
ville byde. Det var der. Vi gik i gang 
med prækvalificering og med en dialog-
proces og fandt tre meget kvalificerede 
partnere til henholdsvis finansiering, 
opførelse og efterfølgende drift, fortalte 
Niels Aller.

Psykiatrien, der blev væk

En forholdsvis traditionel udbudsproces, 
altså. Men… For i Niels Allers foredrag 
var der ofte et eftertænksomt ”men”:

– I processen var der rigtig meget dia-
log, men… vi kom hurtigt til at snakke 
’hus’. Vi burde nok i stedet have gjort 
mere ud af få skabt et FÆLLES videns-
grundlag. Vi snakkede hus så længe, at 
vi for sent opdagede de elementer, der 
har betydning for, at det netop er et psy-
kiatrisk hospital, vi er ved at bygge.

– Psykiatrien fylder meget i det dan-
ske sundhedsvæsen, men den bliver 
ofte glemt. Psykiatriske patienter dør 20 
år før alle andre, men de dør af alle mu-
lige andre sygdomme. Derfor giver det 
god mening at bygge Psykiatrisk Center 
ved Aarhus Universitetshospital i Skejby, 
hvor det faktisk optager en fjerdedel 
af alle sengepladser. Men vi har nok i 
processen glemt at snakke om, selv om 
meget fra de somatiske hospitaler kan 
bruges ved planlægning af et psykiatrisk 
byggeri, så er der også rigtigt meget, der 
er specielt for psykiatrien, mente Niels 
Aller.

Tag hånd om brugerprocessen

Og ifølge Niels Aller er der flere ting, 
som er glemt i processen, og som gør, at 
det nok bliver mere besværligt at flytte i 
sommeren ’18, end det burde være.

– Vi skulle selv have taget hånd om 
brugerprocessen på et tidligere tidspunkt 
og været mere tydelige med mål og ram-
mer for processen. Og så skal man være 
mere tydelig om, at det koster i ledelse at 
få brugerne med i processen, påpegede 
Niels Aller, der mener at det er en af fa-
rerne ved en OPP-proces, at man over-
lader for meget til samarbejdspartnerne.

– Vores samarbejdspartnere ved, 
hvordan man bygger et hus. Men vi ved, 
hvordan huset bliver til et sygehus. Og 
det indså vi for sent. Vi skulle have kigget 

NYT PSYKIATRISK 
CENTER I  TAL

Bygningsareal 50.000 m2

”Budget” i 2016:  800 mio. kr.

Antal medarbejdere:  1.200

Antal senge:  250
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• 80% Alkoholbaseret hånddesinfektionskum

• Allergivenligt - uden parfume og farvestoffer

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

• Læs mere på www.debgroup.com

Deb InstantFOAM® Complete

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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på det gamle hus og fundet ud af, hvad 
der fungerer godt, og hvad der fungerer 
skidt. Disse informationer skulle have 
været med helt fra starten og været fi l-
treret ind hos arkitekterne meget tidligt i 
processen. Vi kom for sent med at få kli-
nikerne med på banen, og derfor sidder 
vi nu midt i processen og rydder op, lød 
Niels Allers selvransagelse.

Ikke sjovt at fl ytte

Selve byggeprocessen forløber omtrent 
som et totalentreprise-byggeri, hvor an-
læg og drift jo også hænger sammen og 
skal gå op i en højere enhed til sidst.

– Men vi er under hele kontrol- og 
commissioning-arbejdet blevet opmærk-
somme på, at rollefordelingen og de for-
skellige parters interesserer er mere kom-
plicerede. Ejeren har stadig et budget, der 
skal holde, byggefolkene skal være fær-
dige til tiden, OPP-drift skal kunne drive 
huset effektivt og sikkert, psykiatrien skal 

kunne bruge huset på en sikker måde og 
regionen forventer at kunne overtage et 
hus, der også er godt om 25 år.

– Jeg ville ønske, at vi havde afdækket 
de forskellige interesser på forhånd, og 
at vi havde lagt en plan, som var skrevet 
ind udbudsmaterialet, sagde Niels Aller.

– Vi skulle i det mindste have overve-
jet, hvornår på året, det er hensigtsmæs-
sigt at fl ytte. Psykiatrisk Center skal efter 
planen være færdigt den 1. juli ’18, og 
det bliver ikke det bare sjov at fl ytte, når 
personalet på samme tid skal holde som-
merferie…

Hvem skal drifte hvad? 

Servicechefen forklarede forholdene for 
den kommende driftsorganisation ved 
at gribe ud efter en fi ktiv kasse og ryste 
hænderne i luften.

– Hvis man tager selve bygningen og 
ryster den, så hører alt dét, der falder ud, 
til hos Aarhus Universitetshospitals Ser-
vicecenter, mens alt det, der bliver i byg-
ningen, er Wicotec-Kirkebjergs ansvar, 
sagde han.

– Det lyder jo meget nemt, men hvis 
nogen tror, at det bliver nemmere af, at 
to organisationer driver et hospital sam-
men, så tager de fejl. Og det bliver nok 
endnu sværere af, at der også er to aktø-
rer til at tage sig af it, nemlig Regionens 
It-afdeling og Psykiatriens Sundheds-it, 
sagde Niels Aller, og var dermed tilbage 
til billedet af sygeplejersken, der måske 
får lidt problemer med at henvende sig til 
den rette driftsenhed, når ét eller andet 
ikke virker.

Wicotec-Kirkebjerg skal tage sig af 

drift af selve bygningen, installationer, 
forsyninger, fysisk netværk, fast inventar 
og gårdhaver. AUHs Servicecenter klarer 
løst inventar, alarm-udstyr, patientnært 
udstyr, telefoni, vagtydelser og logistik, 
adgangsrettigheder og de grå og grønne 
områder uden om Psykiatrisk Center. 
Måske er det ikke helt nemt at fi nde ud 
af, hvornår løst inventar er boltet så fast, 
at det er blevet fast. Eller hvorfor ha-
verne inde i huset skal passes af nogle 
andre end haverne udenom.

– Man kan ganske vist taste opga-
verne ind på samme rekvisition. Men de 
to driftsinstanser bruger hver sit rekvisiti-
onssystem, og hvem er det nu, man skal 
henvende sig til, hvis en opgave ikke bli-
ver løst eller ikke bliver løst godt nok…?

OPP næste gang

Ingen af tilhørerne på spor 1 var i tvivl 
om, at et OPP-projekt byder på mange 
spændende udfordringer, måske til tider 
lidt for spændende?

– Næste gang vil jeg nok kigge lidt 
nærmere på erfaringerne fra Storbritan-
nien, hvor de har mange både dårlige og 
gode erfaringer med OPP. Nu er briterne 
nået til fase 2. ’Vested Outsourcing’ kal-
des det, og det går ud på, at både virk-
somheden (hospitalet i dette tilfælde) og 
serviceudbyderen fra starten sætter sig 
fælles værdier, mål og mission for sam-
arbejdet.

– Og hvis ikke det lykkes at fi nde vær-
dier, mål og mission, der er til fordel for 
begge parter – så må man fi nde sig nogle 
andre samarbejdspartnere, lød Niels Al-
lers slutreplik.

Niels Aller



Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig 
belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er 
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Fejlstrømme er et 
voksende problem
Hospitaler risikerer at opleve et stigende antal fejlstrømme i deres installationer. Årsagen er blandt en øget 
anvendelse af LED-lyskilder, men der findes heldigvis en billig løsning på problemet

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 

Sådan sagde salgsdirektør Flemming Fol-
kvardsen fra ABB som indledning til sit 
foredrag om fejlstrømme i hospitalers in-
stallationer, hvor han anbefalede at løse 
problemet ved hjælp af en fejlstrømsaf-
bryder.

Fejlstrømsafbrydere, RCD’er, anven-
des til at beskytte mennesker og undgå 
brand. De gamle HFI-relæer har ikke væ-
ret tilladt længe, så i dag benyttes som 
standard HPFI-relæer i både privatboli-
ger og på hospitaler.

Der findes flere typer af relæer som 
PFI/HPFI, der kan klare forstyrrelser fra 
pulserende DC-strømme. AC/DC-re-
læet kan fx håndtere glatte DC-strømme 
fra MR-skannere, frekvensomformere 
og tilsvarende udstyr.

– Hvor hurtigt relæerne udkobler, er 
der også stor forskel på, fortalte Flem-
ming Folkvardsen og fortsatte med sin 
uddybning:

– Mens HPFI-standardrelæet, altså 
momentanrelæet, udkobler øjeblikkeligt, 
har S-Selektiv en højere følsomhed og 
længere udkoblingstid. AP-R anti-distur-
bance-enheder arbejder derimod med 
en lav følsomhed, længere udkoblings-
tid og høj immunitet, så der opstår færre 
utilsigtede udkoblinger, hvilket sikrer, at 
fx et hospital kan håndtere en fejlstrøm 
på en bedre måde.

LED-drivere og HF-spoler genererer 
fejlstrøm. I kan derfor forvente et sti-
gende antal udkoblinger, sagde Flem-
ming Folkvardsen og viste, hvordan et 
LED-armatur på 35 watt har en peak-
lækstrøm i indkoblingsøjeblikket på 2 
milliampere.

– Mange relæer kan allerede koble 
ud ved 15 milliampere. Der skal altså, 
ikke ret mange armaturer til – blandet 
med fejlstrømme fra resten af installa-
tionen – før relæerne laver en uønsket 
udkobling, påpegede han og viste, at, 
afhængig af type, kan ganske få LED få 
et fejlstrømsrelæ til at foretage en uøn-
sket udkobling.

En billig og god løsning

– Ved at vælge et fejlstrømsrelæ af typen 
AP-R får man en sikker og nem løsning 
til at håndtere start-lækstrømme, og 
AP-R relæet klarer tingene for jer på en 
billig måde. Et almindeligt standardrelæ 
koster ca. 500-600 kr., et AP-R relæ 700-
800 kr. og et relæ type B mellem 3.000 
og 5.000 kr.

– Det er en rigtig billig måde at løse 
mange problemstillinger på omkring pul-
serende, oplagrede fejlstrømme ude i in-
stallationerne, så jeg kan varmt anbefale 
at tænke det her ind, erklærede Flem-
ming Folkvardsen.

– Oppetiden kan forbedres væsent-
ligt med AP-R relæer, som yderligere har 
et filter og elektronik til at forsinke og 
ændre fejlstrømskurven. Det er en helt 
anden type relæ, der giver meget mere 
driftssikre installationer end standardre-
læer, fastslog han og viste den store for-
skel på et kurvediagram.

– I ladestationer har vi en kraftig pul-
serende strøm, men kun på den ene 
side af sinuskurven, og det kan af relæet 
opfattes som en jævnstrøm. Spolen i et 
normalt fejlstrømsrelæ kan over tid gå i 
mætning, så vi ikke får den ønskede ud-
kobling. 3-fasede frekvensomformere er 
blandt de helt store syndere på det her 
område, forklarede Flemming Folkvard-
sen og omtalte også her lifte, elevatorer, 
rulletrapper, ensrettere, drev for indu-
strirobotter, svejsemaskiner, HVAC- og 
solcellesystemer.

© ABB Group
16-10-14 | Slide 34

Test af fejlstrømsrelæer

§ Ved fejlstrømsafbrydere skal der afbrydes for alle de
eftersiddende afgange ved test.

§ Ved kombiafbrydere skal installationen frakobles på
komponenten, med de udfordringer det giver (L-AUS).
(SIK Hvordan tester man kombiafbrydere (HPFI-afbryder
bygget sammen med automatsikring)?

§ Kombiafbrydere kan ikke testes som almindelige HPFI-
afbrydere, da det normalt ikke er muligt at afbryde den
efterfølgende installation.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at afbryde kombiafbryderen
og demontere lederne på afgangssiden.)

Frakobling af installationen

Den nærmere procedure for tests af fejlstrømsrelæer (Kilde: ABB).
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Der fi ndes fl ere udgaver af type B-
relæet og blokke med automatsikringer, 
ligesom de også kan indbygges i maksi-
malafbrydere:

– Indtil for nylig havde kun én pro-
ducent patent på at fremstille type B-
relæer, så de var ekstremt dyre. Men det 
ændrede sig sidste år, da patentet udløb, 
og nu er der kommet fl ere producenter 
af type B-relæer på banen. Type B-relæet 
har en ekstra spole, der måler på mæt-
ningen, inden det kobler fra. Det er et 
væsentligt mere teknisk krævende relæ 
sammenlignet med et standardrelæ, for-
klarede Flemming Folkvardsen.

– For et fejlstrømsrelæ type B er mit 
budskab at bruge det rigtigt på det rig-
tige sted. Der er ingen grund til købe et 
dyrere type B-relæ, hvis I kan klare opga-
ven med en AP-R, tilføjede han.

Derfor skal fejlstrømsafbrydere 
testes

– Til et af vores største hospitaler er der 
leveret tavler med op til 11.500 kombire-
læer. Jeg forstår godt, hvis I som tekniske 
chefer tænker, hvordan pokker skal vi te-
ste det? Og det er en udfordring. Jeg kan 
sagtens garantere, at et relæ også kobler 
ud om fem år i et tørt og rent testmiljø, 
men problemet er, at vi ikke altid kender 
de omgivelser, relæet befi nder sig i.

– Er der boret i muren over tavlen, så 
det er væltet ned med støv i relæet, er 
der meget fugtigt – oliedampe, og hvad 
ved jeg, kan det påvirke afbrydere og 
sikkerheden. Og så er det ikke sikkert, at 
relæet kobler ud efter fl ere år i sådanne 
omgivelser, fastslog han.

– En automatsikring skal nok koble 
ud, for her er det kortslutningen i sig 

selv, der sparker den væk, men det er 
ikke sikkert den kobler ind igen, hvis 
den er fuld af snavs. HPFI-relæet deri-
mod er blot en magnetspole, der skub-
ber brydekontakten ud. Den har slet 
ikke de samme kræfter, ligesom den kan 
gå i mætning og få alle de andre nævnte 
problemer.

Så ofte skal der testes

– Generelt er den anbefalede testfre-
kvens seks måneder uanset fabrikat, 
når brugeren skal udføre trykknaptest. 
Vi leverandører konkurrerer ikke på sik-
kerheden, så disse anbefalinger gælder 
alle førende fabrikater. I kan dog godt 
fordoble perioden fra et halvt til et helt 
år, men det kræver, at I går ned til tavlen, 
trykker på testknappen og skriver ind i 
logbogen med dato, hvem der gjorde 
det og hvilket relæ i rækken. Så er det 
godkendt, og I har udskudt jeres testfre-
kvens til et helt år.

Tests hvert andet år kræver til gen-
gæld ekstraordinært meget, advarede 
Flemming Folkvardsen:

– Ledninger skal demonteres og der 
skal udarbejdes målerapport med en 
HPFI-tester, som skal gemmes et korrekt 
sted. Jeg kan ikke se, det giver mening i 
forhold til årstesten. Det er så bøvlet, at 
jeg kun tager det med her for at advare: 
Lad være med at starte op med toårs-
testen – det er ikke det værd.

Glem aldrig elsikkerheden

En deltager fandt det uoverskueligt at te-
ste relæerne og de funktioner, man risi-
kerer at afbryder på et hospital i drift, når 
man trykker på testknappen.

– Jeg forstår dit problem, men der er in-
gen vej udenom, lød Flemming Folkvard-
sens svar. Så må I fi nde budgetterne til 
det. Det største problem er, at vi ikke har 
dødsulykker nok i Danmark, for så glem-
mer man elsikkerheden, sagde han med 
slet skjult ironi.

– Utilsigtet udkobling er én ting, men 
meget værre er det, hvis relæet går i 
mætning eller bliver blokeret af frem-
mede elementer og derfor slet ikke kob-
ler ud. Vi må aldrig gå på kompromis 
med elsikkerheden. Min holdning er, at 
vi i hospitalssektoren skal passe på med 
at sige, at vi har så meget, der skal køre, 
at vi nedprioriterer personsikkerheden.

Vi er nødt til at fi nde os i, at der skal 
foretages test og købes det rigtige grej 
ind. Det er et personligt mantra for mig, 
at hvis min gamle mor skal på hospitalet, 
skal hun ikke være farligere stillet end i sit 
eget hjem, sagde Flemming Folkvardsen.

Gå aldrig på kompromis med elsikkerhe-
den, advarede Flemming Folkvardsen fra 
ABB.
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Inspektion giver dig mest 
for pengene
”Hospitaler kan med fordel lade specialister udefra varetage ’kritiske’ opgaver som drift og vedligeholdelse 
af ventilationsanlæg, rengøring af sterile områder og bekæmpelse af skimmelsvamp,” lød det fra kvalitets- 
og udviklingschef Martin Grigat fra SSG. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Danske hospitaler er tilbageholdende 
med at lade private virksomheder klare 
de særligt kritiske områder af rengørin-
gen, hvor smittekilder, allergener og an-
det ubehageligt kan opstå og spredes. 
Det gælder sådan noget som ventilati-
onsanlæg og renholdelse af sterile rum 
som OP-stuer mv.

At en kvalitets- og udviklingschef fra 
et af de private servicefi rmaer, der gerne 
vil hjælpe med disse opgaver, mener, 
at eksterne samarbejdspartnere ofte vil 
være en fordel, er måske ikke så uforud-
sigeligt. Men Martin Grigats argumenter 
er præcis de samme, som gælder for hele 
det danske sygehusvæsen, hvor speciali-
sters og specialafdelingers mulighed for 
at samle erfaring er hovedargumentet for 
hele sygehusplanen:

– SSG er Skandinaviens største ska-
des- og servicevirksomhed med 800 
medarbejdere i de tre lande. Vi har eks-
pertise og erfaring til at håndtere disse 
opgaver. Det er helt afgørende, at man 
ved, hvad man har med at gøre, så opga-
ven bliver løst ordentligt, indledte Martin 
Grigat, der oplyste, at SSG allerede står 
for Facility Management-opgaver i me-
dicinal- og fødevarevirksomheder samt 
hospitaler og andre sundhedsinstitutio-
ner, hvor kravene til hygiejne og renhed 
er meget store.

Med i projekteringen

Martin Grigat fremhævede tre områder, 
hvor SSG har en ekspertise, som hospi-
taler kan have fordel af: ventilation, be-
kæmpelse af skimmelsvampe og rengø-
ring af OP-stuer og andre rum, hvor der 
kræves sterile omgivelser.

– Det allervigtigste er, at rengøring 
og service tænkes med allerede i pro-
jekteringsfasen, når nye bygninger eller 
ombygning planlægges. Man skal natur-
ligvis kunne komme til og inspicere eller 
rengøre ventilations- og andre anlæg, 
og det skal være helt rengjort, inden det 
overhovedet tages i brug, påpegede 
Martin Grigat.

I projekteringsfasen skal der også ud-
arbejdes en helhedsplan for drift og ren-
holdelse.

– En sådan plan er afgørende, uanset 
om det drejer sig om et nyt anlæg eller et 
eksisterende, men man kan spare meget 
besvær senere, hvis man i en projekte-
ringsfase tænker på adgangsveje, mu-
lighed for at inspicere anlægget, udtage 
prøver etc.

Undgå unødvendig rengøring

SSG har en tilgang til fx ventilationsan-
læg, der kort kan beskrives: Tjek først!

– Det er bedre at have fast inspekti-
onsplan end en rengøringsplan, fastslog 
Martin Grigat og pegede på to grunde til 
at tjekke først og rengøre efter.

– Den væsentligste grund er naturlig-
vis, at man ved en inspektion opdager 
snavs, bakterier og kim hurtigt, og kan 
sætte ind med rengøring, inden sådant 
kan nå at sprede sig. Men det er også 
en fordel, hvis man ikke fi nder noget og 
derved kan undgå en unødvendig ser-
vice og rengøring, sagde Martin Grigat, 
der også mente, at man skulle starte med 
hyppige inspektioner.

– Man fi nder først ud af, hvor hyppigt 
det er nødvendigt at inspicere, når man 
har gjort det et stykke tid. Hvis man ikke 
fi nder noget, kan man sætte hyppighe-
den ned, rådede Martin Grigat.

Han påpegede, at det er afgørende, 
at det er fagfolk med specialviden, der 

udfører såvel inspektion som rengøring 
og vedligeholdelse af ventilationsan-
læg.

– Der er eksempelvis ikke alle service-
fi rmaer, der har den nødvendige eksper-
tise på vekslere, sagde Martin Grigat.

Optimal og sikker drift

Ved at indføre periodisk inspektion af et 
ventilationsanlæg, får man også en in-
dikation af, hvordan anlægget kører, så 
man kan opnå en optimal og energieffek-
tiv drift. Desuden er inspektionsrappor-
terne et vigtigt dokumentationsværktøj, 
som også skaber mulighed for at plan-
lægge mere langsigtet.

– Hvis man opdager noget, der ikke 
er, som det skal være, har man mulighed 
for at sætte ind med en effektiv rensning 
af anlægget. Et rent og renset anlæg 
har et lavere energiforbrug og et bedre 
luftfl ow, som sikrer et godt indeklima 
og arbejdsmiljø uden træk. Det forbed-
rer også brandsikkerheden, hvis kanaler 
og ventilatorer er fri for snavs, der kan 
sprede en brand fra ét lokale til et andet, 
sagde Martin Grigat, der også oplyste, 
at SSG havde ekspertise til at udføre en 
egentlig desinfektion af ventilationsan-
læg.

– En desinfektion skal ske på indblæs-
ningssiden, men man skal også være 
opmærksom på, at smitte kan spredes 
fra udblæsningssiden, hvis overtrykket i 
rummet er for stort, og man derved får 
svært ved at styre luftfl owet, mindede 
han forsamlingen om.

Kritiske forhold ved OPstuer 

Indblæsningsluftens kvalitet er natur-
ligvis særligt afgørende på OP-stuer og 
andre steder, hvor sterilitet er påkrævet. 
Men her er rengøring og sterilisering af 
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www.mscan.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
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overfl ader og inventar naturligvis overor-
dentligt vigtigt.

– Hvis vi gør det rigtigt, kan vi faktisk 
helt undgå de multi- eller penicillinresi-
stente bakterier, fastslog Martin Grigat 
ud fra SSG’s erfaringer med rengøring af 
sterile rum.

Det er naturligvis vigtigt at få analyse-
ret, hvorfra eventuel smitte kan komme 
og sætte ind der. Men selve rengørings-
processen er også afgørende. SSG går 
ud fra gængse standarder og metoder 
for rengøring af OP-stuer mv. Det vil 
sige, at der altid benyttes sterile og fnug-
fri materialer og redskaber, at der arbej-
des fra rent mod beskidt mv.

– Selve desinfektionen foregår ved at 
aftørre hele fl ader og desinfi cere med 
koldtåge, der i princippet er forstøvet 
desinfektionsmiddel, som det fx kendes 
fra supermarkeders grøntafdeling, som 
befugtes med en vandtåge. Det er ef-
fektivt men kræver, at der er afsat tid til 
tørring.

– Vi ved godt, at tid er en kritisk para-
meter for operationsstuer, der gerne skal 
kunne bruges hele tiden. Men det er af-
gørende, at man følger proceduren fuldt 
ud og tillader udtørring. Alternativet er 
måske, at operationsstuen bliver konta-
mineret, og så skal den lukkes i længere 
tid, påpegede Martin Grigat.

Når skaden er sket

SSG tager sig ikke kun af den forebyg-
gende inspektion og rengøring. Også 
hvis skaden er sket, er der mulighed for 
at få hjælp fra virksomheden, der har en 
døgnbemandet vagtcentral. Kvalitets- 

og udviklingschefen pegede først og 
fremmest på skimmelsvamp som et af de 
områder, hvor virksomheden har en helt 
særlig ekspertise.

– Først og fremmest er det vigtigt at 
gøre klart, at alle kan blive ramt af skim-
melsvampe. Ofte skal der blot en æn-
dring i en bygnings anvendelse eller en 
mindre defekt i klimaskærmen til for at 
fugten breder sig – og dermed skaber 
grobund for skimmelsvampe. Det er na-
turligvis særligt alvorligt for et hospital, 
hvor svampene ikke bare skader byg-
ningen, men risikerer at påføre i forvejen 
svækkede mennesker yderligere sund-
hedsrisici.

SSG foretager fugtmålinger, tager 

prøver og udarbejder en rapport med 
anbefalinger på, hvordan angrebet skal 
standses.

– Angrebet skal først isoleres, og der-
for udbedrer vi skader i sektioner, hvor 
vi bliver helt færdige et sted, før vi går 
videre. Det er nødvendigt at åbne over-
fl aderne – fx at fjerne puds og tapet mv., 
så vi kan komme til med først at fjerne 
skimmelsvampen og derefter at tørre og 
rengøre i alle kroge. Til sidst skal områ-
det reetableres, så der ikke igen opstår 
fugtskader. Det hele bliver dokumente-
ret i en kvalitetssikringsrapport, baseret 
på gældende standarder og lovgivning 
på området, fortalte kvalitets- og udvik-
lingschef i SSG, Martin Grigat.

Kvalitets- og udviklingschef i SSG, Martin Grigat.
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Semi Staal A/S deltog igen i år på FSTA’s årsmøde i 
Kolding. Tak for nogle interessante og konstruktive dialoger 
samt spændende foredrag.

Semi Staal som fokuserer på hygiejne løsninger til hospita
ler, præsenterede et sengevaskesystem med ekstrem kort 
procestid, som er velegnet til stor produktion og korte 
indlæggelsesforløb.

Systemet kan også desinficere hjælpemidler og installeres 
integreret med et automatisk SonoSteam® madrasdesin
fektionssystem udviklet i samarbejde med Force Technolo
gy. Med fokus på både madras og sengedesinfektion opnås 
maximal hygiejne og patienter garanteres indlæggelse på 
komplet rene og bakteriefrie senge.

Virksomheden leverer også andre automatiske hygiejneløs
ninger til rullende materiel, case carts, kasser, transportbure 
og lign. Telefon +45 61 43 58 34 eller hb@semistaal.dk.

Danfoss Semco A/S siger mange tak for en vellykket 
FSTA årskonference 2016!

Som udstiller fik vi mange gode muligheder for at møde 
profesionelle aktører med interesse i drift, teknologi og 
arkitektur på danske sygehuse. 

Med udgangspunkt i vores SEMSAFE® højtryksvandtåge 
brandslukningssystem faldt snakken på systemets pålide
lighed og høje kvalitet, hvormed det giver hospitalets per
sonale og deres omgivelser den optimale brandbeskyttelse. 

www.danfoss-semco.com

Medical Scandinavia siger tak for besøg på standen.

Til brug på fremtidens sengestuer viste vi bl.a. et nyt 
vakuum sug med digital manometer. Digital i stedet for 
analog viser altid den nøjagtige værdi og til hurtig aflæsning.

 På vores stand havde også firmaet Wexøe. De viste bl.a. 
danske stikkontakter til montering i Europa dåser. 

Medical Scandinavia og Wexøe viste også et nyt sengestue 
panel, designet med henblik på Europa dåser. Panelet er 
ligeledes designet med henblik på hygiejniske overflader 
samt nem montage.

www.mscan.dk
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KEN HYGIENE SYSTEMS A/S vil gerne takke alle 
besøgende og medlemmer af FSTA for det overvældende 
fremmøde på vores stand. Det er virkelig en fornøjelse at 
hilse på de mange kendte ansigter, og få en hyggelig snak 
omkring hverdagen og de udfordringer I møder. Vi prøver 
til stadighed at hjælpe med at lette hverdagen både på 
ergonomisk, økonomisk og miljørigtig vis, og altid med et 
smil på vejen.

Vi var i år så heldige at kunne præsentere jer for vores 
nye IQ5 serie af desinficerende, lynhurtige, miljørigtige og 
rummelige vaskemaskiner. Ikke nok med at vi har marke
dets mest miljørigtige maskiner, vi kunne også præsentere 
en automatiseret logistikløsning i form af vores lille robot 
– AL10.

Vi glæder os til at møde jer igen og takker endnu engang 
for en rigtig god konference.

Vi hos GCE vil gerne takke alle, der besøgte os på FSTA´s 
Årskonference i Kolding 12.14. oktober.

Vi er utrolig glade for den positive modtagelse vores nye 
Nødforsyningsenhed fik samt for den brugbare feedback 
vi modtag på denne.

Med Venlig Hilsen 
Christian, Mikael og John

Hvis du ikke nåede at tale med os i løbet af konferencen, 
men ønsker at vide mere om GCE og vores produkter be
des du kontakte John Riber på +45 2074 6017 eller  
besøge vores hjemmeside:  
http://sweden.gcegroup.com/en/

DLW Flooring vil gerne takke for endnu en fantastisk 
god og velplanlagt årskonference. Igen i år deltog konsu
lenterne 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. Endvi
dere var vi positivt overraskede over modtagelsen af vores 
dugfriske nyhed Scandinavian Collection med de grå lino
leumsfarver i de kolde og varme farver, hvoraf nogle har 
alu og messing i linoleumen. Endvidere fremviste vi Nature 
Core: ” Design linoleum i planker”. Denne type gulve 
falder i trit med tiden ”helende arkitektur” og er samtidig 
bæredygtigt og 90% naturprodukt. Santized overfladen til 
Favorite vinyler blev også præsenteret som en nyhed. 

Tak til FSTAs bestyrelse for mange spændende oplæg og 
hyggeligt samvær på konferencen. Vi ser frem til næste år…
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FM Mattsson Mora Group Danmark 
– løsninger skræddersyet til hospitaler

På vores stand på FSTA 2016 viste vi bl.a. serien af berø
ringsfrie nyheder. Vi oplevede især stor interesse fra hospita
lernes hygiejneenheder. På det sundhedsmæssige område 
kan vores armaturer, brusere og slanger især modvirke 
bakterie og filmdannelser samt legionella i rør og slanger. 
Det har fornylig været til stor gavn på Glostrup Hospital, 
hvor de ved hjælp af vores brusepaneler med integreret 
hygiejneskyllefunktion nedbragte bakterieværdien til nul.

Et andet fokusområde er energi. Før og eftertests har vist 
potentialer på over 30% energibesparelse. Senest har Herlev 
Hospital opnået 66% besparelser på brugen af varmt vand. 
Energirådgiver Claus Dennis Jønsson forklarede de besøgen
de på FSTA, hvor vigtigt det er at vælge de rette armaturer, 
når man går op i energibesparelser og bæredygtigt byggeri.

Vi siger tak for endnu en spændende årskonference, hvor 
der var stor interesse for CARE-CALLs patientkalds
portal.

Vi viste blandt andet, hvordan der kan skabes direkte 
relation mellem patient og plejer via målrettede kald på 
vores patientterminaler. Det optimerer arbejdsgangene, 
forbedrer arbejdsmiljøet og øger patienttilfredsheden. 
Når personalet desuden udstyres med én enhed – en 
smartphone – skabes de allerbedste forudsætninger for 
en tryg og effektiv pleje.

Yderligere informationer fås hos  
Peter Kirkegaard på 22 79 75 00.

Midtconsult siger mange tak for sidst i forbindelse med 
FSTA’s årskonference 2016 – tak god snak og erfaringsud
veksling – tak for besøg på vores stand.

Vi afholder den 25. januar 2017 minikursus i Herning:

COMMISSIONING eller ”aflevering til drift” – 
det er aldrig for sent!

Hovedtemaer:
1. Standarder og vejledninger.
2. Metoder, ”værktøjer” og resultater.
3. Erfaringsudveksling.

Endelig program i HDA’s december nummer.  
Tilmelding ”først til mølle”.

Vi ser frem til at se jer!
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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 Lars Brinck som vandt 
den konkurrence, vi havde på vores stand! Der var 169 
nøgleringe i kassen – Lars Brinck fra Sydvestjysk Sygehus – 
Esbjerg gættede på 168 stk., og var dermed tættest på.

Lars har vundet en storslået middag for 2 personer med 
Gavekortet.dk.

UDSTILLERPROFIL

På vegne af Halton A/S vil Steen Madsen og Martin Olsen, 
hermed benytte lejligheden til takke arrangørerne / besty
relsen for en veloverstået konference ved FSTA’s årsmøde. 

Ligeledes en tak til alle deltagerer samt deltagerne som 
besøgte os på vores stand, for en behagelig dialog om 
Halton’s ventilationsløsninger til hospitaler.

HALTON VITA OR / HALTON VITA PATIENT / 
HALTON VITA ISO / HALTON VITA LAB

Opmærksomheden her var især rettet mod Halton’s nye 
revolutionerende ventilationsløsning til operationsstuer 
”Halton Vita Space”.

Fik man ikke besøgt os eller talt med os, eller ønsker bare 
at vide mere om Halton, er man naturligvis altid velkom
men til at besøge vores hjemmeside www.halton.dk eller 
kontakte os på salg.dk@halton.dk tlf. +45 86 922 855

Pressalit Care siger tak for et godt årsmøde.  
Vi glæder os til fortsat samarbejde.

På gensyn i 2017.

Pressalit A/S
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LJ Medical Nordic siger tak for et godt årsmøde.

Vi havde en god dialog med flere deltagere omkring 
fremtidens operationsstuer. Blandt andet talte vi om den 
nyeste udvikling indenfor hængesøjle og ophængnings
systemet, Easy Moving System (EMSY) fra firmaet Bodi 
Medico.

Endvidere var der stor interesse for Buffalo og KLS Mar
tins røgsuge apparater, der er vore løsninger til fjernelse 
af kirurgisk røg under laparoskopiske operationsproce
durer.

Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst på 
telefon: 7026 0004 eller se www.ljmedical.com.

Camfil A/S siger tak for en god og konstruktiv FSTA
konference og tak til alle, der besøgte vores stand.

Vi hos Camfil har fokus på partikelstørrelser, især PM1. 
PM1 betyder alle partikler med størrelse mindre end 
1 μm og kan bidrage til alvorlige sygdomme.

Derfor er vi glade for, at ISO 16890, en ny standard for 
test og klassificering af filtre, for nylig blev godkendt. 
For delen med ISO 16890 er, at man nu kan få en sam
menhæng mellem mængden af PM1partikler i udeluften 
og indeluften, efter at luften er blevet renset med et 
ventilationsfilter. Dette er en stor ændring i forhold til 
EN779:2012, der fokuserer på en enkelt partikelstørrelse.

Camfil A/S
Tlf. 4914 4433
Email: sales@camfil.dk · www.camfil.dk

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 plugin 
system SMISSLINE som bl.a. er brugt på Kolding og Hvid
ovre hospitaler. Med dette system installeret, er det muligt 
at udbygge eller ændre i tavlen under spænding.

Schuko stikkontakter og intelligent bygningsinstallation 
KNX skabte også interesse. Her blev der vist nogle af de 
muligheder, der er for at konstruere en fleksibel instal
lation, hvor der samtidig tages højde for energibesparelser, 
funktioner og fremtidsmuligheder.
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Mange måder at 
strålebeskytte på
Der er stor frihed i udformning og materialevalg, når hospitalerne skal strålebeskytte omgivelserne

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Jan Gøthche Petersen, ansvarlig rønt-
genfysiker i Region Sjælland og faglig 
koordinator på bygningen af Universi-
tetssygehuset Sjælland, afdækkede lo-
gikken i at strålebeskytte og bevare en 
høj fleksibilitet i sygehusbyggerierne.

Området er reguleret af Statens In-
stitut for Strålebeskyttelse, SIS, under 
Sundhedsstyrelsen og Jan Gøthche Pe-
tersen er som ansvarlig Fysiker godkendt 
af SIS til at sikre, at udstyr og løsninger er 
i overensstemmelse med lovgivningen, 
så eksempelvis afskærmning af røntgen-
rum følger gældende retningslinjer.

Bekendtgørelser og vejledninger 
som dækker dette område ligger på SIS 
hjemmeside. Vejledning og bekendtgø-
relser er skrevet på almindelig dansk og 
nemme at forstå. Nogle af bekendtgø-

relserne er ret gamle, men indeholder er 
stadig relevant i dag.

Bekendtgørelserne siger, der skal til 
alle røntgenanlæg skal være tilknyttet 
en ansvarlig fysiker, som står inde for, at 
anlæggene er i orden og kun giver den 
korrekte mængde stråling til patienterne 
samt sikrer, at personale og andre patien-
ter ikke udsættes for utilsigtet stråling.

Loven kræver, at virksomheder der 
opsætter strålingsudstyr skal være auto-
riseret af SIS. De autoriserede firmaer 
skal kontrollere og vejlede om stråleaf-
skærmning. Der skal til alle installationer 
udarbejdes en anmeldelse til Sundheds-
styrelsen (SIS) med tegninger og beskri-
velse af det færdige anlæg samt strå-
lingsbeskyttelsen.

Når man har indsendt sin anmeldelse, 
kommer SIS på besigtigelse for at sikre, 
det er i overensstemmelse med de teg-
ninger og andre oplysninger, man har 
udarbejdet. SIS kan også komme på til-

syn senere for at sikre, at hele installatio-
nen stadig er er i orden.

De kan være ret emsige, når de kom-
mer, advarede Jan Gøthche Petersen.

Formel for strålebeskyttelse

Til beregning af, hvor meget et materiale 
dæmper røntgenstrålingen, anvendes 
formelen: I = Io EXP (-kX) som siger, at 
den samlede mængde stråling der kom-
mer ud efter at have passeret afskærm-
ningen er lig med den oprindelige strå-
ling gange en ekponentialfunktion af 
-kX, hvor X er tykkelsen af materialet og 
k er den linære såkaldte attenunations-
koefficient.

Forskellige materialer har forskellige 
koefficienter. Den og mængden af ma-
teriale som strålingen skal passere afgør 
således dæmpningen. Anvendes flere 
materialer, lægges de enkelte materialer 
og lags koefficienter sammen i ligningen 
I = Io EXP (-k1X1 – k2X2 – k3X3), hvor 
k er den materialespecifikke konstant for 
det enkelte materiale.

De enkelte materialer i en afskærm-
ning kan således erstatte hinanden, så 
man kan godt pille et materiale ud og 
erstatte det af noget andet. Jo tungere 
materiale, desto bedre dæmpning og jo 
højere strålingsenergi energi desto laver 
attenuniations-kofficent.

Hvis der anvendes mursten, skal man 
sikre, at de er massive sten og ikke hul-
sten. Gasbeton er eksempelvis dårligere 
til at beskytte som følge af den lave mas-
sefylde. Man må gerne anvende andre 
materialer, blot skal det svarer til den 
krævede ækvivalente blytykkelse.

Færdige modulløsninger

Før brugte man næsten udelukkende 
bly som afskærmning. Der findes i dag 
modulopbygget blyvægge der nemt 
kan sættes sammen til en færdig kon-
struktion. Blyvæggene står af en sand-






 


Gipsplader med barium er en både enkel og fleksibel løsning at etablere strålingsbeskyt-
telse på hospitalerne.
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Cell:  +45 61 43 58 34
Mail:  hb@semistaal.dk

AUTOMATISKE  
HYGIEJNELØSNINGER

Hospitalsinfektioner er et kendt problem på de danske 
sygehuse, patienter udsættes konstant for smitte med 
farlige bakterier, så som multiresistente bakterier, VRE og 
Clostridium difficile. Det betyder en større økonomisk 
belastning for samfundet i form af ekstra behandlinger og 
indlæggelsesdage og koster desværre også liv.

Hospitalerne kæmper konstant med at reducere risikoen 
for smitte, der angribes fra mange fronter for at afbryde 
smitteveje. Et vigtigt parameter er, at sikre at det 
udstyr der anvendes på hospitalerne holdes rent og fri 
for bakterier. Dette sikres bedst ved at automatisere 
rengøringsprocesserne, således at man opnår samme 
resultat hver gang.

Semi-Staal A/S tilbyder med sine 40 års erfaring inden 
for hygiejne og automatiske systemer, løsninger til 
hospitaler til bl.a. senge, madrasser, case carts, kasser, 
affaldscontainere mm. som skal genbehandles.

Ud over optimal hygiejne er der også besparelser 
rent tidsmæssigt. De automatiske løsninger tilpasses 
hospitalernes individuelle ønsker og behov. Der er 
bl.a installeret systemer på Hvidovre hospital, Odense 
universitetshospital, Randers hospital, Viborg sygehus og 
DNU (sidstnævnte under proces).

Der fokuseres på at levere de mest effektive systemer 
med lave driftsomkostninger. Baggrunden for disse 
løsninger er maskiner installeret i gennem en længere 
årrække til fødevareindustrien.

Når Semi-Staal A/S bygger automatiske rengørings-
systemer gøres det i tæt dialog med kunderne, der 
konstrueres og bygges i forhold til krav og ønsker til 
automatiseringsgraden, alt fra delvis manuel betjening til 
komplette fuldautomatiske systemer.

Når hygiejne, tid og ergonomi er vigtig, ring Semi-Staal A/S.

På Randers Sygehus tørrer maskinen automatisk 
sengene efter manuel højtryksspuling.

Automatisk desinfektionsløsning på Viborg Sygehus

Semi-Staal_A4_2016.indd   1 07/11/16   16.14
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● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup
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E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk
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Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

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

WATER TREATMENT
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Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.

FSTA – ÅRSKONFERENCE

wichkonstruktion med et blylag i midten 
omgivet af aluminium eller plast. Med en 
sådan løsning kan man hurtigt få sat eks-
tra strålingsbeskyttelse op uden de store 
bygningsmæssige ændringer. Løsningen 
er let at montere og fjerne igen, oplyste 
han.

Anvendes metallisk bly, er det vigtigt, 
at blyet beskyttes mod ødelæggelse. Det 
kan ske ved at klæbe det op på træplader 
eller beskytte det i en sandwichkonstruk-
tion, så blyet også holdes på plads.

– Man kan frit vælge mellem forskel-
lige materialer til strålingsbeskyttelse. 
Mursten kan anvendes som afskærm-
ning, men densiteten varierer for forskel-
lige typer af sten. Letbeton og almindelig 
beton kan også bruges. Jo lettere mate-
rialet er, desto tykkere skal afskærmnin-
gen være.

Når man skal designe afskærmning er 

man nødt til at kende parameterne på de 
materialer der indgår i strålingsbeskyttel-
sen samt typen af strålingsudstyr. Det er 
ikke ligegyldigt om det er et mammo- el-
ler et almindeligt røntgenapparat, en CT, 
PET/CT skanner eller en strålekanon. 
Beregningsgrundlaget er i hvert enkelt 
tilfælde forskelligt, sagde han.

Gipsplader med barium

– Der findes en rigtig smart løsning, der 
består i gipsplader med bariumsulfat, der 
kan bruges til at strålingssikre vægge. De 
virker som almindelige gipsplader, er lidt 
tungere, men har en gul kant, er yderst 
miljøvenlige og kræver ikke beskyttelse. 
Alle samlinger skal spartles i barium-
holdig spartelmasse så afskærmningen 
bliver strålingstæt i samlingerne. Det er 
en god og hurtig måde at etablere ekstra 
strålingsbeskyttelse på, sagde Jan Gøt-
hche Petersen.

– Der står i røntgenbekendtgørelsen, 
at personalet skal kunne observere pa-
tienterne under røntgenundersøgelser. 
Typisk bruger man blyglas, men det er 
tungt, gulligt, skrøbeligt og tåler ikke så 
godt varme/kulde skift og syre/base, så 
pas på ved kantfugning med eddikesyre 
baseret fugemasse. Alternativt kan man 
bruge almindeligt glas i en tykkere di-
mension, sagde han.

Større afstand reducerer stråling

Strålingsbeskyttelse behøver ikke altid 
bestå i tunge eller tykke materialer. Af-
standskvadratloven siger, at strålingen 

fra en kilde falder i intensitet med kva-
dratet på afstanden. Fordobles afstan-
den, falder strålingen til en fjerdedel osv.

Placeres strålingskilden i stort rum, 
kan afskærmningen i væggen reduce-
res. Valget står så mellem store rum med 
lille afskærmning eller små rum med stor 
afskærmning. Jeg synes store rum er at 
foretrække, da vi så har fleksibiliteten og 
kan få andet udstyr ind, sagde han.

Den fysiske placering af strålingsud-
styr spiller også en rolle for afskærmnin-
gen. En CT eller PET/CT skanner ude i et 
bygningshjørne på 2. eller 3. sal behøver 
ikke afskærmning mod ydervæggene. Er 
der intet over loftet, behøves ligeledes 
ingen loftafskærmning.

Beskyttelsen kan på den måde mini-
meres ved at tænke smart. Dokumenta-
tionen til myndighederne skal indeholde 
en nøje beskrivelse af rummenes brug, 
afstande til nærmeste beboelse osv.

Spredt stråling der rammer persona-
let, når patienter røntgenfotograferes 
med mobilt røntgenudstyr er et andet 
problem, men som udgangspunkt kræ-
ves der ikke afskærmning, hvis der kun 
foretages en undersøgelse pr. dag målt 
over 50 arbejdsdage. Bekendtgørelsen 
anbefaler dog, at rummet udføres i af-
skærmende materialer. På operations-
stuer gælder samme betingelser.

– Når man projekterer OP-stuer, vil jeg 
anbefale, at man etablerer beskyttelsen 
i byggefasen, hvor det er langt billigere 
end senere. I øvrigt opfordrede Jan Gøt-
hche Petersen sygehusene og de projek-
terende til at inddrager fysikerne på et så 
tidligt tidspunkt i processen som muligt.

Strålingsfysiker Jan Gøthche Petersen fra 
Region Sjælland forklarede logikken i strå-
lingsbeskyttelse og den store fleksibilitet i 
opbygningen.



Energioptimerende belysning på Aalborg Sygehus Energioptimerende belysning på Esbjerg Sygehus

Frandsen & Søndergaard beskæftiger permanent 3-4 medarbejdere, som arbejder med 
sygehusprojekter i hele landet.

De sygehusprojekter der udarbejdes af Frandsen & Søndergaard er ofte ombygnings-  
eller tilbygningsprojekter på eksisterende sygehuse.

Frandsen & Søndergaards kompetencer:
• Operationsstuer
• Røntgen/Scannerstuer
• Sengestuer
• Sterilcentraler
• Patient/barselshotel
• Laboratorier

• Psykiatrisk sygehuse
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• Elevatorinstallationer
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ESCOgaranterede energi
besparelser sikrer dit lån
Lån til energirenoveringer ved hjælp af garanterede energibesparelser… Det er faktisk ikke for godt til at 
være sandt, men helt så enkelt er det trods alt ikke, fortalte to tekniske chefer, der har prøvet det. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Opskriften på at få råd til energirenove-
ring af et hospital lyder enkel:

Du finder en virksomhed, der har for-
stand på energirenovering – en såkaldt 
ESCO-virksomhed. Denne virksomhed 
gennemgår dit hospital og udregner, 
hvor meget energi, du kan spare. Virk-
somheden kan derefter garantere, at de 
lovede energibesparelser kommer i hus. 
Denne garanti betyder, at du kan få re-
noveringen finansieret; du kan nemlig 
bruge besparelserne på energien til at 
betale lånet tilbage. Og når dét er gjort, 
kan du bare læne dig tilbage og indkas-
sere gevinsten i form af et lavere energi-
forbrug år efter år efter år…

Ok… Som i andre ’nemme’ opskrif-
ter er det ikke helt så let at få retten til 
at blive, som den ser ud på billedet. Det 
kræver faktisk, at man har lidt forstand 
på kokkearbejde – akkurat som det kræ-
ver grundige forberedelser og viden at 
komme i mål med et ESCO-projekt.

Det fortalte to tekniske chefer, Stig 
Tofteberg og Svend Christiansen fra 
Region Midtjylland, mere om ved en 
eftermiddagsforestilling på spor 1 ved 
FSTAs årskonference. Flere hospitaler i 
regionen er ved at gennemføre ESCO-
projekter.

Fandt flere besparelser

– Vi troede faktisk, at vi havde ret god 
forstand på energi, og at vi bare kunne 
gøre det selv. Så da vi gik i gang med 
ESCO-projektet i 2009, var formålet 
først og fremmest at få finansieringen på 
plads. For vi havde – naturligvis – ikke 
selv midlerne til det, fortalte Stig Tofte-
berg, der er teknisk chef i Region Midt-
jylland og Viborg Sygehus

– Men det viste sig faktisk, at der 
VAR meget at komme efter. Også en hel 
del flere energibesparelser, end vi selv 
havde fundet, fortsatte han og sprang di-
rekte til en vigtig konklusion om Region 
Midtjyllands ESCO-erfaringer:

– Det er godt for energiforbruget og 
økonomien at gennemføre et ESCO-pro-

jekt. Men KUN, hvis du gør det rigtigt. 
Der kommer ikke nogen og forærer dig 
en pose penge.

Synergi og energi er lige vigtige

At ’gøre det rigtigt’ betyder først og 
fremmest at gøre sig klart, hvad det 
egentlig er, der skal komme ud af projek-
terne i den anden ende.

– Det kan jo ikke nytte, at vi får energi-
besparelser, og at vi sætter det hele til i 
form af forøgede driftsudgifter, påpe-
gede Svend Christiansen, teknisk chef 
på Randers Regionshospital.

– Vi bestemte, at alle de tiltag, vi ville 
sætte i værk, OGSÅ skulle have en po-
sitiv effekt på drift, arbejdsmiljø, logistik 
og æstetik, og det kræver, at man finder 
en rådgiver, der ikke bare har forstand på 
energi, men en bred viden om alle mu-
lige komponenter i en bygning og om, 
hvordan de spiller sammen.

Energibesparelser opnås eksempelvis 
ved at investere i færre, men større ven-
tilations- og køleanlæg og LED-lyskilder, 
der ikke skal skiftes så ofte. Det er gun-
stigt for driftsudgifterne. Til gengæld 
kommer der ofte nye komponenter til, 
solceller, flere CTS-styringer og mere 
elektronik. Hvad koster dét i forøgede 
driftsudgifter og måske ansættelse af 
folk med andre kompetencer? Hvad be-
tyder det nye udstyr for støj, indeklima 
og arbejdsmiljø?

– ESCO-virksomheden er sat i ver-
den for at finde energibesparelser og 
bruger mange ressourcer på at finde 
flest mulige. Men hospitalet skal sikre, 
at ESCO-leverandøren tager hensyn til 
hospitalsdriften. Eksempelvis kan ESCO-
leverandøren ikke forventes at have lo-
kalkendskab og viden om, hvilke venti-
lationsanlæg der ventilerer eksakt hvilke 
arealer. Så når der skal afbrydes, er de 
lokale teknikere ESCO-leverandørens 
vigtigste samarbejdspartner.Formand Svend Christiansen, FSD og Stig Toftebjerg, Region Midtjylland



rådgivende  ingeniører
m cidt onsult

Tak for sidst til alle vi mødte 
på FSTA’s årskonference

- Vi håber, vi snart ses igen!

Mvh Midtconsult
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Focus på baseline og fi nansiering

Selve udbudsprocessen ligner andre af 
samme slags: forberedelse, prækvali-
fi kation, udbud og kontraktindgåelse. 
Men der er fl ere usikkerhedsfaktorer, 
end ved mange andre projekter. Derfor 
rådede de to tekniske chefer andre til at 
indgå kontrakter ad fl ere omgange, hvor 
der efter hver delkontrakt udføres en 
analyse og eventuelt minitests, der skal 
sandsynliggøre, om de lovede energibe-
sparelser kommer hjem. ESCO-selskabet 
har option på at indgå næste delkontrakt, 
hvis analysen er ok.

– Ind i mellem viser analysen, at det 
kan være en god idé at ændre på projek-
tet. Eksempelvis kunne vi lave en langt 
billigere og mere simpel løsning af et 
køle- varmeanlæg i Viborg, end oprin-
deligt foreslået af ESCO-leverandøren, 
og det viser, hvor stor betydning det har 
at indgå et samarbejde omkring løsnin-
gerne, påpegede Stig Tofteberg. 

– Det kræver også, at man har en tro-
værdig og gennemarbejdet baseline. 
Hvad bruger vi af energi i dag? Og hvor 
bruges den præcist? Det kan man kun få, 
hvis ens egen organisation er indstillet 
på og gearet til at levere de nødvendige 
informationer. Personalet skal være med 
fra starten. Der skal sættes ressourcer af 
til undervisning, udarbejdelse af baseline 
etc., lød et af de gode råd fra de to tek-
niske chefer.

På trods af den medfølgende garanti 
er heller ikke fi nansieringen noget, der 
giver sig selv. Der er fl ere muligheder. 
Måske vil hospitalet eller regionen selv 
betale. Garantien kan være forudsætnin-
gen, uanset om hospitalet skal ud på lå-
nemarkedet eller selv har pengene. Lea-
sing er også en mulighed, men man skal 
være opmærksom på, at leasingydelser 
ikke indeksreguleres. Endelig kan ESCO-
leverandøren stå for både fi nansiering og 
udførelse af arbejdet. 

500 projekter betalt om 1217 år 

Region Midtjylland er godt i gang med 
ESCO-projekterne. Der er sammen-
lagt igangsat ca. 500 større eller mindre 
projekter. De tre ESCO-leverandører, 
Siemens, Schneider og Energi Midt, ud-
fører ESCO-projekter på seks matrikler i 
regionen.

Projekterne skal udføres fra 2011-18, 
og det samlede projekt vedrører 300.000 
m2 og koster ca. 300 mio. kr. Tilbagebe-
talingstiden for projekterne – dvs. an-
lægsomkostningerne divideret med den 

ventede årlige energibesparelse – vari-
erer mellem 12 og 17 år.

Længst er de projekter, der gennem-
føres på Silkeborg Regionshospital, hvor 
projekterne er på vej ind i den tredje 
fase: Garantiperioden. Det stiller helt 
nye krav til medarbejderne i den tekni-
ske organisation, hvor fokus er at sikre 
en vedvarende energibesparelse.

Konfl ikter opstår – løs dem inden 

Det, der adskiller et ESCO-projekt fra 
de fl este andre, er, at det er så svært at 
måle, om betingelserne, der er opstillet i 
kontrakten, er opfyldt eller ej. Holder de 
lovede energibesparelser? Og hvem skal 
betale, hvis de ikke gør?

– Grundig forberedelse og omhu un-
der udformning af kontrakt og udførelse 
af projekterne er alfa og omega, men 
man skal også være klar over, at konfl ik-
ter nok opstår alligevel, og derfor er det 
helt afgørende, at man på forhånd har 
lavet en model for, hvordan man løser 
dem, rådede Stig Tofteberg.

Energiforbruget afhænger ikke alene 
af installationerne og de tiltag, der er sat i 
værk i forbindelse med ESCO-projektet. 
Andre(s) beslutninger kan få stor betyd-
ning.

– Hvis I fx er blevet enige om at instal-
lere LED-belysning, og ledelsen sam-
tidig beslutter at udvide åbningstiden 
– hvad sker der så med besparelsen? 
Og hvordan kan det dokumenteres, at 
en udebleven besparelse skyldes udefra 
kommende forhold og ikke en regnefejl 
hos ESCO-leverandøren. Der foregår 
jo fl ere byggeprojekter på et hospital i 

denne tid, og hvordan påvirker de ener-
giforbruget?

Rådet var først og fremmest at være 
meget omhyggelige med kontraktudar-
bejdelsen, så der bliver taget hensyn til 
fl est mulige situationer. Specielt hospita-
lets egne pligter er det helt afgørende at 
få styr på.

Fælles styregruppe – også til 
’politik’

– Det er også nødvendigt – både under 
udførelsen og under garantiperioden at 
føre en omhyggelig logbog over de æn-
dringer i forudsætningerne, som hospita-
let selv udfører, og som kan få betydning 
for energiforbruget. Vi skal løse opgaven 
sammen, og en fælles styregruppe, hvor 
ESCO-leverandøren, underleverandører 
og hospitalets egne driftsfolk holder hin-
anden orienteret om forløbet af projekt 
og løbende opdaterer garantiforudsæt-
ningerne er en nødvendighed, påpe-
gede oplægsholderne. 

– Med dér, hvor en sådan gruppe vir-
kelig får brug for de store regneark, er 
når ændringer i forudsætningerne påfø-
res udefra. Selv om ESCO-projekter er 
sat i verden for at spare på energiforbru-
get, handler det i sidste ende om kroner 
og ører. Energibesparelserne omregnes 
til et beløb, som skal fi nansiere projek-
terne. Afgifter og afgiftsrefusion spiller 
en stor rolle i disse beregninger, men 
hvad sker der, hvis afgifter og regler og 
dermed forudsætningerne ændres? Dét 
skal vi helst fi nde ud af SAMMEN – i 
stedet for hver sig og måske mødes i ret-
ten… 

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

ESCO modellen

ESCO Partner

-Investering 40 mil kr.

-Tilbagebetaling 10år.

Før ESCO DKK 20 mil

Efter DKK 16 mil

ESCO-modellen ser enkel ud. Enkel, men bestemt ikke let, lyder det fra Region Midtjylland.



IHM tilbyder en 3-i-1 løsning med 
• Intern kommunikation
• Gruppekald til akutteams på hospitalet
• Koordinering med politi, ambulancer og paramedicinere

Løsningen giver effektive arbejdsgange, hurtig responstid og er billigere end andre 
kombiløsninger - både investerings- og driftsmæssigt.

IHM har gennem mere end 35 år leveret tele- og radiokommunikationsløsninger 
til kritiske situationer over hele verden. Alle vores løsninger er skalérbare og kan 
tilpasses aktuelle behov. 

Læs mere på www.ihm.dk eller  
kontakt Sales Manager Steen Skaarup på sts@ihm.dk eller tel. 39 57 26 01.

KOMMUNIKATION I DØGNDRIFT

I kritistiske situationer som ulykker, oversvømmelser eller terror 
afhænger dit liv af, at beredskaber, politi og akutmodtagelser  
kan kommunikere uden afbrydelser eller udfald. 

I undtagelsessituationer kan mobilnettet blive overbelastet, bryde sammen eller  
blive lukket af politiet. Et ustabilt net kan betyde forskellen på liv og død. 
IHM’s løsning er 100% driftsikker, har 100% dækning og er ovenikøbet billigere  
end andre kombiløsninger.

VILLE DU LÆGGE DIT LIV I HÆNDERNE  
PÅ ET MOBILNETVÆRK, DER KUN 
VIRKER I 99% AF TIDEN?
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Mange fordele ved 
termoaktive lofter
De giver uanede frihedsgrader fastslog Anders Kobbelgaard fra ingeniørvirksomheden Midtconsult, som 
forudså, at lofter der både kan varme og køle vil vinde stor udbredelse på hospitalerne og orienterede om 
mange fordele og næsten ingen ulemper ved systemet

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Køle og varmelofter vinder gradvis ind-
pas i de eksisterende hospitaler, når de 
renoveres og udbygges og har et stort, 
fremtidigt potentiale i de nye, store ho-
spitalsbyggerier. Det skyldes ganske en-
kelt, at de tilbyder en hel række fordele 
frem for traditionelle systemer til regule-
ring af rumtemperaturen.

Det vurderede Anders Kobbelgaard 
fra Midtconsult og gav et indblik i, hvor 
varme/kølelofter kan anvendes, be-
grænsninger, fordele, ulemper og øko-
nomien i systemet. Med termoaktive 
lofter udnyttes selve loftet i rummet som 
køle/varmekilde så klodsede og uhygiej-
niske radiatorer undgås.

Et termoaktivt loft kan installeres med 
slanger som det kendes fra traditionel 
gulvvarme, men Midtconsult hælder 
til en anden metode, hvor varmeforde-
lingsplader monteres direkte på loftpla-
derne, der typisk er af lakeret tyndplade 
der kan åbnes.

Anders Kobbelgaard uddybede be-
grebet termisk komfort og henviste til 
standarden DS 474 som anbefaler 22 
grader rumtemperatur om vinteren og 
24,5 om sommeren. Komfort er en beha-
gelig ensartet temperatur i rummet med 
minimal forskel i temperaturen fra gulv til 
loft og uden træk.

Man opererer med begrebet strå-
lingstemperatursymmetri som er forskel-
len i rummets overfladetemperaturer og 
her skal et varmt lofts temperatur højst 
være 5 grader over rummets middel-
temperatur, mens det kolde loft højst må 
være 14 grader koldere rummets mid-
deltemperatur for kategori A og B, mens 
forskellen for kategori C må variere med 
hhv. 7 og 14 grader.

Middellofttemperaturen må maksimalt 
ligge på 27 grader C, hvilket ved en rum-
temperatur på 20 grader giver en ydelse 
på 42 W pr. kvadratmeter. Middellofttem-
peraturen skal helst ikke under 17 grader, 
hvis kondens og fugtproblemer skal und-
gås. Ved kølelofter er det konvektive bi-
drag til energitransporten større, og der 
er en maksimal ydelse på 100 W pr. kvm. 
ved en paneltemperatur på 17 grader og 
en rumtemperatur på 26 grader.

Visse begrænsninger i brugen

– Vi kan anvende lofterne overalt, men 
man skal tænke sig godt om ved meget 
store rum og i rum med megen fugt samt 
i rum med mange installationer i loftet og 
et højt kølebehov. Mange spots i loftet er 
måske ikke den perfekte kombination, 
men ellers kan løsningen bruges alle ste-
der, sagde han.

– Der er begrænsninger på både køl 
og varme. Med hensyn til varme er be-
grænsningen ikke så aktuel, fordi var-
metabet er ikke ret stort med nutidens 
isoleringskrav i BR2015, så 30-42W pr. 
kvadratmeter er fuldt dækkende, men 
der kan være rum hvor kølingen fra lof-
terne bliver utilstrækkelig og gør at ak-
tive lofter ikke kan anvendes som eneste 
kølekilde til at holde rumtemperaturen 
nede, fastslog han.

Flere funktioner i samme loft

Nogen kan ikke leve med, at der skal 
være vand over lofterne, men systemet 
er, ifølge Anders Kobbelgaard, meget 
driftssikkert. Der skal helst anvendes frie 
loftplader uden spots. Fordelen ved et 
aktivt loft er, at det er en installation med 
to funktioner.

Det kan indstilles til at fungere som ra-
diator eller aircondition samtidig med, at 

hospitalet kan nøjes med mindre ventila-
tion. Luftmængden kan typisk reduceres 
til det halve og indebærer mindre skakte, 
fordelingskanaler m.m.

Det giver en stor besparelse på ven-
tilationsudgifterne, påpegede Anders 
Kobbelgaard.

– Det er ekstremt fleksibelt, let at til-
passe, har meget hurtig regulering i for-
hold til radiatorer, da massen er meget 
lille. Systemet giver en høj rumkomfort, 
mindre behov for mekanisk ventilation, 
da vi ikke skal bruge luften til at køle 
med. Der kan anvendes forskellige køle- 
og varmekilder, sagde han.

Særlige ventiler regulerer varme og 
køl. Systemet kan let afkobles, hvis der 
er behov for at sætte en anden loftplade 
op. Fleksibiliteten er høj, idet regulerin-
gen kan ske individuelt på rumniveau, og 
systemet giver en fuldstændig homogen 
fordeling af varme og køl i rummet.

Et stort areal med en lav temperatur-
forskel giver mulighed for at bruge retur-
vand fra radiatorkredse og køleflader, og 
det er en god løsning til varmepumper, 
der får en rigtig god virkningsgrad. Da 
temperaturforskellen ud til omgivelserne 

Anders Kobbelgaard – der er mange for-
dele og kun ganske få ulemper ved termo-
aktive lofter.
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er beskeden, er varme- og køletabet be-
skedent.

Der er begrænsninger i ydelsen, men 
det er sjældent et problem med de høje 
isoleringskrav som BR2015 stiller.

– I Viborg Akutcenters 22.000 kvm 
nybyggeri er 50-75 pct. af loftpladerne 
termoaktive. Vi kom på ideen, da det 
skulle bygges sammen med det eksiste-
rende byggeri. Vi var låst på etagehøjder 
og havde problemer med at skaffe plads 
til ventilation. Lofterne harmonerede 
med hospitalets ønsker, så der var ingen 
synlig ændring, fastslog Anders Kobbel-
gaard.

Normalt anvendes 60x60 cm. lofter 
til rørene der har varmefordelingsplader 
og koblede slanger. Der kan lægger iso-
leringsmåtte over for holde på varmen 
eller kulden. Da massen i systemet er 
meget lille og overfl aden meget stor, er 
temperatur reguleringen hurtig.

Hvor hurtig varmeafgivelsen kan 
foregå afhænger mest af temperaturfor-
skellen mellem panelerne og rummet, 
hvilket gør systemet ydelsesmæssigt 
selvregulerende. Der bliver en meget 
homogen fordeling af varme og køl og 
risikoen for træk er med en lav lufthastig-
hed mindre end ved mekanisk ventila-
tion, påpegede han.

Radiatorsystemer arbejder normalt 
med en temperaturdifferens på 35 gra-
der, så systemet er velegnet til at udnytte 
overskudsvarme eller køling fra andre 
processer og koblet til varmepumper

Systemet er udgiftsneutralt

Ved opsætning af termoaktive lofter spa-
rer hospitalerne radiatorer, fancoils og på 
styring af ventilation, mens der kommer 
en ekstra omkostning med tilslutning af 
lofter, ventiler, styring og ekstra rørtræk 
til køl, men besparelser og merudgifter 
ventes at udligne hinanden da hovedfø-
ringer til varme er uændrede.

Prisen på et termoaktivt loft ligger på 
785 kr. pr. kvadratmeter mod 385 kr. for 
et passivt loft. Pris på ventilation ligger 
ifølge Anders Kobbelgaards tal på 134 
kr. pr. kubikmeter i timen.

Anders Kobbelgaard viste et regne-
eksempel for et byggeri på 10.000 kvm. 
Prisen på ventilation med et aktivt loft var 
6,7 mio., mens konventionel løsning ko-
ster det dobbelte, 13,5 mio. Et aktivt loft 
i dette eksempelt koster 7,8 mio. kr. mod 
3,8 for et passivt loft.

Resultatet er en total udgift på 14,5 
mio. kr. med et termoaktivt loft som der-
med er billigere end de 17,3 mio. kr. et 

passivt loft koster. I eksemplet kan der 
spares 190.000 kr. årligt. ved at reducere 
behovet for ventilation.

Termoaktive lofter giver en høj kom-
fort, lavere driftsudgifter, pladsbespa-
rende installationer over loftet med min-
dre ventilationskanaler og en billigere 
løsning totalt set, opsummerede Anders 
Kobbelgaard.

troværdig rådgivning

Eksempel

Side 17

Sådan ser et termoaktivt loft ud i praksis, rørene er koblet til plader, der sikrer hurtig transport af varme og kølighed til rummet. Det er fl ek-
sibelt og de enkelte loftmoduler kan hurtigt til- og frakobles.
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Performancetests – så 
virker installationerne 
sammen
En ny bil bliver altid testkørt, inden den slippes løs i trafi kken. Så sikrer man, at motor, bremser, undervogn, 
styretøj mv. ikke bare virker hver for sig men også virker SAMMEN på en sikker måde. Sådan gør man ikke 
for bygninger, men det burde man, påpegede ingeniør Johannes Thuesen fra Rambøll.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Johannes Thuesen fra Rambøll i Odense 
har lang erfaring med at arbejde med 
energiforbrug, indeklima og de energi-
tekniske installationers indbyrdes sam-
spil i bygninger. Han har lavet energiana-
lyser gennem mange år, ført tilsyn og 
arbejdet med commissioning-processer.

Baggrunden for, at han nu også arbej-
der med performancetests er faktisk de 
dårlige erfaringer, han har fra sit virke i 
byggebranchen.

– Det er som om de nuværende afta-
lestrukturer medvirker til suboptimering, 
hvor hver enkelt part undgår at tage an-
svar for helheden, men i stedet beskytter 
egne interesser, indledte han sit foredrag 
på spor 1 sidst på eftermiddagen ved 
FSTAs årskonference.

Installationernes komplekse 
verden

Og det var jo barske ord i oktober, men 
Johannes Thuesens har faktisk mange er-
faringer med mangelfuld færdiggørelse, 
udeladt egenkontrol og manglende do-
kumentation både for særskilte fag og 
for performance på tværs af grænsefl a-
der. Installationerne er alt for tit ikke ind-
reguleret korrekt, virkningsgrader ikke 
beregnet, og der er fejlagtige opgørelser 
af de reelle mangler, der i mange tilfælde 
efterfølgende ender med en række kom-
plicerede konfl ikter.

– Installationer i bygninger er kom-
plekse, og det gælder i endnu højere 
grad i sygehuse. Derfor er det her endnu 

mere relevant, at installationerne spiller 
sammen. Når et byggeprojekt afl everes, 
så er alt det, man kan ’se’ som regel i or-
den. Men hvad med alt det bagved? Er 
det i orden? Fungerer det helt, som det 
skal? Og bliver bygningen afl everet al-
ligevel? spurgte han forsamlingen, og 
det så ud til, at de tilstedeværende sy-
gehusteknikere godt kendte svarene på 
spørgsmålene.

Det sker altså, at der er noget, som 
ikke fungerer helt som forventet – selv 
om bygningen er afl everet, og der er sat 
fl ueben ved alle punkter. En performan-
cetest kan i mange tilfælde få smilet frem 

hos bygherren og de folk, der skal drive 
huset.

Tilpasses det enkelte byggeri

Men hvad er en performancetest egent-
lig?

– Performancetests er især rettet mod 
de tekniske installationer, forklarede Jo-
hannes Thuesen. En performancetest 
giver eksempelvis svar på spørgsmål 
som, om de tekniske funktioner fungerer 
på tværs af grænsefl ader, om varme- og 
ventilationsanlæg er korrekt hydraulisk 
indregulerede, om BMS-systemer er 

2016-10-13

FAKTA & ORGANISERING

• 7500 m2 + 2000 m2 kælder

• Anlægssum ca. 125 mill. kr.

• Byggeperiode 24/9 – 30/10 2016

OU44 - et byggeri men en totalentreprenør og et hav af underleverandører. Hvordan får 
man det hele til at spille sammen? Med en performancetest!



Lad køleenergien blive til varme
og reducér omkostningerne markant

FREMTIDENS ENERGILØSNING

Mediehus, Ravensburg Offentligt bygning, Düsseldorf

Brug energien intelligent

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

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

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

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

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

www.w-varmepumper.dk

Køleenergi_annonce_A4_TRYK.indd   1 15-08-2016   11:51:07



58   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8 

FSTA – ÅRSKONFERENCE

indregulerede og stabile, om virknings-
grader og forventet energiforbrug over-
holdes.

En performancetest har visse fæl-
lestræk med commissioning, men den 
er ikke en standardiseret proces, der 
er knyttet op på en standard som fx DS 
3090, der beskriver arbejdet med com-
missioning. Byggestyrelsen (www.bygst.
dk) har under punkterne ’performance-
test’ og ’teknik’ lagt en række paradig-
mer, der kan bruges til inspiration.

– Men det er netop kun til inspiration 
for branchen. En performancetest er 
nødt til at tilpasses det enkelte byggeri, 
og hele planlægningsforløbet er afgø-
rende for succes, understregede Johan-
nes Thuesen.

Odense Universitet bygning 44

For at komme begrebet performance-
tests nærmere havde Johannes Thuesen 
taget en konkret case med: Odense Uni-
versitet, bygning 44. En ny bygning på 
8000 m2 med kontorer, undervisnings-
lokaler, auditorier m.m. til universitetets 
tekniske fakultet. 

– Processen startede allerede med 
udarbejdelsen af udbudsmaterialet. 
Byggeriet var en totalentreprise med et 
relativt detaljeret byggeprogram. Ved 
tildelingen talte prisen kun 40 procent, 
mens organisation/proces og kvalitet 
hver talte 30 procent. Men vigtigst af alt, 
så indeholdt udbudsmaterialet et ’bilag 
9’ med krav om performancetest og med 
indbyggede konsekvenser for totalen-
treprenøren, hvis bygningen ville per-
forme dårligere end forudsagt, fortalte 
Johannes Thuesen.

– Jeg mener, at 80 procent af dét at få 
succes med en bygnings performance 
ligger i processen under byggeriet, 
sagde Johannes Thuesen og tilføjede, 
at proces og vision med bygningen blev 
gennemdiskuteret allerede på den første 

workshop, hvor byggeriets parter mød-
tes, ligesom netop forholdene omkring 
performancetests blev drøftet grundigt 
allerede fra start.

Et hav af underentreprenører og 
leverandører

Bygning OU44 er opført i totalentreprise 
af TC Anlæg A/S og med et hav af under-
entreprenører og leverandører, hvoraf 
mange leverer installationer af forskel-
lige slags. Rambøll var TC Anlægs inge-
niørrådgiver, og Johannes Thuesen var 
ansvarlig for at bistå totalentreprenøren 
i arbejdet med planlægning og gennem-
førelse af performancetests. Byggeriet er 
på 7500 m2 plus en kælder på 2000 m2. 
Anlægssummen er 125 mio. kr., og byg-
geperioden strakte sig over 13 måneder 
fra september 15 til oktober 16. Altså en 
meget kort byggeperiode.

Men hvorfor blev en på mange må-
der ordinær undervisningsbygning på et 
dansk universitet så kendt? Grunden er, 
at det allerede fra starten var besluttet, 
at OU44 skulle være en af verdens mest 
energieffektive bygninger, og byggeriet 
har været omtalt i flere fagblade og andre 
medier. Og kravet om en performance i 
verdensklasse gjorde, at en performan-
cetest var uomgængelig.

– Vi iscenesatte de udbudte perfor-
mancetest meget tidligt, og forberedte 
dem både projektmæssigt og tidsmæs-
sigt. Der blev lavet en styregruppe, der 
havde til opgave at koordinere arbejdet 
med performancetests. Sammenlagt 
blev der holdt mere end 25 møder, hvor 
vi i forbindelse med de forskellige te-
maer inviterede relevante entreprenører, 
fagfolk, bygherre, bygherrerådgiver og 
kommende driftsfolk. Det er helt afgø-
rende, at driften er med i processen fra 
starten og hele vejen igennem, pointe-
rede Johannes Thuesen. 

Måling – ikke udregninger

– Der var et referat af hvert møde. De 
udbudte testforløb, kvalitetssikring og 
testparadigmer blev diskuteret, og i 
nogle tilfælde blev paradigmerne juste-
ret på baggrund af drøftelserne – med 
accept fra de involverede –  herunder 
fra bygherre. Eksempelvis blev måle-
metoder diskuteret og konkretiseret for 
de enkelte tests, og praktiske spørgsmål 
blev afklaret, så de tekniske og planlæg-
ningsmæssige forudsætninger var på 
plads, fortalte Johanes Thuesen.

F.eks. blev det konkrete elforbrug til 

lufttransport i ventilationsanlægget målt 
og opgjort som nøgletal, der siden blev 
indbygget i energiberegningen for det 
samlede byggeri. På den baggrund blev 
opnået en bygning, hvis energimæs-
sige performance blev baseret på målte 
værdier, ikke blot teoretiske eller forud-
satte.

– Arbejdet med performancetests – 
og ønsket om risikominimering – gjorde, 
at det blev arbejdet med projektopti-
mering, der også tilgodeså udfaldet af 
testforløbene. Eksempelvis blev trykfor-
hold i ventilationssystemerne optimeret, 
hvorved risikomomentet i forbindelse 
med den tekniske performance blev mi-
nimeret, forklarede Johannes Thuesen.

Prisen for at gøre ’som vi plejer’

Som altid var spørgsmålet til sidst: Hvad 
koster det? Og dét spørgsmål kunne og 
ville Rambøll-ingeniøren ikke svare kon-
kret på, men returnerede i stedet nogle 
modspørgsmål, som forsamlingen kunne 
tænke over.

– Selvfølgelig har det kostet ekstra tid 
både hos os og hos entreprenørerne. 
Men hvad ville det have kostet af ekstra 
tid at udbedre fejl på installationer, der 
ikke virker? Og hvad er prisen på langt 
sigt ved, at noget i årevis bruger mere 
energi end det behøver? spurgte Johan-
nes Thuesen. 

Uanset, at man ikke kender prisen el-
ler bygningens performance, hvis alle 
bare havde gjort ”som de plejer”, så har 
man nu med OU44 fået en bygning, der 
ikke bare teoretisk men også – ifølge 
forskere hos Syddansk Universitet – be-
viseligt og i praksis er blandt de 20 mest 
energieffektive bygninger i verden.

Det skyldes naturligvis ikke kun per-
formancetesten, men også projekterin-
gen og de mange enkeltløsninger, der er 
i bygningen. Men netop dét, at de for-
skellige systemer og installationer spiller 
sammen, er med til at bringe OU44 fra 
første division og op i superligaen.

Johannes Thuelsen, Rambøll.
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Vandtåge er meget bedre 
end sprinkler
Højtryksvandtåge er endnu ret ukendt som slukningsmetode i tilfælde af brand, men den er mest effektiv 
til bekæmpelse af brande da den nedkøler branden og fortrænger ilten, så både brand- og vandskader 
reduceres

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Vandtåge er ikke så kendt til brandbe-
kæmpelse, men faktisk er det en af de 
mest effektive metoder til nedkæmpelse 
af brande, da vandtågen fortrænger 
både luftens ilt og varmen, så flammerne 
omkring brandstedet bliver kvalt.

Med vandtåge findes der stort set ikke 
ilt omkring flammen, fastslog Preben 
Christensen fra Kemp & Lauritzen i sit 
indlæg om brandbekæmpelse. En enkelt 
liter vand kan fjerne syv gange så meget 
energi fra brandstedet som sprinkling. 
En brand kan derfor kontrolleres med til-
svarende mindre vand og vandskaderne 
bliver langt mindre end ved de traditio-
nelle slukningsformer.

Forklaringen på fænomenet er, at de 
mindre dråber falder langsommere og 
optager mere energi undervejs indtil de 
fordamper. Hver lille vanddråbe udvides 
1700 gange på vej mod branden. Den 
samlede overflade på dråberne bliver 
større, opsuger varmen og køler effek-
tivt. Samtidig fortrænger de mange drå-
ber ilten omkring branden, når de over-
går til dampform.

Rækkevidden af vandtåge er 5,5 me-
ter fra den enkelte dyse, mens den for 
sprinkler er 3,5 meter. Brandtempera-
turen reduceres også ved slukning med 
vandtåge, da ilden slukkes helt og ikke 
bare kontrolleres, hvorved brandska-
derne bliver reduceret.

Forsøg viser, at hvis 53 pct. af de an-
tændte materialer når at brænde bort 
med sprinkler inden branden er ned-
kæmpet, så er det kun tilfældet for 35 
pct. ved højtryksvandtåge i samme for-
søgsopstilling. Vandforbruget reduceres 
fra 5 liter i minuttet pr. kvadratmeter til 
kun 0,91 liter med vandtåge.

Der har siden 2013 eksisteret ret-
ningslinjerne 254-1 og 254-2 fra DBI for 
henholdsvis projektering, installation og 
vedligeholdelse af systemerne samt for 
klassifikationstests. Der henvises i 254 til 
producentens designmanual og system-
godkendelse.

Preben Christensen viste dog syv sup-
plerende krav til vandtågesystemer, som 
retningslinjerne i 254 bør suppleres med 
som det fremgår af illustrationen der er 
vist i en illustration på siderne i forbin-
delse med denne omtale.

Kontrol med tryktanke 
nødvendig

– Vandtågesystemer kører efter EUs 
vanddirektiv og sygehuse bruger ge-
nerelt almindeligt brugsvand til brand-
slukning, men vi har set tryktanke, hvor 
vandet har været lagret så længe, at der 
er kommet bakterier, der har korroderet 
rustfrit stål. Derfor skal tryktankene sik-
res ved jævnlig udskiftning af vandet i 
tankene, påpegede han.

Punkt 2 vedrører designmanualen og 
her sagde Preben Christensen: Når man 
ser på vandtåge, kan man ikke sige det 
skal installeres efter præcis den og den 
regel, da de forskellige dyser har forskel-
lige tryk afhængig af produktet, men de-
signmanualer viser, hvordan det instal-
leres.

I punkt 3, der vedrører sikkerheds-
niveauet for vandforsyningen, nævnte 
han, at man før har haft lov til at bruge 
galvaniserede rør med tynde vægge, 
men er gået væk fra tyndvæggede rør 
også for almindelige sprinklingsanlæg, 
da der har været forsikringsproblemer. 
Derfor er der i dag krav om at vandtåge-
installationerne udføres med rustfri rør.

Punkt 6 anbefaler fuld dokumenta-
tion for gennemskylning af den færdige 

installation og punkt 7 entydige og bru-
gervenlige vedligeholdsplaner. Der er 
tidligere set dyser, som ikke var god-
kendte og udbydere, der ikke havde styr 
på systemet, hvilket heldigvis er fortid. 
Kravene til vedligehold af anlæg er de 
samme som for sprinkler, fastslog han.

Montage uden pakninger

Installationen bygges med presseværk-
tøjer metal mod metal, så man undgår 
pakninger med begrænset levetid. Sam-
lingerne presses ved 700 bar. Vandtåge 
og sprinkler er lige fleksible, og det er 
helt afhængig af situationen, hvilket an-
læg der er billigst at ændre.

Er der mange små rum, bliver det 
dyrere, men vandtåge er generelt bil-
ligst i installation understregede han. En 
vandtågedyse dækker 30 kvm., mens en 
almindelig sprinklerdyse dækker 8-12 
kvm. Vandtåge kan give besparelser da 
rør kan bukkes udenom andre installa-
tioner med gængs bukkeværktøj, mens 
sprinklerrør skal skæres og fittings mon-
teres.

Preben Christensen – vandtågesystemer et 
effektivt alternativ til traditionel sprinkler-
systemer.
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Grenrør til vandtåge er typisk 15 mm 
i udvendig diameter og kan føde 4-5 
dyser. Hovedrørene, der typisk løber i 
gangene, er Ø=42 mm, mens stigerør i 
skaktene typisk er 60 mm.

Branddøre kan også erstattes med 
vandtågegardiner. Det er blandt andet 
sket på Skejby for at undgå at døre ki-
les fast eller bliver påkørt af køretøjer. 
Brandtest viser samtidig, at vandtågedy-
ser, der placeres to meter fra glaspartier, 
kan beskytte glasset, så særskilt sprink-
ling af glasset undgås. Det forudsætter 
dog anvendelse af samme type lamel-
glas, som er brugt ved brandtesten.

Stigende interesse for vandtåge

Vandtåge står med 12 bars tryk, men ved 
aktivering stiger trykket til 130 bar. An-

læg trykprøves ved 195 bar med mobil 
trykprøvevogn. Der er ikke noget der 
hedder sikkerhedsafstand, da vandet 
forstøves øjeblikkeligt og ikke kan volde 
personskade. Brandskabene på Skejby 
er kobles direkte til vandtågesystemet, 
således at brandfolk kan bruge dem til 
første indsats, til et brandsted.

– Der er kommet regler for, at hver 
gang man har 100 sprinklere, skal rørene 
inspiceres, men det kan være en stor 
omkostning at skifte rør i sprinkleran-
læg, fordi der er snavs i rørene. Derfor 
ser man nu mere på vandtåge på syge-
husene. Konklusionen er, at vandtåge 
fungerer markant bedre end traditionel 
sprinkler, sagde Preben Christensen.

4

KRAV TIL VANDTÅGESYSTEMER
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Forskriften 254 fra 2013 bør ifølge 
de foreløbige erfaringer med høj-
tryksvandtåge suppleres med disse 
syv punkter for at sikre at der altid 
er et fuld funktionsdygtigt system til 
brandbekæmpelsen. Kilde: Preben 
Christensen/Kemp&Lauritzen.
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De kreative tanker bag et 
forskertårn
En debat mellem en ingeniør og en arkitekt om, hvordan teknik og arkitektur kan forenes i et exceptionelt 
laboratoriebyggeri måtte afl yses. I stedet bød partner i C.F. Møller, arkitekt Julian Weyer på et spændende 
indblik i de arkitektoniske tanker, der ligger bag ét af de mest markante nye byggerier i København: Mærsk 
Bygningen. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

Mærsk Bygningen er en udvidelse af 
Panum, som huser Københavns Univer-
sitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
Bygningen skal blandt andet bruges til 
forskning inden for livsstilssygdomme, 
sund aldring, farmakologi, immunologi 
og hjerte- og karsygdomme.

Byggeriet af den gamle Panum-byg-
ning gik i gang i 1971, og for 45 år siden 
var forskning en lukket verden, hvor 
kloge mennesker arbejdede i laborato-
rier bag lukkede døre. Det bærer den 
gamle bygning også præg af. Den af-
spejler det ærefrygtindgydende forhold, 
mange havde til forskning, og er oveni-
købet bygget i en stil, der kaldes bruta-
lisme. Som et fort signalerer den: Hold 
jer væk – her forskes!

– Men tiden, hvor forskerne sad i de-
res elfenbenstårn og en gang i mellem 
barslede med nye forskningsresulta-
ter, er passé. I dag er forskningsverden 
åben, og det er absolut nødvendigt, at 
omverden løbende kan følge med i ar-
bejdet og de resultater, der kommer, 
sagde Julian Weyer og fi k dermed be-
skrevet én af de store udfordringer, der 
er med at forene en bygning fra en an-
den tid med en ny.

Kaffemaskinen er det vigtigste 
udstyr 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
skal være én enhed, og derfor skal den 
nye åbne bygning hænge sammen med 
den gamle lukkede.

– Den gamle bygning er en fuldstæn-
dig antitese til den nye. Men de skal alli-
gevel være forbundne. Vi måtte fi nde en 

måde at forene en universitetsbygning, 
der tilhører det moderne videnssam-
fund, med en bygning, der er skabt i en 
tid med en mere traditionel opfattelse af 
universiteter som isolerede fra byen og 
resten af samfundet.

– Den nye bygning skulle derfor 
være transparent men også være med 
til at åbne det eksisterende Panum. Den 
skulle være et nøglehul ind til forsknin-
gen og give hele instituttet et nyt ansigt, 
forklarede Julian Weyer om én af de 
mange udfordringer, der skulle løses, in-
den den nye bygning kunne tage form. 

Forskning anno 2016 er ikke bare 
åben udadtil. Den er også åben internt.

– Det vigtigste udstyr i moderne forsk-
ning er kaffemaskinen. De bedste ideer 
opstår i samtalen mellem mennesker, 
og der skal være et sted, hvor forsker-
grupper kan mødes og uformelt drøfte 
de nye ideer. En forskningsbygning skal 
formå af bringe folk sammen, fordi i mø-
det skabes den hellige gral i forskningen. 
Alle store universitetshospitaler opru-
ster forskningsmæssigt, og hvis vi skal 
kunne tiltrække de bedste forskere fra 
hele verden, må vi have attraktive om-
givelser, hvor forskere og idéudveksling 
trives, påpegede Julian Weyer og lagde 
dermed endnu en brik frem til det krea-
tive puslespil, der skulle blive til Mærsk 
Bygningen.

Designet sørger for, at der er plads til både 
Simeon-Sankt Johannes-kirken og den nye 
høje moderne Mærsk Bygning på Nørre-
bro. (Illustration C.F. Møller).
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Et tårn uden elfenben

Men der var andre udfordringer. Pladsen 
– eller rettere den manglende plads – er 
én af dem.

– Vi tager altid udgangspunkt i by-
rummet. En bygning skal præsentere 
sig over for omgivelserne, men må ikke 
dominere dem. Der er mange fysiske be-
grænsninger. Tidligere var pladsen foran 
Panum en forbindelse til resten af univer-
sitetet på Nørre Campus. Vi måtte dels 
skabe en ny passage, dels også bevare 
den grønne oase, som området var før. 
Alt det betød, at der var meget lidt plads 
at bygge på. Vi måtte bygge højt for at 
få plads til de faciliteter, som instituttet 
behøver.

– En bygning til en forskningsinstitu-
tion er nødt til at være forholdsvis kom-
pakt for at fungere effektivt. Samtidigt 
ville vi have et transparent udtryk. Vi 
har bygget et tårn, men med glaspartier, 
der gør, at man kan kigge ind og igen-
nem huset. Og det er ikke bare et tårn, 
men nærmest et træ, som har rødder, 
der tager fat i byen og i de eksisterende 
Panum-bygninger. Det er her i basen, at 
alle offentlige funktioner er samlet – her 
at mødet mellem byen og institutionen 
finder sted. Men offentligheden kan 
også tage elevatoren op til øverste etage, 
hvor forskere og besøgende kan nyde et 
flot vue over København sammen.

– Samtidig har vi lavet en ny pas-
sage og nye muligheder for at bruge de 
grønne områder rundt om. Faktisk me-
ner vi, at situation efter, at vi har bygget 
huset, er bedre end den var før, mente 
Julian Weyer.

Skygger på spil

Der er lavet en ny sti og en ny rute i by-
delen, og udearealerne og servicebyg-
ningerne er blevet en del af en helt ny 
park, som ikke var der før. Alligevel plan-
ter man ikke et 15 etagers højhus midt 
på Nørrebro uden at tænke sig grundigt 
om. Det har man gjort hos C.F. Møller.

– Selve grundens trekantede form 
skabte begrænsninger, men gav også 
muligheder. Vi har gentaget den tre-
kantede grundform i huset. Derved har 
vi kunnet skabe en bygning, der tager 
sig slank ud fra nogle særligt udvalgte 
vinkler, og som samtidigt indeholder ef-
fektive etagearealer, forklarede Julian 
Weyer.

Spidserne i trekanten er afrundede, 
og de vender mod Simeon-Sankt Johan-
nes-kirken, mod byen og mod det gamle 

Panum-institut. Især kirken kunne være 
blevet væk med en anmassende 15 eta-
ger høj bygning som nærmeste nabo.

– Vi har designet Mærsk Bygningen, 
så den i høj grad ’skygger for sig selv’ i 
stedet for på omgivelserne, fortalte Ju-
lian Weyer.

Netop skyggerne er det, som naboer 
til høje bygninger ofte klager over. På si-
den maerskbygningen.ku.dk har Kø-
benhavns Universitet lagt nogle billeder, 
der viser, hvor lidt Mærsk Bygningen 
skygger på sine naboer.

– Og bygningen har da også fået en 
flot modtagelse fra både naboer og an-
dre. Det er ikke almindeligt for højhuse i 
København… sagde Julian Weyer.

Aktiv klimaskærm

Arkitekterne hos C.F. Møller gjorde sig 
mange tanker om, hvordan det nye hus 
skulle spille sammen med det gamle, 
med de kommende brugere, med de fy-
siske rammer og med omgivelserne, og 
ud fra de tanker opstod Mærsk Bygnin-
gens form og indretning.

Men det er ikke nok til et hus i dagens 
Danmark. Huset skal også fungere, og 
det skal være rart at opholde sig i. Bæ-
redygtighed, energiforbrug og indeklima 
er mindst lige så vigtige faktorer som 
æstetik og samspil med omgivelserne.

– Bæredygtighed er naturligvis alt-
afgørende i dag. Bygningen er med 
grønne tage og konstrueret, så den dels 
opsamler regnvand til toiletskyl og van-
ding, dels sikrer lysindfald dybt ind i 
bygningen. Det giver både et bidrag til 
opvarmningen og skaber et lyst og ven-
ligt miljø, hvor det er rart at opholde sig, 
fortalte Julian Weyer.

Men et godt energiregnskab og inde-
klima kommer ikke af sig selv, når man 
har en bygning, der er spækket med 
energikrævende og varmeafgivende 
udstyr, og når hensynet til omgivelserne 
har betydet en bygning, der er desig-
net, så den ”skygger for sig selv”. Der er 
mange flader, som skiftevis udsættes for 
varmende sol og kølig skygge. Det stiller 
helt ekstraordinære krav til klimaskær-

men, hvis ikke energiforbruget til køling 
og opvarmning skal løbe løbsk.

Solafskærmningen er derfor specielt 
udviklet til bygningen. Den skal lukke så 
meget dagslys ind som muligt – uden at 
det går ud over indeklimaet. Afskærm-
ningen består af semitransparente lod-
rette skodder, der automatisk styres 
både efter behovet for lys indenfor og 
for at lukke af for de varmende stråler. 
Skodderne er blandt andet testet i klima-
kammer og fungerede upåklageligt, selv 
om de blev udsat for en minus 40 gra-
ders ’snestorm’. De er præfabrikerede 
og indeholder alle nødvendige ledninger 
og sensorer.

– Det er fantastisk at være med til at 
bygge en bygning, hvor man holder fast 
i alle ambitionerne fra start til slut, slut-
tede Julian Weyer som en tak til Mærsk 
Fonden og et hip til nogle offentlige byg-
gerier, hvor sparekniven ofte bliver svun-
get ret hårdt. 

MÆRSK BYGNINGEN

Du kan læse mere om Mærsk Bygningen på
maerskbygningen.ku.dk og cfmoller.dk under projekter

Julian Weyer, partner i C.F. Møller.
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Nyt OUH er inde i hård 
spareøvelse
Arkitekturen barberes blandt andet med de dyre bygningstekniske løsninger og vejnettet ind til 
hospitalsområdet skal måske dækkes af andre pengekasser, men der næres fortsat meget store 
forventninger til funktionaliteten i det færdige projekt

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Fra at være en drøm, har hospitalsprojek-
tet i Odense ramt realiteternes verden og 
alle involverede svinger nu sparekniven 
for at beskære omkostningerne uden at 
ramme funktionaliteten.

Peter Fosgrau fra Nyt OUH viste ho-
vedstrukturen i Nyt OUH, der skal etab-
leres i klynger og vil få 16 ”fingre” og 
mange tværgående funktioner opført 
omkring en central bygning i tilknytning 
til Syddansk Universitet og integreret 
med et nyt sundhedsvidenskabeligt fa-
kultet.

Det nye hospital bliver noget mindre 
end det gamle med en placering tæt på 
motorvejen med forskerpark, letbane til 
sygehuset samt Syddansk Universitet. 
Byggeriet bliver fleksibelt, så de enkelte 
lokaler meget lettere kan skifte funktion 
efter behov end på det eksisterende 
Odense Universitetshospital.

– Der er mange spændende nyskabel-
ser, påpegede Peter Fosgrau og nævnte 
blandt andet, at designet af OP-stuer er 
meget lovende med et såkaldt tomrums-
princip, hvor man friholder et rumareal 
over lejet, så man kan ændre ventilation, 

ind- og udgange med sluser, så størrel-
sen kan ændres.

Andre fordele bliver sporing af per-
sonale og udstyr, automatiseret logistik. 
Planerne om at decentralisere ventilation 
og anden forsyning er skrinlagt, da det 
viste sig, at arealbesparelserne blev spist 
op af forhøjede driftsudgifter, ekstra ud-
gifter til styringssystemer og generelt 
større risici.

I 2014-15 blev projektets bruttoareal 
reduceret med ca. 20.000 kvm. og der 
er fortsat fuld opmærksomhed på mu-
lighederne for yderligere optimering og 
måske yderligere komprimering, mente 
han.

Peter Fosgrau ridsede strategien for 
projektet op med standardisering, præ-
fabrikerede løsninger, target budget-
tering, alternativ udbudsstrategi m.m. 
Rådgiverne har nu afleveret et forslag 
til en pris på 14.300 kr. pr. kvm. til hånd-
værkerudgifter (2009 indeks), hvilket lig-
ger på niveau med DNU og Kolding og 
Aabenraa, oplyste han.

Ubalance på knap en halv mia.

Der er ubalance på 425 mio. kr. og de 60 
mio. dækkes inden for budgettet, så der 
resterer en ubalance på 365 mio. kr. B/N 
faktoren er 2,29 og i den afsluttende pro-Peter Fosgrau, Nyt OUH

Nyt OUH – status august 2016 

8

2015

2016

Afdelingsledelsesmøde 31. august 2016

Besparelserne har sat deres præg på arkitekturen og fremtoningen af Nyt OUH-projektet, 
hvor store, dominerende glasarealer er nedtonet for at få udgifterne ned på niveau med 
andre hospitalers byggeomkostninger. Om det er et frem- eller tilbageskridt er nok en indi-
viduel smagssag.
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jektering skal der arbejdes intenst med at 
få den yderligere nedbragt.

Der er i forbindelse med den politiske 
stillingtagen til projektforslaget fremlagt 
to mulige veje til løsning af ubalancen. 
Den ene vej er at afl aste projektet for ud-
gifter der ikke ifølge regnskabsinstruk-
sen skal fi nansieres indenfor anlægsbud-
gettet.

– En anden mulighed er at reducere 
nettoarealet, hvilket vil indebære, at 
nogle funktioner/afdelinger vil skulle 
fortsætte på det gamle sygehus. Denne 
løsning vil selvsagt besværliggøre pa-
tientforløbene og vil også fordyre driften 
efterfølgende, sagde Peter Fosgrau.

Når ubalancen er løst, har vi 12 pct. 
Reserver, og vi prøver at konsolidere os 
yderligere. Desuden skal der anvises 10 
pct. i realiserbar change request. Så vi 
forventer at være tilstrækkeligt robuste 
til at gennemføre projektet som planlagt, 
sagde han.

– Peter Fosgrau refl ekterede over pro-
jektet og fortalte om rejsen fra de meget 
ambitiøse drømme og til dét, som det nu 
er muligt at realisere inden for de fast-
satte anlægsrammer. Samarbejdet med 
rådgiverne betegnede han som intenst 
og uddybede:

– Vi har haft nogle meget kontante 
møder, hvor der er blevet kæmpet for 

hver eneste kvadratmeter og så at sige 
fra hus til hus.

Vort rådgiverkonsortium består af 
seks virksomheder, og vi har konstateret, 
at så stort et konsortium måske ikke er 
det letteste at arbejde med. Pressen er 
som i de øvrige projekter kritisk og det 
smitter selvsagt af på omdømmet.

De problemstillinger vi har arbejdet 
med påvirker naturligvis omdømmet – 
og det er jo ikke nødvendigvis i en gun-
stig retning. Men trods problemerne 
arbejdes der meget med at formidle pro-
jektets visioner. Der skal nok komme et 
godt nyt sygehus – også i Odense.
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Både itrevolution og stor 
organisatorisk forandring
Sundhedsplatformen i Region Sjælland og H har store konsekvenser for patientforløb, byggeri og teknisk 
drift fastslog Torben Stentoft fra Region H. Især it kan binde sundhedsvæsnet meget bedre sammen,  
mener han

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Jeg er fuldstændig overbevist om at it 
kommer til at definere afgørende foran-
dringer i fremtiden i sundhedsvæsnet. 
Lige nu er vi ved at gå fra at være en 
sundheds- til en it-virksomhed, sagde 
Torben Stentoft fra Region H, der blandt 
andet har været direktør på Rigshospita-
let, Hvidovre- og Køge Hospital.

Systemet er en fælles digital løsning, 
der skal benyttes til data og kommunika-
tion i alle de kliniske processer og bliver 
en ny, samlet patientjournal. Systemet vil 
ændre mange arbejdsgange og åbne op 
for forbedring af behandlingsforløbene.

Torben Stentoft gav et indblik i etab-
lering af sundhedsplatformen i de to 
regioner, en af verdens mest ambitiøse 
projekter af sin art, som nu er ved at blive 
implementeret, og han forudså store for-
andringer:

– Med sundhedsplatformen går alle 
hospitaler øst for Storebælt på et fælles 

it-system og en fælles digital løsning der 
implementeres frem til 2018. Den vil æn-
dre arbejdsgange, lette adgangen til alle 
data både på det enkelte hospital og re-
gionerne indbyrdes samt gøre det muligt 
for os som patienter at spille mere aktiv 
rolle i vor behandling, sagde han.

Sundhedsplatformen i de to regioner 
omfatter 17 hospitaler med 8.000 senge-
pladser, 53.000 ansatte der betjener 2,5 
million indbyggere, svarende til halvde-
len af Danmarks befolkning. Systemet 
repræsenterer mere end halvdelen af 
landets sundhedsvæsen med 44.000 
brugere og 3,6 mio. ambulante besøg.

Dette er rigtigt stort, konkluderede 
Torben Stentoft, der ridsede hele bag-
grunden op. Valget er faldet på it-sy-
stemet fra Epic, der anvendes på over 
halvdelen af de amerikanske hospitaler 
og er indført på 1.100 hospitaler. Region 
Sjælland har bevilget 700 mio. kr. til plat-
formen og Region H forventer at bruge 
2,1 mia. kr. på projektet.

Det kliniske standardiseres

Systemet er udformet på det amerikan-
ske grundsystem, der er et åbent system, 
hvor køberne uddanner deres egne sy-
stembyggere til at konfigurere systemet. 
Regionerne har etableret en program-or-
ganisation til formålet og på Lyngbyvej i 
København sidder 400 medarbejdere og 
modellere systemet.

Mere end 300 faglige eksperter er ud-
peget af de sundhedsfaglige råd og har 
godkendt den kliniske og administrative 
opsætning af platformen ligesom alle in-
volverede specialer og faggrupper der 
berøres af systemet, har været involve-
ret:

– Vi vil standardisere de kliniske prak-
sisser på tværs, så læger og sygeplejer-
sker skal være enige om kliniske arbejds-

gange – det har jeg personligt anset som 
den største risiko for, at processen vil 
gå i stå, men det har bare buldret afsted 
uden forsinkelser i en rigtig stærk pro-
ces, konkluderede han.

– I 2016 og 2017 implementerer vi 
platformen. Den 21. maj gik vi live på 
Herlev og Gentofte hospitaler, hvor der 
er uddannet flere tusinde brugere, og de 
næste er Rigshospitalet på Blegdamsvej 
og Glostrup samt Nordsjællands hospi-
taler.

Derefter følger Amager, Hvidovre, 
Bornholm, Bispebjerg og Frederiksbergs 
hospitaler og Region Hovedstadens Psy-
kiatri. Sidst i 2017 kobler sygehusene i 
Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Ring-
sted, Roskilde, Køge og Holbæk samt 
Region Sjællands Psykiatri sig på platfor-
men.

En kæmpestor udfordring

– Jeg har aldrig været med til noget lig-
nende, vi arbejder alle på det samme 
fra afdelingssygeplejersken til regions-
direktøren. Det kører bare, men det er 
en kæmpe kraftanstrengelse. I uddan-
nelsesperioden er 800 mand på Rigsho-
spitalet ude af tjeneste hver dag, men 
hospitalet skal stadig opretholde fuld 
funktion. Når vi går live bliver det også 
en kæmpe anstrengelse, fortsatte han.

Hver femte læge og hver ottende sy-
geplejerske er superbruger. De har lidt 
mere uddannelse end kollegerne og skal 
være til rådighed og hjælpe. Vi hjælper 
hinanden undervejs, så der deltager 20 
pct. superbrugere fra de foregående 
hospitaler og 20 pct. fra de kommende 
hospitaler i implementeringen

Kurserne varer op til en uge, men det 
tager meget længere at lære at bruge 
Sundhedsplatformen. Der er tusindvis 
af muligheder i systemet, det er enormt 

Jeg har aldrig været med til noget lignende, 
sagde Torben Stentoft på FSTAs årsmøde 
og berettede om en implementering der 
kørte bedre end forventet.
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fl eksibelt og der går et halvt år inden 
man kan bruge det fuldt ud. Det er som 
at lære et nyt sprog, påpegede han.

Gevinster og realisering

– Det er mit ansvar at vi får noget ud af 
sundhedsplatformen. Vi vil realisere for-
delene ved at hæve den faglige kvalitet, 
forbedre patienters oplevelse og hele 
effektiviteten. Vi prøver at bruge de sty-
ringssystemer vi har i forvejen og styrer 
efter mål fastlagt af politikerne.

– For eksempel mener vi, at det med 
platformen bliver lettere at håndtere det 
fælles medicinkort. Vi har tidligere haft 
opfyldelse på 50 pct., men nu banker det 
opad, fordi platformen hjælper på det.

Bedre overblik over patientdata

Der er en række fordele ved sundheds-
platformen, fastslog Torben Stentoft og 
fremhævede et bedre overblik over pa-
tienternes data, der kan højne kvaliteten, 
effektiviteten og patientoplevelsen, men 
også sikre bedre udnyttelse af ressour-
cer og automatisering, der frigiver mere 
tid til patientbehandling.

– Når man har stillet en diagnose, 
kommer der forslag til handlinger og 
undersøgelser. Hvis lægen er enig kan 
vedkommende signere, så sendes alle 

bestillinger sendes afsted. Det er en stor 
fordel og virkelig effektivisering af un-
dersøgelse og gennemførelse af bedste 
kliniske praksis, fastslog han.

– Vi kan lave standarder og pakkefor-
løb for hele det kliniske område og binde 
det hele sammen. Data har vi haft lig-
gende mange steder og haft svært ved at 
fi nde, nu får vi en samlet struktur på data 
fra al vor kliniske aktivitet, sagde Torben 
Stentoft, der mente platformen var et 
drømmescenarie.

Systemet når ikke ud til de praktise-
rende læger, men patienterne får adgang 
til systemet på nettet via ”Min Sundheds-
platform”.

Etableringen af de to store sterilcen-
traler i Region H. på Herlev Hospital og 
Rigshospitalet er gået forbavsende godt, 
mente Torben Stentoft. De repræsen-
terer et stort fremskridt med maksimal 
automatisering og klinisk standardise-
ring.

Fra sundhedsplatformen skal behand-
lere kunne bestille sterilvarer. Via en an-
den MDI-platform integreres medicoud-
styr til anæstesi, intensiv og kardiografi .

Tre kampagnemål

Blandt Region Hovedstadens kampagne-
mål er et af de vigtigste, altid at få svar på 
undersøgelser rettidigt frem til lægen og 

undgå utilsigtede hændelser. Lægerne 
skal fremover klikke i et skema og bruge 
færdige, standardiserede bestillinger 
frem for at diktere. Det giver langt mere 
entydige og klare data, der kan genbru-
ges, fastslog Torben Stentoft.

Med sundhedsplatformen gennem-
føres 57 adfærdsændringer, hvoraf de 
32 kommer med indførslen af systemet, 
mens de resterende 26 opnås ”ved at vi 
går ud og skubber til tingene”. Alt i alt 
skal det resultere i 13 specifi kke gevin-
ster som indebærer højere effektivitet, 
kvalitet og en bedre patientoplevelse. 
Det er slut med, at den ene hånd ikke 
ved, hvad den anden laver.

Det enkelte hospitals gevinstrealise-
ring skal konkretiseres ved at Hospitals-
direktionen melder ud, hvad de vil med 
platformen og udarbejder en gevinst-
plan, der fortæller, hvad de vil satse på 
ud af de 26 adfærdsændringer. Alle mål 
skal være indfriet i løbet af 5 år.

Der bliver frigivet tid med sundheds-
platformen og hospitalerne budgetterer 
med besparelser på ca. 50 mio. kr. al-
lerede i 2017. Det vil utvivlsom været 
stigende i de kommende år. Platformen 
indebærer en større, fortløbende aktivi-
tet inden for uddannelse af lederne for 
at realisere endemålet om et bedre og 
mere effektivt sundhedsvæsen.

Region Hovedstaden

Gevinster på det høje niveau

1. november 2016 18

Effektivitet - bedre Kvalitet - bedre Patientoplevelse
Indlæggelse Medicinering Fik du svar på spm.?
Klinisk proces Standardiseret klinik
Sengedage/forløb Kvalitetsudvikling
Parakliniske 
undersøgelser

Tidstro og 
strukturerede data

Havde personalet sat
sig ind i din journal?

Ambulante 
besøg/forløb

Tværsektorielt
samarbejde

Udskrivning
Journalarbejde
Ressourceudnyttelse

Torben Stentoft

Her ses nogle af de fordele, som de to regioner satser på at få ud af den nye sundheds-
platform inden for henholdsvis effektivitet, kvalitet og patientoplevelse. Generelt for pa-
tienterne skulle platformen give et mere responsivt sundhedsvæsen med færre utilsigtede 
hændelser og en bedre behandling.



Vi er kendte for vores medicinske gasser, men 
vidste du at vi også tilbyder:
→ C  entralgas- og udstyr til hospitalsstuer
→ Riskanalyser 
→ I- Kontrol
→ G   asanalyser for at sikre kvaliteten af gassen der leveres
→ Drift, service og vedligehold
→ Linde Academy -Kurser( face to face uddannelser eller via e-   
learning) 

Samtlige tjenester som vi tilbyder har vi samlet under QI Services. 
QI står for Quality Improvement og det er det vi levererer.

Linde: Living healthcare

Har du spørgsmål til vores QI-tjenester eller vores medicintekniske 
udstyr er du velkommen til at maile til os på hardware@dk.aga.com

Totalleverandør. -Mere end 100 års innovation
Alt fra medicinsk gas til installationer, drift og vedligehold.

AGA A/S
Linde Healthcare, Vermlandsgade 55,2300 København S. 
Tlf. 70 104 103, www.linde-healthcare.dk

QI Services ad_QI Services ad (217x290)  2014-06-24  17:33  Sida 1
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Mere effektiv behandling 
giver færre sygehussenge
Begrebet ”Supersygehus” er upræcist og det giver forskellige associationer, mente Nanna Skovgaard fra 
Sundhedsministeriet, der foretrak ”kvalitetsfondsprojekter”

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Nanna Skovgaard fra Sundheds- og Æl-
dreministeriet er chef for det kontor, der 
fører tilsyn og udbetaler midler til syge-
husbyggerierne, ønskede at undgå be-
grebet ”supersygehus”,, men hun mente 
det var super med sygehuse i nye ram-
mer.

– De nye sygehuse er ikke super i den 
fortand, at de bliver meget større syge-
huse end dem vi har i dag eller at de er 
et Colombusæg der kan løse alle proble-
mer, men de 16 sygehuse til 47,5 mia. kr. 
er super i den forstand, at de samlet set 
giver nye og bedre fysiske rammer for 
behandlingen og de en hjørnesten i Dan-
marks nye sygehusstruktur, fastslog hun.

Kvalitetsfonden fi nansierer 60 pct. af 
milliardbeløbet og regionerne resten. De 
20 pct. af investeringen til nybyggeri er 
reserveret til it, udstyr og apparatur. Der 
er sat krav om effektiviseringer på 4-8 
pct. på den eksisterende drift.

Nanna Skovgaard ridsede historien 
op, fra da man i 2007 erkendte, at sy-
gehusene i Danmark på trængte til en 
modernisering og at det var anledning til 
at se på den danske sygehusstruktur un-
der ét. Sundhedsstyrelsen udarbejdede 
dengang en akutplan og sygehusstruktur 
med samling af specialer, højere fagligt 
niveau og halvering af tallet fra 40 til 21 
sygehuse.

Målet var og er, at koncentrere specia-
ler og kompetencer, og at sikre en præcis 
udredning fra start i nye fælles akutmod-
tagelser. Hun mindede om, at Sundheds-
styrelsen allerede tilbage i 2007 pegede 
på, at der vil være behov for færre senge. 
Det hænger sammen med, at de nye sy-
gehuse kan give en bedre behandlings-
kvalitet. Danmark har i et internationalt 
perspektiv meget korte indlæggelser. I 
2015 var den gennemsnitlige liggetid 3,6 

dage, og regionerne forventer at det er 
faldet til 3 dage, når de nye sygehuse åb-
ner. Det skyldes bl.a. nye og mere effek-
tive behandlingsformer, der gør det mu-
ligt at omlægge til ambulant behandling.

Sådan er roller og ansvar

Inden for økonomirammen er det regio-
nenerne, der tilrettelægger og gennem-
fører de mest hensigtsmæssige løsnin-
ger. Det er en total investering i en ny 
struktur, men ikke i 16 ens sygehuse, un-
derstregede hun. Regionerne har ansvar 
for og frihed til at indrette projekterne, 
som de mener det er mest hensigtsmæs-
sigt.

Nanna Skovgaard

Health

Hvordan kan færre senge give bedre kvalitet?

• Kortere liggetider
• Mere ambulant behandling
• Færre genindlæggelser

• Hurtig og korrekt 
diagnose

• Den rette behandling i 
første forsøg

• Fleksibel sengemasse
• Enestuer

Færre senge på sygehusene er et vedvarende debatemne og her ses Sundhedsministeriets 
forklaring på, hvorledes det lader sig gøre. Hospitalernes kvalitet skal ikke alene måles på 
antal senge, men om patienterne bliver behandlet hurtigt, effektivt og ikke vender hurtigt 
tilbage. Det er altså vigtigere, at bygningen understøtter gode patientforløb og effektive 
arbejdsgange, end at den kan huse et bestemt antal senge.
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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 
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systemer 
 
 
 

Komplette 
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Specialdetektorer for 
enhver applikation

For mere information 
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36 86 96 00
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FSTA – ÅRSKONFERENCE

– Vi har ikke haft økonomiske over-
skridelser indtil nu. Der har ikke været 
byggerier i historien, hvor der har været 
så hårde krav til rapportering og alle 16 
regner med at holde budgettet.

I forhold til en almindelig rejst kritik af, 
at der kunne være bygget mere forskudt 
tidsmæssigt, pegede Nanna Skovgaard 
på, at de sidste byggerier før tages i drift 
i 2025, de første står allerede nu med 
Slagelse Akut og Slagelse Psykiatri.

Det er svært at se, at det kunne være 
meget mere forskudt når vi samtidig har 
en målsætning om lige adgang til sund-
hed i Danmark. Man skal holde fokus på, 
hvad det er for gevinster der kommer ud 
af de nye sygehuse, bl.a. når det gælder 
mere sammenhængende patientforløb 
og bedre logistik.

Man skal ikke alene kigge mekanisk 
på kvadratmetre for at vurdere, om dét 
vi bygger, bliver så godt som vi håber 

på. Det er spild af ressourcer, at bygge 
16 hospitaler, der har talt så lidt med hin-
anden uanset om det er tilbygninger el-
ler fra bar mark, så er der en hel række 
områder, hvor man har kunnet standardi-
sere mere, lød en konstatering fra salen.

Nanna Skovgaard erklærede sig enig i, 
at når regionerne er startet samtidig med 
byggeprojekterne er det selvfølgelig af-
gørende, at de deler alle de erfaringer og 
den viden, de opnår undervejs.

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk
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Sagt i afslutningsdebat:

Sygehusprojekterne et 
mareridt for arkitekter
AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Det var blandt de mange synspunkter 
om, hvad der er gået godt og dårligt i 
de milliardstore projekter fra de tre ind-
budte eksperter i afslutningsdebatten på 
FSTA årsmødet.

Nanna Skovgaard pointerede, at hele 
styringen i byggeprojekterne har været 
meget vigtig og set fra ministeriets side, 
hvordan man får styringen mellem pro-
jektet og rådgiver til at være løsningsori-
enteret og fokuseret.

– Hvad er det for en klar vision vi har, 
når vi går i gang og sikrer, at vi fastholder 
kernen i visionen, så vi kompromitterer 
den så lidt som muligt, når vi laver tilpas-
ninger? Der var nok i starten lidt tvivl om 
man mente, at der ikke kom flere penge.

Så fik man ikke lavet de rigtige priori-
teringer fra starten. Der blev taget noget 
ud, som kom ind i projekterne igen. Der-
med mistede man skarpheden i projek-
terne. Når vi melder tydeligt ud, er det 
for at lave en klar bane for at holde visio-
nerne og en god styring parterne imel-
lem, sagde hun.

Nanna Skovgaard mente dog, at man 
efter alle sværdslag nok skule nå i mål 
med noget der fungerer og som befolk-
ningen bliver glade for. Der var blandt 
indlægsholderne og nogle af deltagerne 
enighed om at presseomtalen af projek-
terne generelt har været for negativ.

Klavs Hyttel sagde: Regionen har en 
struktur med politikere og projektorgani-
sation med forskellige agendaer. En lang 
række sygehusprojekter kan reducere 
sengeantallet, men politikerne sikrer sig 
flere senge og tør ikke sige, man kan 
fjerne senge, fordi det opfattes negativt, 
sagde han.

– Det er fandeme ikke så enkelt, at 
sløjfe senge med et pennestrøg, replice-
rede Peter Fosgrau, det er meget, meget 
svært, for det stikker dybt ind i i de kli-
niske specialer og deres selvforståelse. 

Det er ledelse og ikke bare noget man 
bare umiddelbart gør. Det er ikke så let.

For stejl læringskurve

Læringskurven har været stejl, måske for 
stejl mente Peter Fosgrau, som undrede 
sig over, at meget har været medtaget i 
projekterne, der ikke har været råd til. 
Jeg ville ikke have troet, at nogen kunne 
foreslå noget, som ikke kan realiseres af 
den økonomiske ramme og ikke hænger 
sammen, sagde han.

Klavs Hyttel afviste, at sygehusbyg-
gerierne har været et slaraffenland for 
tegnestuerne med denne bemærkning:

– Når Peter spørger, hvorfor vi afle-
verer projekter, der ikke er penge til, så 
er svaret, at det har vi, fordi program-
met sagde, at det skulle med. Det har 
ikke været sjovt, men rædselsfuldt for 
arkitekterne, og vi har i vort firma været 
i stor krise, fordi vi involverede os i pro-
jekterne.

Vi går ud fra at regionerne og deres 
bygherrerådgivere har gjort deres hjem-
mearbejde, så det I beder om også kan 
lade sig gøre. Det gælder om at komme 
ind og få en dialog og fælles forståel-
sesramme og lade være med at banke 
hinanden med, at det hele skal ordnes 
ved voldgifter for det bliver sygehusene 
hverken bedre eller billigere af, fastslog 
han.

Nanna Skovgaard og Peter Fosgrau

Klavs Hyttel og Peter Fosgrau
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Aldrig har interessen for maskinmestrenes erhvervskonfe-
rence været større. Det er nemlig på Ajour, at du får ny vi-
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Kaare K. B. 
Dahl, 
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Jacob  
Meldgaard, 
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Hvordan skaber 
vi vækst og  
beskæftigelse 
de kommende 
år?
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FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD, TJENESTEMÆNDENES FORSIKRING, LOGSTOR A/S, G & O TRADING, HANS BUCH A/S, AVN HY-
DRAULIK A/S, DANISH CLEAN WATER A/S, BIREPO APS, LED IBOND, ISOPLUS FJERNVARMETEKNIK A/S, HIFLUX FILTRATION A/S, 
KRÜGER AQUACARE, PHE NORDIC APS, SCAN-TECH, HANDEL & MONTAGE APS, VIEGA A/S OG MANGE FLERE.
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PATIENTSIKKERHED

Sengeborde til bedside 
medicinering på hospital
Personalet på Amager og Hvidovre Hospital og Region Hovedstadens Apotek har tænkt innovativt for at 
bringe medicineringsprocesserne i en mere patientorienteret retning, tættere på patienten. 

MORTEN BALTZER HOULIND, FARMACEUT1,2; 

CHARLOTTE TRELDAL FARMACEUT, PH.D1.2.; 

SISSE SKYHØJ OLSEN, SYGEPLEJERSKE3, ANNELIE 
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På fremtidens hospitaler søges løsnin-
ger, hvor pladsen til det traditionelle 
medicinrum minimeres samtidigt med, 
at patienterne i højere grad inddrages i 
egen medicinering, for dermed at øge 
patientsikkerheden. Amager og Hvid-
ovre Hospital (AHH) og Region Hoved-
stadens Apotek (RAP) har samarbejdet 
omkring udviklingen og afprøvningen 
af et britisk medicineringssystem One-
Stop Dispensering (OSD). Projektet var 
et projekt under en fælles indsats om nyt 

sygehusbyggeri, under Danske Regio-
ner. Navnet OSD refererer til den praksis, 
hvor udleveringen af medicin fra indlæg-
gelsen til udskrivelsen udføres i en pro-
ces. Patienternes egen medicin i originale 
pakninger anvendes under indlæggelsen 
og suppleres med medicin i små originale 
pakninger fra sygehusapoteket, hvis ny 
behandling påbegyndes, eller patienten 
løber tør for egen medicin. Medicinen 
opbevares altid ved patientens seng bed-
side i et aflåseligt sengebord, hvor det 
dispenseres og administreres på senge-
stuen af patienten selv eller personalet af-
hængigt af patientens tilstand (Andersen 
et al. 2016). Denne artikel beskriver ud-
vikling og erfaring med aflåselige senge-
borde til medicinopbevaring med bruge-
radgang på flere niveauer (se billede 1).

Sengeborde til bedside 
medicinering

På hospitalernes sengeafdelinger er sen-
gebordet et multifunktionsmøbel. Det 
anvendes først og fremmest til afsætning 
og opbevaring af patientens personlige 
ejendele herunder pung, mobiltelefon 
og computer. Derudover anvender pa-
tienterne sengebordet til at spise og ”ar-
bejde” ved.

Sengebordets funktion kan med for-
del udvides, således at det yderligere 
anvendes som opbevaringsenhed til me-
dicin på sengestuen. Konceptet er vidt 
udbredt i Storbritannien hvorimod kun få 
hospitaler i Danmark anvender denne til-
gang. Sengebordet er mobilt, og består 
af en aflåselig skuffe samt et lille skab (il-
lustreret i billede 1). Ved skift af senge-
plads, sengestue eller ved overflytning 
til anden afdeling kan sengebordet følge 
patienten, uden at personalet eller pa-
tienten skal have fysisk fat i medicinen, 
hvilket minimere risikoen for fejl. 

Til afprøvningen blev der anskaffet 
sengeborde, der var anvendelige til me-

dicinopbevarings-funktionen. Kravet til 
sengebordene var, at de skulle være lette 
at køre med, ergonomiske for patient og 
personale, rengøringsvenlige og robu-
ste. Det valgte sengebord var udstyret 
med fire glid-let dobbelthjul, og medi-
cinopbevaringen blev placeret øverst i 
sengebordet af hensyn til patienter med 
nedsat mobilitet og personalets arbejds-
miljø. En skuffe med udtræk fra begge 
sider blev valgt til opbevaringen af me-
dicinen. Løsningen muliggør, at senge-
bordet kan anvendes på begge sider af 
patientens seng, uden at det skal drejes. 
I udformningen var der lagt vægt på, at 
medicinskuffen havde et skinnesystem, 
der løb ”let” så skuffen kunne åbnes fra 
sengen med en hånd.

Aflåsning

Til aflåsning af sengebordet blev valgt 
en elektronisk tastatur-kodehængelås 
fra MasterLock (1500eDBX) (billede 
2). Låsen kan kodes på flere brugerni-
veauer, hvilket muliggør, at patienter kan 
få afgang til egen medicin med en udle-
veret gæstekode (billede 2), mens afde-
lingspersonalet og teknisktjeneste har 
en universalkode. Låsen fungerede efter 
hensigten i pilotstudiet fra 2013 og blev 
efterfølgende valgt på baggrund af: I) 
anvendelighed til en bred patientgruppe 
II) let udskiftelig III) billig (ca. 200 DKK 
importeret fra USA) samt IV) lys i låsens 
tastatur der understøtter adgang til me-
dicin i aften/nat tid. 

Erfaringer, refleksioner og 
forbedringsforslag til fremtiden

Sengebordene og låsene virkede umid-
delbart efter hensigten til OSD-projek-
tet. En spørgeskemaundersøgelse med 
66 patienter viste, at patienttilfredshe-
den med at anvende sengebordet til 
medicinopbevaring var 4,5 ud af 5,0 på 

Billede 1: Sengebord med medicinskuffe 
anvendt til One-Stop Dispensering (OSD).
Foto: Jacob Shmalltz.
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en Likert skala (1=meget utilfreds, 2=util-
freds, 3=neutral, 4=tilfreds og 5=meget 
tilfreds). Projektet bidrog bla. med føl-
gende bruger erfaringer:
•  Skuffe modstanden var for stor for æl-

dre svækkede patienter
•  Skufferne kunne med fordel være de-

signet med soft-luk system

•  En løsning med aflåselige skydedøre 
fra begge sider af sengebordet kan 
være et pladsbesparende alternativ til 
skuffeløsningen

•  Alternativt kan udvikles et sengebord, 
hvor medicinen kan tilgås fra toppen 
med en vippe-funktion

•  Låsen på sengebordet kan med fordel 
være med smæk-funktion og integre-
ret

•  Låsen kan eksempelvis tilgås med pa-
tientarmbånd og personale ID-kort

•  Det kan være hensigtsmæssigt at de-
signe sengebordet med to adskilte af-
låselige skuffer, således at medicinen 
er adskilt fra andre personlige ejendele

Det er endnu ikke afgjort, hvilke me-
dicineringssystemer nuværende eller 
nye hospitaler vil anvende i fremtiden. 
Uanset om hospitalerne vælger det tra-
ditionelle medicineringssystem, OSD-
systemet, maskinel dosisdispensering 
eller en kombination af systemerne, vil 

der formentlig være behov for at kunne 
opbevare patientmedicin bedside. Frem-
tidens patienter kræver mere kontrol, 
inddragelse og empowerment, hvilket 
bedside medicinopbevaring understøt-
ter. Forfatternes anbefaling vil være at 
indtænke opbevaring af medicin bedside 
på fremtidens patientstuer. Tiltaget er 
simpelt og åbner mange fleksible mulig-
heder for patienter såvel som personale. 

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

Referencer

Andersen MB, Treldal T, Gemmer M, Gede 
DB, Andersen SL, Kjeldsen LJ, Mogensen TS, 
McNulty HBO. Mobile Medicineringsstationer 
fremmer bedside medicinering på hospital. 26 
august: Hospitals Drift & Arkitektur s. 8-10

Billede 2: Elektronisk hængelås med gæ-
stekode. Foto: Jacob Shmalltz.
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RENGØRING

Effektiv rengøring som 
pakkeløsning 
Siden årtusindskiftet har Finn S. Holm i detaljer studeret, hvordan professionel rengøring påvirker 
personalet med nedslidning og sygdomsfravær og anvender i dag aktivt sin viden om, hvad der skal til for 
at aflaste personalet fysisk og forbedre det psykiske arbejdsmiljø samtidig med, at rengøringen udføres 
mere skånsomt, fleksibelt og effektivt.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Vi satser på vidensbaseret salg og på 
at levere rengøringsmaskiner som kan 
noget andet og ekstra på markedet end 
konkurrenterne som en del af den kom-
plette rengøringsløsning.  Jeg skal ikke 
bare have solgt en maskine, fastslår Finn 
S. Holm, ekspert i professionel rengøring 
som mangeårig indehaver af rengørings-
virksomheden AME Rengøring ApS. 
Han driver i dag handelsfirmaet Curant 
Teknik som er I-mop partner og importør 
af Adiatek gulvvaskemaskiner.

I-mop er en ny type lithiumdrevet ren-
gøringsmaskine. Siden årtusindskiftet 
har han i detaljer studeret, hvordan pro-
fessionel rengøring påvirker personalet 
med nedslidning og sygdomsfravær og 
anvender i dag aktivt sin viden om, hvad 
der skal til for at aflaste personalet fysisk 
og forbedre det psykiske arbejdsmiljø 
samtidig med, at rengøringen udføres 
mere skånsomt, fleksibelt og effektivt. - 
For mange kan hårdt fysisk arbejde være 
en stor byrde, der belaster dem psykisk. 
Når der er så meget sygdomsfravær i 
rengøringsbranchen skyldes det ofte, at 
arbejdet er fysisk belastende.

Hvis rengøringspersonalet ikke føler 
sig fit for fight, er de mindre effektive, 
eller mange går slet ikke i gang med ren-
gøringen, siger Finn S. Holm. Han har 
valgt at være agent for Adiatek, fordi 
virksomheden har udviklet en komplet 
serie letbetjente, højtydende rengø-
ringsmaskiner. Adiatek lægger som han 
selv vægt på udstrakt inddragelse af bru-
gerne for at videreudvikle rengørings-
materiellet.  – Vi adskiller os fra mange 
andre ved, at vi har udviklet maskinerne i 
det tætteste samarbejde med de profes-

sionelle brugere. Det gælder i spørgs-
mål om bedre ergonomi, let betjening, 
udskiftning af sliddele og tilsvarende. 
Brugerne kan nu stort set selv servicere 
maskinerne.  Adiatek finder løsninger 
på problemerne i løbet af få måneder. 
Det oplever man generelt ikke inden for 
branchen, fastslår han.

Flere klarer rengøringen

Vi har stor succes med at trække de 
menneskelige forhold ind i rengørings-
branchen for at få løst problemerne. Jeg 
har ikke kun fokus på nøgletal og effektiv 
rengøring. Med vor viden indarbejdet i 
designet af maskinerne, kan f.eks. bo-
fællesskaber med fysisk- og psykisk han-
dicappede pludselig gøre rent ved at få 
tilbudt de rigtige maskiner, som passer til 
brugeren, så denne kan være med. Jeg 
kan helt præcist sige til en tidligere lang-
tidssygemeldt, at med en I-mop har vi 
mulighed for at få flere mennesker akti-
veret med rengøring igen. Rigtigt mange 
supersygehuse og eksisterende syge-
huse kommer også til selv at gøre rent. 
Det stiller store krav til udstyret.

Mere sejlivede batterier

Adiateks maskiner sælges i flere end 40 
lande. De har et større tryk på børsterne 
og et bedre sug, det er kraftigere ma-
skiner med højere kapacitet end 
mange tilsvarende på markedet, 
siger han.  Gulvvaskemaski-
nerne kører i forvejen i en 
række kommuner.  Skejby 
Universitetshospital har 
anskaffet maskiner fra den 
mindste Baby gulvvasker til 
den største Diamond gulvva-
sker. Adiateks maskiner ligner 

konkurrenternes, men grundet mange 
patenter som gavner brugeren på det 
lange løb) kører f.eks. Baby næsten 
dobbelt så langt på en batteriopladning 
end de fleste andre maskiner, fastslår 
han.  Finn S.Holm har også i tæt samar-
bejde med en dansk Ingeniør, været med 
til at få installeret lithiumbatterier i maski-
nerne. Mens batterierne før havde op til 
800 ladecyklusser, forringes levetiden 
af de nye batterier ikke af ”sjatopladnin-
ger”, og de kan, vurderer Finn S. Holm, 
holde til flere tusinde opladninger.  

Et usædvanligt Lithiumdrevet 
moppesystem

I-mop er en elektrisk moppelignende 
gulvvaskemaskine med en usædvanlig 
fleksibel konstruktion, der gør den me-
get letkørende, skånsom og fysisk afla-
stende for brugeren. Designet gør det 
alligevel muligt at rengøre effektivt også 
på vanskelige steder, fastslår Finn S. 
Holm som er overbevist om, at den mo-
toriserede moppe bliver udbredt.Den 
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kan gøre det meget let at vaske gulvene 
helt ud til væggene i stedet for at gøre 
rent manuelt med en moppestang.

Vi har I øjeblikket gennemført en del 
ATP-test på gulve for at dokumentere, 
hvor få bakterier og partikler der er til-
bage efter rengøringen med I-mop. I-
mop laver et væsentligt bedre resultat 
end almindelige gulvvaskemaskiner, 
forklarer han. – Normale gulvvaskema-
skiner kører med ca. 100-180 omdrejnin-
ger pr. minut på børsterne, men I-mop 
kører med 400 o/m og bruger kun en 
liter vand pr. 100 kvadratmeter gulv. Den 
svæver let ovenpå gulvet og børsterne 
”skyder” skidtet ud af fordybninger i gul-
vet. Den kan vaske helt ud til væggene, 

under borde, håndvaske og senge. Den 
kan sno sig og lave det hele på væsent-
ligt kortere tid., siger Finn S. Holm, der 
også mener at fejlbetjeninger reduceres 
voldsomt, fordi maskinen er meget mere 
enkel.

Maskinerne sikrer documentation

Automatisk dokumentation af rengørin-
gen bliver også en realitet: – Vi er som 
noget nyt på vej til at kunne levere da-
talogning og driftsstyring på I-mops, der 
forventes på markedet næste år også 
i Adiateks gulvvaskemaskiner.  En ser-
viceleder får en udvidet egenkontrol, 
hvor I-mop fortæller, hvilke lokaler den 

har været i, hvor længe og hvornår den 
har været til stede. På en pc kan man 
bagefter se, om gulvmaskinen har væ-
ret inde i det enkelte lokale, hvornår og 
i hvor mange minutter der er gjort rent. 
Det betyder, at medarbejdere og rengø-
ringsfirmaer kan dokumentere deres ar-
bejde. Rengøringsfirmaer, der typisk vin-
der udbud på at tilbyde den laveste pris, 
har af samme årsag bagefter et behov for 
at klare rengøringen på en mere effektiv 
måde. Det kræver tilsvarende mere ef-
fektive rengøringsmaskiner, siger han.

De kan kontakte Finn S. Holm, der 
træder hjælpende til med rådgivning, 
udstyr og løsninger.  
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OMBYGNING

Ekspert i at bygge om 
under fuld drift
De nordjyske ingeniører Frandsen & Søndergaard har projekteret en af verdens bedste OP-stuer til 
robotkirurgi, men spænder vidt og har specialiseret sig i at optimere hospitaler med minimale forstyrrelser 
af driften og stor medarbejderinddragelse. F&S satser også på en fremtid som leverandør til de nye 
supersygehuse

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitaler er en hastigt voksende kun-
degruppe for virksomheden Frandsen 
& Søndergaard, hvorfra virksomheden 
henter en væsentlig del af aktiviteten 
i ingeniørvirksomheden. Frandsen & 
Søndergaard på Nylandsvej i Aalborg er 
kendt for at levere til tiden og holde bud-
gettet til punkt og prikke.

Det er måske en del af forklaringen på, 
at selskabet er blevet udvalgt til at pro-
jektere en række markante ombygninger 
i de eksisterende sygehuskomplekser. 
Det gælder blandt andet Aalborg Uni-
versitetshospital, Skejby Universitetsho-
spital for at nævne de største, men også 
mindre som Esbjerg Sygehus.

F&S har også markeret sig som en 
lidt af en frontløber i projektering af OP-

stuer. Ingeniørhuset står således bag 
indretningen af en af de bedste robot-
styrede operationsstuer i verden belig-
gende nordenfjords på Aalborg Univer-
sitetshospital der er udstyret med en 
DaVinci robot.

Ifølge den britiske professor i kirurgi 
ved Poole Hospital Amjad Parvaiz, som 
leder European Academy of Robotic 
Colorectal Surgery (EARCS) og en in-
ternational underviser og instruktør i 
robotkirurgi, er OP-stuen en af de mest 
visionære og bedst designede operati-
onsstuer, han har set. Det siger han i en 
artikel på hospitalets intranet.

Selskabet har ud over den nævnte 
operationstue til robotkirurgi projekteret 
en røntgenstue med alt klar til inventar 
og inklusiv alle faste installationer lys, 
lofter, vægge og gulve og søjler, der kan 
forsyne alle tænkelige medicinske appa-
rater på Universitetssygehuset.

Tæt samarbejde med brugerne
Frandsen & Søndergaards fi losofi  er AT 
inddrage brugerne mest muligt for at få 
et optimeret slutresultat. Derfor arbej-
dede ingeniørfi rmaet tæt sammen med 
personalet for at få input til det bedste 
design af OP-stuen. Medindehaver Kri-
stoffer Jørgensen studerede også opera-
tioner for at få indblik og førstehåndsind-
tryk i de praktiske, kliniske arbejdsgange 
på OP-stuerne på Sygehus Nord.

Virksomhedens store engagement i 
hospitalssektoren er vokset støt de se-
nere år:

– Det eksisterende hospitalsbyggeri 
er i de sidste 6-7 år vokset fra praktisk 
talt intet til at udgøre en væsentlig del af 
vor samlede aktivitet, siger elingeniør og 
medindehaver Kristoffer Jørgensen, der 
sammen med tre partnere står i spidsen 
for ingeniørvirksomhedens 20 medar-
bejdere.
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– Vi er placeret i Nordjylland, men 
udfører projekter over hele landet. Det 
kan være med projektering af nye opera-
tionsstuer, røngtenstuer, energioptime-
ring af belysning med besparende LED, 
ventilation og vvs. Vi har også hjulpet 
med indretning af et nyt barselshotel og 
to sterilcentraler.

Barselshotellet er placeret på Sygehus 
Nord på Aalborg Universitetshospital, 
hvor to etager er bygget om til hotellet. 
Det er projekteret helt fra bunden af in-
geniørerne. Barselshoteller begynder 
at vinde indpas ligesom patienthoteller, 
vurderer Kristoffer Jørgensen.

Optimering af lys, luftskifte og 
styring

I medicinhuset på Aalborg Sygehus er 
al belysning, 4.500 armaturer, udskiftet 
med LED lyskilder med en samlet elbe-
sparelse på 66 pct. til følge. Esbjerg Sy-
gehus fik på samme måde skiftet 8.200 
armaturer til LED og Grindsted Sygehus 
har fornyet 1000 armaturer med LED.

F&S har tillige skiftet 5 autoklaver på 
sterilcentralen.

Ingeniørvirksomheden mestrer alle 
klassiske ingeniørdiscipliner og aktivi-
teterne består af bygherrerådgivning, 
projektledelse, sygehusbyggeri, elinstal-
lationer, sikkerheds- og sundhedskoor-

dinering, fagtilsyn og byggeledelse. Kri-
stoffer Jørgensen uddyber:

– Vi har energioptimeret ventilati-
onsanlæggene på Grindsted og Esbjerg 
sygehuse ved blandt andet at skifte til 
mere energivenlige motorer og er i øje-
blikket ved at opdatere CTS-anlægget på 
Esbjerg Sygehus med ny hard- og soft-
ware.

Vi laver meget på Alborg Universitets-
hospitals laboratoriebyggeri med styring 
og delprojektering.

F&S har dog mange andre aktiviteter 
og kunder som almindeligt boligbyggeri, 
skoler, institutioner og opgaver for pri-
vate bygherrer. Selskabet har ydermere 
en lille niche udenfor, da det også udfø-
rer alt ingeniørarbejde for UNO-X i hele 
landet når nye stationer etableres eller 
de eksisterende skal renoveres.

F&S er superbruger af Revit og Auto-
Cad og tilsvarende programmer. Selska-
bet projekterer flere og flere byggerier i 
3D der kan sikre et bedre overblik med 
en højere samlet kvalitet, større nøjag-
tighed og kontrol mod fejl og uhensigts-
mæssigheder i byggeriet og dets mange 
installationer.

Større landsdækkende aktivitet

– Som en lokal, nordjysk ingeniørvirk-
somhed med afdeling i Ålborg er vort 

problem nok, at vi ikke er specielt kendt 
blandt sygehusene i resten af landet, 
men det er langtfra lokale projekter der 
holder aktiviteterne oppe. Vi har haft 
mange opgaver over hele Jylland.

Esbjerg Sygehus har været meget til-
fredse med vort samarbejde og ved, at 
vi løser problemerne uden bøvl, brok og 
ballade. Derfor kan svare sig for dem at 
få os ned fra Aalborg. I øjeblikket er vi 
ved at løse 4 opgaver på sygehuset, si-
ger medejer

Kristoffer Jørgensen, der gerne så den 
tendens brede sig.

– Vi satser på at komme ind på flere 
sygehuse rundt om i landet. Opgaverne 
spænder vidt fra at udskifte et ventilati-
onsanlæg til eksempelvis at etablere nye 
stuer også med røntgen, mens sygehu-
set er i fuld drift. Vi prioriterer det også 
højt, at indarbejde sygehuspersonalets 
ønsker i projekterne.

Minimale forstyrrelser og implemente-
ring af medarbejdernes behov er blandt 
vore stærke sider og en af forklaringerne 
på, at vi hospitalssektoren er vokset fra 
næsten intet i til en pæn andel af den 
samlede omsætning. Det er en udvikling 
vi vil satse endnu flere kræfter på frem-
over, fastslår Kristoffer Jørgensen.

Aalborg Universitetshospital Afsnit Syd
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VAKUUM INSTALLATIONER

Store besparelser i de 
oliefrie vakuumpumper
Busch Vakuumteknik er i front som leverandør af vakuumpumper til hospitalerne både internationalt 
og herhjemme og den nye teknologi med frekvensstyrede, oliefrie pumper giver en høj oppetid og 
hospitalerne store besparelser på el, service og vedligehold

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Den tyske familievirksomhed Busch Va-
kuumteknik og Systemer er internatio-
nalt en af de førende inden for vakuum- 
og overtryksteknologi med produkter 
som vakuumpumper, blæsere og kom-
pressorer. I Danmark leverer Busch alt 
fra enkeltpumper til komplette nøglefær-
dige systemer med rørføringer.

Busch er en af verdens førende spe-
cialister i at opbygge komplette systemer 
med rørinstallationer både til trykluft og 
vakuum, fastslår systemchef Bent Feld-
Jakobsen:

– Vi er meget udbredte og det dan-
ske selskab er ejet af Busch koncernen 
og startede for over 40 år siden i Dan-
mark. Busch blev grundlagt i 1963, og 
er en familieejet virksomhed. Den er nu 
verdensomspændende med over 3.000 
medarbejdere i mere end 60 lande. Pum-
perne produceres i Tyskland og bygges 

herhjemme typisk sammen til komplette 
systemløsninger.

Vi har leveret vakuum installatio-
ner til hospitalerne siden slutningen af 
1990erne, hvor Busch for alvor begyndte 
at sælge moderne vakuum teknologi, og 
har siden 00érne primært solgt tørtlø-
bende pumper til hospitalerne.

Vækst i tørtløbende pumper

Vakuumpumpen Mink med oliefri kom-
pression er udviklet i 1990erne og ek-
sempel på den sofistikerede teknologi.

Den udmærker sig ved, at den er næ-
sten vedligeholdelsesfri i forhold til den 
teknologi, som sygehusene har brugt i 
mange år. Den er desuden velegnet til 
energibesparende frekvensregulering.

Det indebærer, at den kan tilpasses det 
aktuelle effektbehov og brugsmønster. 
Busch har promoveret denne teknologi 
over for sygehusene siden starten af 
00erne, da det begyndte at gå stærkt med 

at udskifte hospitalernes gamle, energi- 
og pengeslugende vakuumpumper.

I dag er den tyske tørtløbende vaku-
umteknologi installeret på 20-25 danske 
hospitaler. Busch har således installeret 
vakuumløsninger på blandt andet Rigs-
hospitalet, OUH, Skejby og sygehusene i 
Slagelse, Åbenrå, Vejle, m.fl. 

Ekstremt beskedent 
vedligeholdelse

Tørtløbende pumper indebærer, at pum-
perne er monteret med livstidssmurte 
lejer, der holder til 20.000- 40.000 timer 
drift afhængig af ydelsen. Pumperne er 
både uden oliesmøring og vandkøling.

Selve gearkassen er med olie, men 
optimeret til at køre uafbrudt i 4-5 år 
uden olieskift og oliemængden er yderst 
beskeden. Der er desuden ingen filtre. 
Vedligeholdelse på tørtløbende vakuum-
pumper udgør kun en tiendedel af det, 
som en traditionel oliesmurt vakuum-

Busch hovedkvarter i Ry
Duplex Busch Mink system
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VAKUUM INSTALLATIONER

pumpe kræver. Det betyder omkring 60 
pct. lavere energi- og driftsomkostninger 
i forhold til den klassiske vakuumpumper 
med olie, fastslår Bent Feld-Jakobsen.

Vakuumpumper leverer vakuum til 
forskellige formål: Ude på patientsen-
gestuerne til at suge diverse sekreter, til 
operationsstuer for eksempel til opsug-
ning af blod og diatermirøg, til anæstesi 
med opsugning af medicinske gasser på 
intensiv samt til laboratorier. Desuden 
anvendes vakuum i autoklaver ved rens-
ning af instrumenterne.

Tredobbelt sikkerhed

Busch kan bygge komplette installatio-
ner op, der er meget driftssikre og følger 
ISO 7396-1 som beskriver opbygningen 
af topsikrede installationer. Ifølge den 
er hospitalerne altid sikre på at have va-
kuum til rådighed uanset om der kom-
mer et nedbrud i en vakuumpumpe.

Ligesom ISO 7396-1 forskriver, er sy-
stemerne hos Busch tre-dobbelt sikret, 
med tre separate forsyningsenheder, der 
hver især kan klare hospitalets behov 100 
procent. En vakuumpumpe skal kunne 
dække hele hospitalets behov, men der 

er altid en reserve i tilfælde af nedbrug 
eller behov for service eller reparation af 
den første. Skulle det usandsynlige ske, 
at begge de to første vakuumpumper 

sættes ud af drift, kobles der en tredje 
vakuumpumpe til, som ekstra back-up.

Risikoen for et forsyningsstop er der-
med forsvindende lille. De tre vakuum-

Vakuumforsyning, bestående af 3 Busch Mink MV klovakuumpumper hos VCR Viborg
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VAKUUM INSTALLATIONER

pumper forsynes desuden med el fra to 
forskellige kilder, så man forhindrer, at 
alle pumper risikerer at stoppe i tilfælde 
af strømafbrydelse.

Mere fi ntfølende vakuumpumper

Der køres med 300 millibar vakuum i ab-
solut tryk på hospitalerne. I det område 
er det de tørtløbende pumper der domi-
nerer som de absolut mest velegnede, 
mens de oliesmurte ikke er så ideelle og 
kræver for megen energi.

Busch er, ifølge Bent Feld-Jakobsen, 
også den førende spiller på verdensmar-
kedet for industrielt vakuum og til viden-
skabelige formål. Der fi ndes eksempelvis 
en lang række formål i industrien og in-
den for forskningen, hvor der er behov 
for et langt højere vakuum niveau.

Mens hospitaler kører med 300 milli-
bar, opererer virksomheder i fødevarein-
dustrien oftest med 5-10 millibar, og la-
boratorier arbejder typisk med 0,1 mbar, 
mens man på et fysisk institut er nede på 
0,00000001 svarende til en hundrede-
milliontedel.

– Det er et ultra lille vakuum, som vi 
godt kan levere, men Busch har ikke ar-

bejdet i dette område i så mange år med 
sin teknologi, siger Bent Feld-Jakobsen.

Tørtløbende billigere i 
anskaffelse

– Vi er absolut den største vakuumudby-
der herhjemme, og tilbyder altid den rig-
tige teknologi, til den konkrete opgave.

I vort produktprogram har vi alle pum-
petyper, så vi altid kan fi nde det mest op-
timale produkt til opgaven, så kunden før 
den mest velegnede løsning. Teknologi-
niveauet varierer meget på hospitalerne. 
På nogle hospitaler er installationer til 
vakuum gamle og efter dagens standard 
helt forældede, mens der en del steder 
er oliesmurt teknologi, der dog langsomt 
er ved at blive faset ud. Bent Feld-Jakob-
sen vurderer, at 75 pct. af hospitalerne 
nu kører med tørtløbende pumper.

– Vi har den bedste løsning, der klart 
er den, som bruger mindst energi og har 
de laveste serviceomkostninger. Instal-
lationsmæssigt i forhold til oliesmurte 
pumper, er anskaffelsesprisen for en 
tørtløbende pumpe lidt lavere end en 
oliesmurt.
Busch operer typisk som underleveran-

dør, men det afhænger dog af opbyg-
ningen af det enkelte udbud. Mens virk-
somheden nogle gange udelukkende 
satser på en maskinleverance, medtages 
hele rørinstallationen til medicinske gas-
ser, trykluft og vakuum andre gange, 
hvis det samlede udbud kræver det.

De enkelte ordrer varieret meget fra 
hundrede tusinde til fl ere millioner kr.

– Det går stærkt, vi har meget travlt for 
tiden, vi udvider også stille roligt både i 
mandskab og bygningsmæssigt.

Både industrien og hospitalerne træk-
ker. Aktuelt har vi to-tre ordre i gang til 
hospitalerne og fl ere af de store hospi-
talsprojekter er på vej til ordrebøgerne.

I øjeblikket har vi opgaver til Aarhus 
Universitet og DTUs laboratorier, siger 
Bent Feld-Jakobsen.

Service og vedligehold er også en stor 
del af forretningen. Flere og fl ere hospi-
taler ønsker også servicekontrakter med 
løbetider på et, to eller fl ere år. Vakuum 
er af afgørende betydning, men det er en 
lille, specialiseret forsyning, der kommer 
ud af væggen og derfor oplagt at out-
source, fastslår han.
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Commissioning skal være 
med helt fra byggestarten
SWECO sætter fokus på bygninger og kvaliteten af installationerne som ekspert i commissioning også 
når projektet er i fuld drift. Mange bygherrer har kun fokus på selve byggefasen, men SWECO mener det 
vigtigste er at analysere, hvordan et byggeri bliver at servicere og drifte i mange år frem

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Commissioning har generelt været un-
derprioriteret inden for byggeriet i mange 
år. Det har medført, at mange projekter 
har lidt af talrige mangler og skuffet byg-
herrernes forventninger. Det koster store 
summer, bøvl og ballade at udbedre fejl 
og mangler i et færdigt byggeri.

Men der er bedre tider er på vej, 
vurderer driftskonsulent med speciale i 
commisioning og hospitalsinstallationer, 
Jesper Tanggaard, SWECO, som er spe-
cialist i at kontrollere om byggeprojekter 
overholder regler, normer, standarder og 
lever op til bygherrernes forventninger:

– Commsioning underprioriteres i høj 
grad. Generelt hersker der hos bygher-
rerne en opfattelse af, at man har betalt 
rådgiverne for at yde tilsyn, så byggeri-
erne lever op til alle normer og krav m.m. 
Eller man køber en totalentreprise og 
forventer at Totalentreprenøren leverer 
et nøglefærdigt byggeri, siger han.

– Når bygherren overlader det til en-
treprenøren, er det dog langtfra sikkert, 
at bygningen får den ønskede funktion. 
En totalentreprenør er ikke bygherrens 
advokat. Her bør en ekstern og uafhæn-
gig kontrollant som SWECO træde ind.

Commissioning er en ydelse, der bør 
være uafhængig af den øvrige projekte-
ring. Vi ser heldigvis inden for byggeriet 
nu en tendens hos både entreprenører 
og bygherrer, der selv står for driften 
bagefter, til at tage commissioning med 
ind fra starten.

Det koster mange penge at tilkalde sin 
underentreprenør efter afleveringen for 
at fejlfinde og udbedre mangler i en fær-
dig bygning. Det giver også entreprenø-
ren alvorlige ridser i lakken, hvis det hed-
der sig, at han ikke har været god nok.

Byggebranchen er trods alt i Danmark 
ikke større end, at det hurtigt rygtes. Det 
kan styrke motivationen for at få foreta-
get en uafhængig kontrol, siger Jesper 
Tanggaard.

Formålet med commissioning

Er udbuddene formuleret godt nok?
– Typisk udarbejdes udbud, hvor der 
står, at byggeriet skal overholde gæl-
dende love og regler, men uden at det 
defineres konsekvent og præcist. Først i 
senere år har man defineret krav om en 
vis akustik i uddannelsesinstitutioner. 
Det er ellers vigtigt man kan høre, hvad 
der er bliver sagt, da det ellers er svært at 
lære noget, siger Jesper Tanggaard.

I bund og grund er commissioning 
en sammentænkt kvalitetssikring for 
alle fag og entrepriser, som sikrer, at 
bygninger opfylder ønsker, krav og at 
installationer fungerer indbyrdes. Vi 
går helst ind og udfordrer ved up front 
at sige til bygherren, at han selv skal 
definere værdier og grænser for CO2 
indhold, lys målt i lux på arbejdsflader, 
krav til indeklima i form af temperatur, 
luftskifte og måske partikelindhold. Det 
kan man måle bagefter, men hvis det 
ikke står i byggeprogrammet, så ved en-
treprenørerne ikke, at vi faktisk kommer 
og måler det bagefter.

Mange grader af kontrol

Er commissioning ikke primært en sam-
ordnet idriftsætning?
– Det er vigtigt, at dialogen implemente-
res fra start og inkluderer alt fra de ind-
ledende faser, hele planlægningen og 
alt materiale produceret undervejs. Når 
vi kommer ind allerede i anlægsfasen, 
sikrer vi, at der kommer et byggeri ud 
af det, som hænger sammen på tværs af 

alle entrepriser og fag og byggeriet kan 
det, som bygherren ønsker.

Hvis et byggeri skal kunne opfylde 
bygherrens forventninger, må kravene 
allerede defineres inden rådgivere og 
entreprenører inviteres med. Når først 
de er inde, drukner projekterne i en 
masse forstyrrelser og detaljer, der skal 
tages stilling til, så man let mister over-
blikket.

Vi starter ideelt comissioning dér, 
hvor bygherren ønsker en bygning, der 
skal kunne dét og dét, men vi kommer i 
praksis ind i byggeforløb på stort set alle 
tidspunkter som er langt fra det ideelle 
tidspunkt og i utroligt mange forskellige 
konstellationer.

Bliver vi inviteret ind kort før et byg-
geri skal afleveres, koster det bygher-
ren dyrt, hvis noget skal ændres, så ofte 
vælger bygherren at leve med, at byg-
geriet ikke bliver så godt som forventet. 
Så sikrer vi primært at bygningen funge-
rer driftsmæssigt, og at installationerne 
virker i sammenhæng. Ligeledes sørger 
vi for at få systematiseret Drifts- & Ved-
ligeholdsmaterialet og at undervisning 
af driftspersonalet foregår grundigt og 
tilstrækkeligt.

Bygherrer går galt i byen

Stiller det bygherrerne over for andre 
krav?
– Vi beder bygherren formulere, hvilke 
krav han vil have bygningen målt efter i 
stedet for at lade dem, der bygger, de-
finere dette. Vi udfordrer bygherrerne 
på, hvordan bygningen skal fungere når 
den er færdig. Bygherrerne skal forstå, at 
i meget stort omfang får de præcis det, 
de har betalt for.

Går man efter laveste pris, får man den 
ydelse, der står i ydelsesbeskrivelsen. 
Står der ikke Commissioning, er det ikke 
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KVALITETSSIKRING

med. Der er mange bygherrer som går 
galt i byen på det punkt. Vi bestemmer 
ikke, hvordan byggeriet skal opføres, 
men præciserer hvad bygherren ønsker 
funktionen skal være.

Hvorfor forsømmes commissioning i 
byggeriet?
– Når det forsømmes generelt kan år-
sagen være, at bygherrer ikke altid skal 
bebo og drive deres bygninger, arkitek-
terne har ikke fokus på det, da det ligger 
uden for deres fag og entreprenørerne er 
udsprunget fra betonbranchen, der har 
fokus på at få bygningen op og lukket.

Installationerne er vanskelige at over-
skue, så det tager underentreprenørerne 
sig af. Vi bruger meget tid på at teste in-
stallationer og hele byggeriet frem for at 
gå ud og se på det visuelt. Vi måler om 
ventilationen kører og har den nødven-
dige kapacitet.

Hvis vi er kommet ind på et sent tids-
punkt, kan vi ikke forlange mere end le-
verandøren er blevet bedt om. Generelt 
er de billigste byggerier dyrest at vedli-
geholde, advarer Jesper Tanggaard.

DS 3090 er en god vejviser

Mange er interesseret i at vide mere om 
commissioning, men SWECO har været 
ude for at måtte afvise kontrol af bygge-
rier, der ikke var tilstrækkeligt defi neret 

efter gældende krav, normer og standar-
der. Der er en god vejledning at hente i 
DS 3090 til, hvordan kontrollen kan gri-
bes an i praksis.

Commissioning er en tværfaglig 
ydelse, der kræver man magter fl ere fag 
og har erfaring med bygningsdrift. Den 
inkluderer også undervisning af perso-
nale og at materialet ligger i et brugbart 
format. Mange fokuserer på byggeriet, 
men det interessante for bygherren må 
være de næste mange års drift af bygnin-
gen, mener Jesper Tanggaard:

– Vi kunne ønske, at branchen fulgte 
DS 3090 som fællesnævner, der angiver 
normative dokumenter og indeholder 
tests og skemaer. Mange der udbyder 
efter den overraskes over det store tids- 
og pengeforbrug som følger med com-
missioning, siger Jesper Tanggaard.

– Mange synes det er fedt, at vi gen-
nemgår installationer og tester dem. Jo 
fl ere tests, desto bedre, mener de, men 
det er faktisk meget bedre, hvis vi er med 
fra starten, så ændringerne indarbejdes i 
tegningerne og det hele virker efter hen-
sigten fra starten.

Commissioning sikrer, at en bygning 
går i drift som planlagt. Vi kan afgrænse 
den efter kundens ønske til kun at om-
fatte udvalgte bygningsdele og installa-
tioner, men jo længere henne og jo mere 
kompleks et byggeri er, desto dyrere bli-
ver ændringerne.

Kontrol af hospitaler er vigtig

Kan hospitalernes tekniske afdelinger gå 
ind?
– Vi kender alle mekanismerne og kan 
hjælpe hospitalerne med at prioritere, så 
man ikke risikerer løsninger, der bliver 
dyre i drift. Commissioning kan være en 
større udgift, men sygehusenes tekniske 
afdelinger kan udføre meget selv, så det 
behøver ikke være særligt dyrt for hospi-
talerne, men uden egen driftsafdeling, 
skal man have SWECO til lave det hele, 
siger Jesper Tanggaard.

Adskiller hospitalerne sig fra andre byg-
gerier?
– Hospitaler er vigtige er på grund af 
deres størrelse og kompleksistet. Meget 
kan gå galt, så de kræver en smart me-
todik og grundig gennemgang, kontrol 
og granskning. Et hospital skal virke 24 
timer i døgnet alle årets dage. Der er in-
tet godt tidspunkt at lave afbrydelser på 
i et hospital.

Er ventilationen utilstrækkelig, tilkal-
der man så entreprenøren og kræver det 
udbedret med risiko for at hele opera-
tionsgangen må lukkes i 14 dage? Nej, 
når driften kører lever man i praksis med 
manglerne i et nyt hospital mod at få et 
nedslag i prisen og prøver bagefter at 
udbedre fejl og mangler.

Der er en sikker måde at afgøre om et 
byggeris commissioning er udført kor-
rekt, påpeger Jan Tanggaard:

– Suser driftspersonalet ikke forvildet 
og paniske rundt på selve dagen, da byg-
ningen tages i brug, har man gjort det 
godt og rigtigt.
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SINE sikrer hospitalerne 
kontakt i nødsituationer
Virksomheden IHM mener det er helt uforståeligt at hospitaler i Danmark fravælger SINE som er den sikre 
form for radiokommunikation indført af Staten. Der satses på en mere usikker mobilkommunikation fra 
offentlige udbydere, der risikerer at blive overbelastet i nødsituationer

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitalerne risikerer at få problemer i 
nødsituationer, hvis koordineringen af 
indsatsen mellem politi og beredskabs-
tjenesterne bliver vanskeliggjort af man-
gel på kommunikation, hvis indsatsfol-
kene ikke kan snakke sammen på tværs 
af tjenesterne.

Dette kan blive virkelighed, advarer 
virksomheden IHM i Søborg om, hvis 
hospitalerne fravælger den sikre radio-
kommunikation baseret på det statslige 
SINE radiosystem og i stedet satser på 
systemer som mobiltelefoni, der under 
nødsituationer, risikerer at blive overbe-
lastet.

IHM er en dansk specialist i alarm- og 
radioudstyr til vagtcentraler, ambulancer, 
brandvæsen, politi. Direktør og indeha-
ver Hardy Mortensen og salgschef Steen 
Skaarup mener, at hospitalernes fravalg 
af SINE kommunikation til intern bered-
skabskommunikation er uforståelig og 
kan udgøre et sikkerhedsproblem.

– I dag kommunikerer hospitalerne in-
ternt primært via DECT, og nu begynder 
hospitalerne at se på mobiltelefoner, der 
kører på det offentlige net. Men hvorfor 
gør de det, når de bliver afhængige af 
offentlige udbydere, der ikke kan garan-
tere 100 procent driftstid?

Basalt set kan vores løsning tilbyde 
det samme som DECT og mobiltelefoni, 
men den afgørende forskel er, at vort sy-
stem kører på en meget mere pålidelig 
kommunikationsteknologi, siger de to 
eksperter.

SINE er en specifik kommunikations-
platform som staten har finansieret for 
at beredskabstjenester som politiet, am-
bulancerne og brandvæsnet er sikret en 

robust platform til deres kommunikation 
under indsatser. SINE har den bedste og 
højeste driftsstabilitet som kommunikati-
onsplatform, så beredskaberne altid kan 
kommunikere i deres radioer. 

Men i dag kan det stedlige beredskab 
ikke kræve SINE indendørsdækning i 
offentlige bygninger som hospitaler. 
Der eksisterer ved nybyggeri af hospi-
taler intet krav om, at der skal etable-
res indendørsdækning til SINE selv om 
beredskabsmyndighederne anbefaler 
dette.

Dansk erfaring med 
radiokommunikation

IHM har stor erfaring med radiokom-
munikation fra projekter i en lang række 
lande. I Norge og Sverige har man gen-
nemført mange projekter i beredska-
berne, men IHM har også aktiviteter i 
Kina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Algir 
og leveret et kystradiosystem på de Hol-
landske Antiller.

Ingeniør Hardy Mortensen startede 
op som selvstændig for 35 år siden med 
en baggrund fra AP Radiotelefon og Phi-
lips. IHM er, ifølge Hardy Mortensen, 
den eneste danske totalleverandør med 
en så komplet pakkeløsning til kommuni-
kation, alarmbehandling og edb.

Virksomheden beskæftiger 30 medar-
bejdere, hovedparten serviceteknikere, 
projekt- og softwarefolk, da IHM både 
udvikler software og producerer hard-
ware, blandt andet en modulopbygget 
kommunikationsswitch.

IHM står bag to regionale vagtcentra-
ler og 20-25 kommunale vagtberedska-
ber i Danmark, som virksomheden også 
betjener med service og døgnvagt. IHM 
varetager udvikling, service m.m. over-
for beredskaberne som en af sine hoved-
aktiviteter. Via radiokontakten.

SINE er baseret på TETRA

Internationalt bruges Terrestrial Trunked 
Radio forkortet TETRA som standard 
for digital radiokommunikation af politi, 
beredskab og andre professionelle bru-
gere, til indbyrdes kommunikation med 
udstyr fra forskellige leverandører. Stan-
darden er udviklet i Europa, hvor man 
indså behovet for, at beredskaber kan 
samordne indsatsen over radioerne.

Det bruges i dag af alle beredskaber 
til overførsel af tale og data. SINE eller 
SIkkerhedsNEttet er et lovpligtigt radio-
net som alle beredskaber i Danmark skal 
bruge. Det er baseret på TETRA standar-
den. Ud over tale kan GPS-koordinater 
og anden data overføres til og fra eksem-
pelvis ambulancer.

SINE bruges som et fælles landsdæk-
kende digitalt radiosystem af hele det 
danske beredskab.

Det gælder politi, kommunale/re-
gionale beredskaber, det præhospitale 
beredskab, hjemmeværnet, kystred-
ningstjenesten/Farvandsvæsnet, Bered-
skabsstyrelsen og private med bered-
skabsopgaver for det offentlige. De kan 
med SINE samarbejde og koordinere 
indsatser bedre, både til hverdag og un-
der krisesituationer.

Norge har i mange år brugt IHMs 
kommunikationsløsninger til læge- og 
ambulancetjenester. IHM står bag op-
bygningen af 300 vagtcentraler i Norge 
og en stor løsning på St. Olavs Hospital 
i Trondheim, hvor man anvender Nød-
nett, der ligesom det Danske SINE er ba-
seret på TETRA.

IHM mener det skyldes 
manglende kendskab

Der er flere fordele ved TETRA, der kan 
bruges både in- og eksternt til alarme-
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Kvalitetsinventar, 
der klarer en travl hverdag

Designet og produceret i Danmark 

Akutvogne og dropvogne 
med fl eksibel indretning og 
masser af kombinationsmuligheder

Behandlingslejer i fl ere 
modeller og design i høj kvalitet

Vi har lejer
og vogne til
dit behov

+45 38 26 49 00 · standardsystem.dk
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Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning
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Tlf.: 4495 3355
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E-mail: info@munters.dk
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udstyr mod fugt
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Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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ring. Det går meget hurtigere og man 
kan alarmere en hel gruppe ad gangen. 
TETRA er en international standard, man 
især bruger i Europa, men også i resten 
af verden.

– Fordelen ved vor løsning med in-
dendørs dækning er, at beredskabet kan 
kommunikere og man kan bruge alarm-
systemet til andre formål, så det bliver 
billigere. Etablerer man det for at give 
dækning til beredskabet, kan det bruges 
i det daglige til ambulancetjenesten.

Kommer der flere end 3-5 ambulan-
cer, kan akutmodtagelsen advares, så de 
kan nå at tilkalde flere behandlere, spe-
ciallæger, sygeplejersker, portører m.m. 
til modtagelsen inde på sygehuset. Det 
kan også være situationer der opstår in-

ternt på hospitalet som hjertestop, der 
kræver behandlere i en fart.

Mobiltelefoni virker i 98 pct. af tilfæl-
dene, men forestil dig en større terror-
handling. Så virker mobilnettet garante-
ret ikke for så bliver det overbelastet eller 
politiet lukker systemet. Det betyder, at 
man i en eller to km’s afstand pludselig 
ikke kan bruge mobilen.

Uforståeligt af systemet 
fravælges

Vi undrer os over, at hospitalerne ikke 
bruger det system, som Staten har købt 
og er helt gratis at bruge. Alle i bered-
skabet bruger SINE som kommunika-
tionsmedie under kritiske indsatser. 

Derfor synes vi det er mærkeligt, at man 
ikke bruger SINE til intern alarmering på 
hospitaler.

Meget af det har noget at gøre med 
manglende kendskab, og at man har 
nogle systemer i forvejen. Men hele be-
redskabstjenesten bruger SINE der er 
beregnet til nødsituationer.

Det vil være naturligt at udvide det til 
hospitalerne i stedet for at bruge alt mu-
ligt andet til kritisk kommunikation. Jeg 
tror faktisk ikke de ansvarlige for hospita-
lerne kender konceptet og dets fordele. 
Det må skyldes manglende kendskab, 
at man fravælger SINE, siger direktør 
Hardy Mortensen.
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Flere fordele med Aarsleff Strømpeforing 
til faldstammer

• Ingen nedbrydning 
• Lange ubrudte længder 
• Tåler spuling
• Ens godstykkelse
• Dansk produkt
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• 100 års levetid
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Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

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

Besøg

www.cotedor.dk

Bruger du også alt for meget tid på 
at hente vandkander i køleskabet?
Vi har en løsning på det problem, så du kan bruge 

din dag mere fornuftigt!

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

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

100 også får iskoldt vand.

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

vil bruge på at passe dine patienter.

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

Kuvatek 0316_87,5x128,5.indd   1 31/03/16   09.37

Selvkørende 
og sikker kørsel!

Tlf.: +45 7556 7077    www.handy.dk    handy@handy.dk

MiR kører selvstændigt i 
miljøer med mennesker 
og fordringer. De to ind-
byggede scannere og 3 D 
kamera sikrer, at MiR 100 
ser personer og forhin-
dringer,  samt den agerer 
på en naturlig måde, ved 
at bremse, standse eller 
køre rundt om person eller 
forhindring. 

MiR betjenes via computer, 
iPAD og mobiltelefon. Be-
tjeningen er enkel og bru-
gervenlig i alle funktioner.
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• 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 
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SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØ

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ELTAVLER

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

BELYSNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Belysningen gør en forskel . . .

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

Spejl til badeværelse fra Baulmann 

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

VENTILATION
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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   


