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Beretning fra 
Årskonferencen 2017
Traditionen tro åbnede FSTA’s bestyrelse den årlige konference med den ordinære generalforsamling 
onsdag den 4. oktober 2017. I sin formandsberetning lagde Kaj Hyldgaard vægt på kernen i FSTA, nemlig 
vidensdeling. Det sker hele året rundt i de forskellige fagnetværk, ligesom vidensdeling i høj grad også er i 
centrum på FSTA’s Årskonference. 

I år deltog mere end 200 professionelle 
aktører på konferencen, der alle har inte-
resse i drift, teknik, byggeri og arkitektur 
på sygehusene.

I løbet af de tre dage kunne de mange 
deltagere udveksle viden og erfaringer – 
bl.a. i kraft af de 16 foredrag, 36 udstil-
lingsstande og networking.

”Vi er glade for, at så mange kompe-
tente mennesker hvert år deltager på 
FSTA’s Årskonference for at værne om 
godt sygehusbyggeri. Det er utrolig 
skønt at se, hvordan vi på ganske få dage 
kan dele viden og erfaringer om, hvor-
dan vi kan løfte teknisk hospitalsdrift til 
et højere niveau,” siger Kaj Hyldgaard, 
formand i FSTA’s bestyrelse og teknisk 
koordinator på Nyt Aalborg Universitets-
hospital.

Udviklingen i det danske 
sundhedsvæsen

Konferencen blev for alvor sparket i 
gang torsdag morgen, hvor Torben Mo-
gensen, speciallæge dr.med. og tidligere 
vicedirektør for Hvidovre og Amager 
Hospital, satte fokus på udviklingen in-
den for sundhedsområdet. Han gav også 
sit bud på, hvordan fremtiden ser ud på 
de danske hospitaler.

Han pegede især på, at den teknologi-
ske udvikling har været helt fantastisk de 
seneste 25 år. Det startede for alvor med 
kikkertoperationerne i starten af 80’erne, 
hvor operationstiden faldt, og det be-
gyndte at gå bedre for patienterne.

”Liggetiderne på hospitalerne i Dan-
mark er ekstremt korte i forhold til resten 
af verden. I dag er en gennemsnitlig dansk 
patient indlagt i 3,6 dage. For år tilbage 
var liggetiderne mellem syv og otte dage, 
mens patienterne i 50’erne lå i sengene i 
14 dage,” sagde Torben Mogensen. 

De korte liggetider skyldes især den 
nye teknologi og forskning, der i dag gør 
det muligt at gennemføre en kikkertope-
ration for galdesten og sende patienten 
hjem i god behold inden for to timer.

At der i dag er behov for færre senge, 
skyldes ifølge Torben Mogensen også, at 
man har opdaget, at patienterne har det 
bedre derhjemme end på hospitalet, da 
de har færre smerter, er gladere og trives 
i egne omgivelser.

Især på det medicinske område er der 
en forventning om en stadig reducering 
af liggetiden. Her ligger patienterne 
gennemsnitligt i en uge, og det mener 
Torben Mogensen formentlig kan gøres 
mere effektivt, hvis vi tager nye teknolo-
gier i brug:

”Telemedicin har været en stor skuf-
felse – ikke fordi det ikke er godt, eller 
fordi patienterne ikke er glade for det, 
men fordi det er blevet en add-on i ste-
det for en erstatning. Det har ikke været 
en besparelse. Alle håber, at den tele-
medicinske overvågning kan spare sen-
gedage på det medicinske område, hvis 
det bliver tænkt ind på de nye sygehuse. 
Lægerne er bange for, at de overser 
noget på skærmene, når de ikke sidder 
med patienterne, men alle undersøgel-
ser viser, at det ikke er tilfældet,” sagde 
han.

Ifølge Torben Mogensen kommer ro-
botterne også til at få en stor betydning i 
fremtidens sundhedsvæsen. Han spår, at 
det er robotter, der om fem år tager blod-
prøver og giver svar, uden prøven har 
været i berøring med menneskehænder.

Bakterier og virusser var et andet vig-
tigt område, som Torben Mogensen tog 
fat på i sit foredrag. Han håber, at de nye 
hospitaler tænker på, hvordan man kan 
hindre spredningen af infektioner – især 
legionella.

Han fortalte, at man i undersøgelser 
på Hvidovre Hospital har brugt nudging 
for at forbedre hygiejnen. Nudging går 
ud på at få mennesker til at ændre ad-
færd til det ønskede ved at designe om-
givelserne på en bestemt måde. I den 
konkrete undersøgelse skete der det, at 
der lød en høj hyletone, som alle kunne 
høre, hvis personalet og patienter gik ud 
fra toilettet uden at vaske hænder. Det 
havde den effekt, at langt flere vaskede 
hænder efter toiletbesøg.

”Jeg håber, de nye sygehusbyggerier 
tager hygiejnen alvorligt, fordi frygten 
for de resistente bakterier er med rette 
helt enorm. Det er en af de største udfor-
dringer, vi står med i fremtiden,” sluttede 
Torben Mogensen.

Øger fagligheden på tværs af 
interessegrupper

FSTA er et fagligt fællesskab, der drives 
og udvikles på baggrund af en høj faglig-
hed blandt medlemmerne.

Den høje faglighed gennemsyrer især 
FSTA’s Årskonference, hvor deltagere 
såvel som udstillere bidrager til at øge 
vidensniveauet og kvaliteten af sygehus-
drift og -byggeri.

”Konferencen giver mig mulighed for 
at snakke med fagfæller om de tekniske 
udfordringer. Det rigtig godt, at der fx 
bliver sat fokus på ventilation på opera-
tionsstuerne, hvor der mangler meget 
viden og forskning. Som bygherre er det 
vigtigt, at vi kan fodre rådgiverne med 
den nødvendige viden,” siger Anders 
Strandgaard Olsen, teknisk projektleder 
og commissioning leder på Nyt Akutcen-
ter Viborg, og tilføjer:

”Her på konferencen kan jeg udveksle 
erfaringer og viden med de tekniske che-
fer og projektfolk – især i forhold til rene 
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rum på operationsstuerne. Samtidig får 
jeg overblik over, hvad der rører sig på 
hospitalsområdet og kontakt til de perso-
ner, der sidder med lige netop de samme 
opgaver og udfordringer.”

Thomas Jelling Pedersen, der er FM-
chef i Danmark hos teknik- og anlægs-
entreprenøren Wicotec Kirkebjerg, del-
tager bl.a. på FSTA’s Årskonference for 
at høre, hvad der rører sig på området:

”Vi er med på mange af de nye sy-
gehusbyggerier og kan på konferencen 
dele vores egne erfaringer og selv lære 
nyt. Vi står for driften på Nyt Psykiatrisk 
Center i Skejby de kommende 25,5 år og 
har ansvar for alt det, den tekniske af-
deling normalt har ansvar for. Derfor vil 
vi på konferencen også gerne i kontakt 
med nogle af udstillerne for at finde de 
bedste løsninger.”

Det er første gang, at Heidi Hørlin Bal-
dersø, maskinmester i Region Hovedsta-
den – Center for Ejendomme, deltager 
på FSTA’s Årskonference, og hun kan 
godt se værdien:

”Det er meget informativt at være på 
konferencen og nemt at komme i snak 
med ligesindede om nuværende ud-
fordringer og fremtidige løsninger. Det 
er samtidig nogle gode og brede fore-
drag, der giver en et godt indblik i, hvad 
der sker på hospitalsområdet, så jeg er 
ajour.”

Også blandt udstillerne er faglighed 
og ny viden en vigtig årsag til at deltage 
på FSTA’s Årskonference:

”Vi vil gerne være orienteret om, hvad 
der sker i branchen. Det hjælper os til at 
få indblik i, hvilke problematikker der er, 
så vi kan se, om vi kan hjælpe med at løse 

dem,” siger Kenn Pedersen, der er pro-
jektchef hos Simonsen & Weel.

Hos Strandmøllen, der har været ud-
stiller på Årskonferencen i mere end 10 
år, handler deltagelsen på konferencen 
ikke kun om at åbne døre til hospitalerne:

”Både på konferencen og i FSTA’s fag-
netværk om medicinske gasser er vi med 
til at skabe en højere faglighed, ligesom 
dialogen med de mange professionelle 
aktører på konferencen giver os inspi-
ration til at skrive faglige artikler i FSTA’s 
fagblad,” fortæller Edmund Christiansen, 
salgskonsulent i Strandmøllen.

For Anne Mette Hansen og Bente 
Grau-Hansen, der er arbejdsmiljøkon-
sulenter i Region Midtjylland Fysisk Ar-
bejdsmiljø, giver FSTA’s Årskonference 
god mulighed for at drøfte de problem-
stillinger og parametre, der skal være i 
orden, når det gælder arbejdsmiljøet for 
personalet på landets sygehuse.

”Region Midtjylland har udarbejdet 
designguides for hospitalsbyggerierne i 
regionen i forhold til fx dagslys, kunstigt 
lys og ventilation. Det er rigtigt interes-
sant at tale med udstillerne om disse og 
gå i dialog om løsninger og muligheder 
på områder som akustik og belysning. 
Det er meget værdifuldt og noget, vi 
kan tage med videre,” siger Bente Grau-
Hansen.

Pleje og skabe nye relationer 

Spørger man de mange deltagere og 
udstillere, hvorfor de er med på FSTA’s 
Årskonference, er svaret i langt de fleste 
tilfælde at pleje nuværende kontakter og 
skabe nye relationer. 

Ifølge Henrik Dam, kompetencechef 
for renrum og VVS hos MOE, er det 
godt, at konferencen giver mulighed for 
at netværke, vidensdele, møde leveran-
dører og skabe kontakt til sygehusene og 
regionerne.

At konferencen giver en unik mulig-
hed for at komme i dialog med kunderne, 
er flere af udstillerne enige i:

”Vi får skabt en masse kontakter og 
holdt netværket ved lige. Det kan nemlig 
være svært i en travl hverdag, da de også 
er pressede på sygehusene. Konferen-
cen er et rigtigt godt forum til at møde 
mange af vores eksisterende og poten-
tielle kunder,” siger Kenn Pedersen, pro-
jektchef hos Simonsen & Weel, der på 
konferencen i år kunne fremvise den helt 
nye lægevask Alvo, som er skræddersyet 
til operationsstuerne.

Autronica Fire and Security har væ-
ret udstiller på FSTA’s Årskonference i 
mindst 10 år. Og det er der en helt særlig 
grund til:

”Vi får mulighed for at finde og tale 
med de rigtige kontaktpersoner på sy-
gehusene og åbne dørene hertil, så vi 
efterfølgende kan mødes på deres do-
mæne. Det ville være rigtig svært at få 
en indgang til disse personer, hvis ikke vi 
var til stede på konferencen. De skifter jo 
også ud blandt de ansatte indimellem, så 
det er godt at få sat ansigt på. Det er helt 
klart en stor fordel for os at være her,” si-
ger Joakim Grubbe, der er salgsingeniør.

At FSTA’s Årskonference er et vigtigt 
sted at være for virksomheder, der le-
verer systemer, rådgivning og udstyr til 
sygehusene, bliver igen og igen bekræf-
tet af de mange udstillere, der kommer 
igen år efter år. En af dem er Siemens, 
der bl.a. varetager ESCO-projekter, BMS 
samt brand- og sikringssystemer for ho-
spitalerne.

”Vi har været med som udstiller på 
Årskonferencen i mere end 15 år. Vi 
deltager for at vedligeholde vores gode 
relationer til sygehusdriften og andre 
interessenter. Vi vil gerne informere om 
de nye teknologier og fortælle, hvad der 
rører sig inden for vores marked,” siger 
Lennarth Hansen, salgsingeniør inden 
for bygningsautomatik hos Siemens, og 
fortsætter:

”Vi ville måske miste nogle af vores 
eksisterende relationer og gå glip af nye, 
hvis ikke vi var her. Samtidig bliver vi 
også selv klogere på, hvad der sker på 
sygehusområdet – fx i forhold til politi-
ske beslutninger.”

Fortsættes side 10
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FSTA – Bestyrelse 2017

FSTA generalforsamling 2017
Referat af FSTA’s 6. ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Comwell i Kolding onsdag den 4. oktober 
2017 kl. 16.30-17.30.

Referat

FSTA´s formand Kaj Hyldgaard bød vel-
kommen til generalforsamling 2017.

Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen 
foreslår Bjørn Babré Pedersen.

Bjørn Barbré Pedersen blev valgt ved 
applaus.
Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne år 
v/ formand, Kaj Hyldgaard.

FSTA udvikler sig roligt og holder 
fokus på kerneformålet med dette 
forum, nemlig vidensdeling.
FSTA’s fagnetværk er kernen i videns-
deling. Her opstår der forståelse og 
kontakter mellem de forskellige inte-
ressegrupper, som oftest medfører, at 
der bliver skabt grobund for afklarin-
ger på udfordringer.
FSTA har et adm. samarbejde med EY.
FSTA arbejder kontinuerligt med at 

forbedre vores hjemmeside. Vi er 
hele tiden på udkig efter forbedrin-
ger.
Har I ønsker om ændringer eller tiltag, 
så hører vi gerne.
HDA – redaktionsudvalget består af 
to repræsentanter fra FSTA, to FSD 
og John Vabø fra Scanpublisher.
De lægger planen for bladets indhold 
og temaer og foreslår emner til artik-
ler.
FSTA’s medlemmer er meget velkom-
men til at komme med forslag hertil.

FSTA samarbejde med andre organi-
sationer:
IFHE – internationalt – http://ifhe.
info/ -
Der afholder en konference i lige år. 
Australien 2018:
http://event.icebergevents.com.au/
ifhe-2018/about-ifhe
EU – http://www.eche2019.fi/ – af-
holder en konference i ulige år.
I øjeblikket debatterer IFHE-EU en 
evt. europæisk uddannelse for ledel-

sen af tekniske afdelinger i Skandi-
navien. Kaj Hyldgaard deltog i FSTLs 
konference i Tromsø, et af temaerne 
var E-BIM

Medlems status i FSTA: Vi er ca. 137 
medlemmer (Firmamedlemsskab 
dækker over en lang række personer 
og giver derfor ikke et sandt billede 
af, hvor mange aktive medlemmer 
der er i FSTA.

FSTA’s Årskonference er FSTA´s ab-
solutte største opgave.
Planlægningen af 2018-udgaven star-
ter snart ved, at FSTA sender et ny-
hedsbrev, hvor vi spørger efter emner 
og temaer som planlægningsgruppen 
kan arbejde videre med.

FSTA har ønske om at drive en række 
fagnetværk:
–  fagnetværk om elinstallationer – 

stabil drift
–  fagnetværk om medicinske gasser – 

stabil drift
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Formand Kaj Hyldgaard 

–  fagnetværk om ventilation – over-
gang fra opstart til drift – vi er pt. i 
gang med at kommentere et forslag 
til en standart

–  fagnetværk om genbehandlingsma-
skiner – overgang fra opstart til drift

Tanken med disse fagnetværk er, at:
–  Dele viden, evt. skabe en årlig 

temadag, evt. lave små notater/rap-
porter m.m.

–  Agere FSTA´s faglige høringsgrup-
per.

Hvad skal det næste netværk være?

Stor tak til bestyrelsen for årets ind-
sats.

FSTA’s fremtid:
Hvordan FSTA skal udvikle sig frem-
over er jo i høj grad op til jer.
Så lad os bruge lidt af den tid, vi har 
sammen de næste dage til at få snak-
ket om det.
Snak med hinanden og med bestyrel-
sen, så vi kan styre frem mod et fælles 
mål.

I udstillingen har bestyrelsen et bord 
og lidt A-skilte, her kan der aftales de-
bat/møder med bestyrelsen.

Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab v/ næstformand & kasserer, 
Mogens Thrane.
Det reviderede regnskab blev godkendt 
ved applaus.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet uæn-
dret:

Virksomhed:  4.000 Kr.
Personlig:  300 kr.

Forslag til uændret kontingent blev 
godkendt ved applaus.

Pkt. 5. Tilpasning af vedtægter
Bekræftelse af tilpasning af FSTA’s ved-
tægter, som blev førstegangsbehandlet 
i 2016. Det drejer sig om en tilføjelse i § 
4. Ledelse og kompetence:
Stk. 6. FSTA tegnes af formand og næst-
formand i forening, formand og to ordi-
nære bestyrelsesmedlemmer i forening 
eller af den samlede bestyrelse.

Tilpasning af vedtægter blev god-
kendt ved applaus.

Pkt. 6. Behandling af indkomne 
forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlem-
mer og suppleanter

7.1 Valg til bestyrelse:
På valg er Claus Bernthsen, bygge-
teknisk chef på Næstved, Slagelse og 
Ringsted sygehuse. Claus Bernthsen 
er villig til genvalg.
Claus Bernthsen blev genvalgt ved 
applaus.

På valg er Finn Sørensen, projektleder 
i Creo Arkitekter. Finn Sørensen er 
villig til genvalg.
Finn Sørensen blev genvalgt ved ap-
plaus.

På valg er Jørgen Lindegaard, sekti-
onsleder på OUH. Jørgen Lindegaard 
er villig til genvalg.
Jørgen Lindegaard blev genvalgt ved 
applaus.

På valg er Kaj Hyldgaard, teknisk 
koordinator på Nyt Aalborg Universi-

tetshospital. Kaj Hyldgaard er villig til 
genvalg.
Kaj Hyldgaard blev genvalgt ved ap-
plaus.

7.2 Valg af suppleant:
På valg er Svend Christiansen, teknisk 
chef på Regionshospitalet Randers. 
Svend Christiansen er villig til gen-
valg.
Svend Christiansen blev genvalgt ved 
applaus.

På valg er Steffen Carl Jacobsen, tek-
nisk chef på Aalborg Universitetsho-
spital. Steffen Carl Jacobsen er villig 
til genvalg.
Steffen Carl Jacobsen blev genvalgt 
ved applaus.

Pkt. 8. Valg af revisor
På valg er statsautoriseret revisor Per 
Antonsen, E.Y. Bestyrelsen foreslår gen-
valg af Per Antonsen.

Per Antonsen blev genvalgt ved ap-
plaus.

Pkt. 9. Valg af kritisk revisor
På valg er kritisk revisor, Lars Brinck, 
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Lars 
Brinck er villig til genvalg.

Lars Brinck blev genvalgt ved ap-
plaus.

Pkt. 10. Eventuelt
Jesper Tangaard opfordrede til, at 
medlemmerne skulle sende relevante 
artikler til HDA bladet.
Formanden sluttede GF 2017 af med 
at takke dirigenten for et kompetent 
arbejde samt takkede forsamlingen 
for fremmødet.
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Kommissorium for 
national styregruppe 
Nationale retningslinjer for daglig vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr 
anvendt ved genbehandling af medicinsk flergangsudstyr.

Baggrund

Aktiviteterne omkring indkøb, valide-
ring, revalidering, dagligt vedligehold og 
service relateret til procesudstyr har for 
nærværende, ikke været harmoniseret 
i Danmark. I takt med den øgede fokus 
på patientsikkerhed, er der behov for at 
have et fælles udgangspunkt for disse 
aktiviteter. Afledt af dette har Forum for 
sygehusteknik og arkitektur (FSTA) taget 
initiativ til at nedsætte en styregruppe 
hvis formål er at arbejde mod en har-
monisering af de aktiviteter, der kræves 
når man planlægger indkøb (herunder 
kravspecifikationer), installationskvalifi-
cering (validering), service, vedligehold 
og rutinemæssig kvalificering (revalide-
ring) af procesudstyr, som anvendes til 
rengøring, desinfektion og sterilisation 
på sygehuse i Danmark.

Den konkrete opgave med at kvalifi-
cere rengørende, desinficerende og ste-
riliserende procesudstyr har indtil nu, de 
fleste steder været en opgave, der enten 
ikke er udført eller er blevet udliciteret til 
eksterne leverandører.

Note: Genbehandling af medicinsk 
flergangsudstyr er beskrevet i flere både 
internationale og nationale retningslin-
jer, Det Medicinske direktiv og de tilhø-
rende harmoniserede produktstandar-
der, og er baseret på en risikovurdering 
set i forhold til den risiko der er, i forhold 
til de indgreb hvor produktet skal anven-
des. I retningslinjerne henvises der til, at 
procesudstyr valideres i forbindelse med 
installation, at det revalideres hver 12 
måned og at udstyret efter service, ved-
ligehold og reparation, der kan få indfly-
delse på processens kritiske parametre, 
kvalificeres med relevante test.

Det igangsatte arbejde mod en har-
monisering af aktiviteterne, beror på 
et behov og et ønske fra sygehusene 
om, at der opnås enighed om omfanget 
af service, vedligehold, planlægning 

af indkøb, validering og revalidering. 
Disse aktiviteter er ressourcetunge, 
hvorfor et nationalt samarbejde om-
kring dette, synes at have potentiale i 
forhold til optimering, det gælder res-
sourcemæssigt i forhold til både tid og 
økonomi.

Forankring

Arbejdet forankres i en styregruppe med 
reference til Forum for Sygehus Teknik 
og Arkitektur (FSTA) og med deltagelse 
af et mindst et medlem af FSTA´s besty-
relse. Styregruppen har deltagelse fra 
hver af de fem danske regioner, fra FSSD 
og arbejder for politisk forankring af ar-
bejdet. Styregruppen følger og godken-
der de underliggende arbejdsgruppers 
arbejde.

Sammensætning

Styregruppen sammensættes af delta-
gere fra de fem regioner, fra leveran-
dørerne og fra bestyrelserne i FSSD og 
FSTA.

I styregruppen deltager en fra hver 
region. Styregruppen kan invitere re-
levante teknikere og øvrige deltagere 
til deltagelse i styregruppens møder af-
hængigt af mødernes indhold.

Beslutningskompetencen er hos sty-
regruppens faste deltagere.

Deltagerne i styregruppen skal have 
ledelses- og beslutningskompetence 
samt implementeringsansvar, således at 
outputtet fra styregruppens arbejde for-
ankres i den enkelte regions forskellige 
organisationer og at ansvaret for imple-
mentering sikres og placeres.

Vision

Det er styregruppens vision at medicinsk 
flergangsudstyr efter genbehandling kan 
anvendes uden risiko for patienten.

Mål

•  At forestå udgivelse af nationale 
retningslinjer for de aktiviteter, der 
kræves når man planlægger indkøb 
(herunder kravspecifikationer), in-
stallationskvalificering (validering), 
service, vedligehold og rutinemæssig 
kvalificering (revalidering) af proces-
udstyr, som anvendes ved genbehand-
lingen af medicinsk flergangsudstyr.

•  At retningslinjerne efterlever krav og 
anbefalinger beskrevet i internationale 
og nationale infektionshygiejniske ret-
ningslinjer, og for det enkelte proces-
udstyr relevante europæiske produkt-
standarder.

•  At aktiviteterne harmoniseres igen-
nem disse nationale retningslinjer.

Opgaver for styregruppen

•  At etablere arbejdsgrupper med delta-
gelse så vidt det er muligt, fra hver af 
de fem regioner og med deltagelse af 
leverandører af procesudstyr.

•  At medvirke aktivt til kommentering af 
forslag til retningslinjer og acceptkrite-
rier samt efterfølgende skabe konsen-
sus om dokumenterne før udgivelse.

•  At sikre information om gruppens ar-
bejde til relevante interessenter.

•  At komme med forslag til en eventuelt 
fælles anvendelse af måleudstyret på 
tværs af hospitaler/sygehuse.

•  At fungere som netværk, hvor fælles 
problemstillinger, udfordringer, vi-
densdeling og sparring kan foregå

Afgrænsning

Arbejdet indenfor dette kommissorium 
er rettet mod procesudstyr, der anven-
des til genbehandling af medicinsk fler-
gangsudstyr. Genbehandlingsprocessen 

Fortsættes side 10



SKABT MED 
TEKNOLOGI,
ENTUSIASME OG
SAMARBEJDE
– OPP-samarbejdet har givet os mulighed 
for at skabe synergi og udvikling i vores 
samspil med entreprenører, bygherre 
og medarbejdere i psykiatrien, og det 
har resulteret i de bedste løsninger 
og muligheder i byggeriet.

Karsten Uno Petersen,
Formand for Innovationsudvalg, 
Region Syddanmark

mth.dkmth.dk

Psykiatrisk Afdeling i Vejle, 
17.400 kvm. nyopført psykiatri,
byggeperiode 2014-2017
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indeholder, ud over procesudstyret, også 
en kvalificering af mange andre områder, 
ex. vis de fysiske rammer, genbehand-
lingspersonalets uddannelsesmæssige 
forhold, dokumentation og sporbarhed 
med mere, disse områder ligger udenfor 
denne styregruppes arbejdsområde.

Mødeaktiviteter

Styregruppen mødes min. 4 gange årligt.

Referater

Der er tilknyttet en sekretær til styre-
gruppen, der har ansvar for referat og 
andet skriftligt materiale. Referater tilgår 
styregruppens medlemmer og forman-
den i FSSD og FSTA.

Referater og andet skriftelige materi-
ale vil blive tilgængeligt på FSTA’s hjem-
meside.

Opgaver for arbejdsgrupper 
udpeget af styregruppen

•  At arbejdsgrupperne gennem dia-
log, koordinering og samarbejde og 
ud fra gældende referencemateriale 
(internationale og nationale retnings-
linjer og standarder) udarbejder for-
slag til retningslinjer for aktiviteterne 
og omfanget af service, vedligehold, 
planlægning af indkøb, validering og 
revalidering for procesudstyr, som an-
vendes til genbehandling af medicinsk 
flergangsudstyr. 

•  At arbejdsgrupperne sammen med 
styregruppen fastsætter og udarbejder 

anbefalinger til kompetencebeskrivel-
ser og uddannelseskrav til det tekniske 
personale, som skal, dels sikre den 
daglige drift, dels udføre (validering) 
og revalidering af det respektive pro-
cesudstyr.

•  At arbejdsgrupperne sammen med 
styregruppen fastsætter retningslinjer 
for og krav til måleudstyr og eventuelt 
retningslinjer for fælles anvendelse af 
udstyret.

•  At danne et netværk omkring fælles 
problemstillinger, fælles udfordringer, 
vidensdeling samt sparring

Sammensætning Arbejdsgrupper; delta-
gere skal have viden og kompetence in-
denfor et eller flere af følgende områder:
•  Teknik
•  Hygiejne
•  Kvalitet
•  Genbehandlingsproduktion

Sammensætningen af de forskellige 
arbejdsgrupper kan være forskellig af-
hængigt af procesudstyrstype. Der være 
deltagelse af min. 1 styregruppemedlem 
i hver arbejdsgruppe.

Styregruppemedlemmet er bindeled 
i mellem styregruppen og arbejdsgrup-
pen, fungerer som formand for arbejds-
gruppen, skal sikre at de relevante kom-
petencer er tilstede i arbejdsgruppen og 
sikre gruppens fremdrift i arbejdet.

Mødeaktiviteter for arbejdsgrup-
perne; Afhængig af opgaven men for-
venteligt 8-10 møder pr. arbejdsgruppe

Referater; Der skal udarbejdes kon-
klusionsreferater fra møder i arbejds-

grupperne, som fremsendes til styre-
gruppens formand. Formanden sikre 
deling og offentliggørelse.

Høring/tilknytning af øvrige 
relevante organisationer og 
personer

Det vil i forbindelse med styregruppen 
være relevant at etablere en tilknytning 
til Statens Seruminstitut, Den Centrale 
Enhed for Infektionshygiejne idet de for 
nærværende har et arbejde i gang med 
udarbejdelse af en National Infektions-
hygiejnisk Retningslinje for genbehand-
ling og at der i denne publikation vil være 
anbefalinger til forebyggende vedlige-
hold og service og validering/revalide-
ring af procesudstyr anvendt ved gen-
behandling af kirurgisk flergangsudstyr. 
Både Gitte Antonisen (sekretær for sty-
regruppen) og Mette Helmig (RegionH) 
deltager i arbejdet med NIR om genbe-
handling. Derudover er Mette Helmig 
medlem af ST 59, De infektionshygiej-
niske enheder fra de enkelte hospitaler 
(DSCS), Fagligt forum hygiejnesygeple-
jerske (FSHS).

Flere interessenter tilføjes løbende.
Tilknytningen kan være fast, løbende el-
ler som parter i en høringsfase.

Det er dog ikke kun gamle kendinge, 
der fremviser nye løsninger og udstyr på 
konferencen. For første gang havde bl.a. 
TROX Danmark en udstillerstand. Sam-
men med sin kollega Klaus Eliasen kunne 
Kenneth Rifbjerg, teknisk projektsælger, 
fremvise Easylab – et styringsværktøj til 
stinkskabe til laboratorier. Ifølge ham er 
formålet med at deltage på konferencen 
også at etablere kontakt til både sygehu-
sene og rådgiverne og vise aktuelle pro-
dukter frem.

Andet år med studerende

For andet år i træk besøgte et par stude-
rende også FSTA’s Årskonference. En af 
dem er 21-årige Tina Jensen, der stude-
rer sundhedsteknologi på femte seme-
ster på Aalborg Universitet.

”Jeg ville rigtig gerne deltage på kon-
ferencen for at få et indblik i, hvad folk 
arbejder med på sygehusene netop nu 
og møde de personer, der dagligt arbej-
der med teknologi på sygehusene,” siger 
hun og tilføjer:

”Jeg har fået ny viden og indsigt i for-

skellige udfordringer og muligheder via 
foredragene, som jeg ellers ikke havde 
fået kendskab til. Det har været utrolig 
interessant at tale med folk fra branchen, 
og det har givet mig et meget bedre ind-
blik i, hvad jeg kan arbejde med, når jeg 
er færdiguddannet. Det har været en 
utrolig inspirerende oplevelse.”

I år havde FSTA udloddet 10 pladser 
til studerende med interesse i teknologi, 
drift og byggeri på hospitalerne. Formå-
let er at være med til at inspirere frem-
tidens udviklere og skabe netværk på 
tværs.

Beretning fra Årskonferencen 2017 – fortsat
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Årsberetning 2016-2017
Har FSD en fremtid?

For 5 år siden lød min overskrift i årsbe-
retningen således: ”Er FSD nedlagt?”

Baggrunden dengang var, at vi i en 
periode havde været ganske usynlige af 
flere årsager. Og nu sidder jeg igen med 
en overskrift, som giver mig stof til efter-
tanke.

Når jeg ser tilbage på de sidste 7 år, 
så har FSD været igennem en omstil-
lingsproces, hvor vi har skullet slanke os, 
både som fagpolitisk forening, og som 
samlingspunkt for alle med interesse for 
sygehusteknik.

Den sidstnævnte rolle er overtaget 
med stor succes af FSTA, der i dag er en 
særdeles levedygtig forening, som fuld-
stændig har overtaget scenen, og vi kan 
med stolthed se, at vores ”barn” er skudt 
i vejret i en grad, som ingen havde fore-
stillet sig for 7 år siden.

Gennemgangen af regnskabet for 
2016 viser, at FSD fortsat kører med 
underskud. Det er vi i bestyrelsen helt 
bevidste om, da der har været ubalance 
mellem indtægter og udgifter siden vi 
solgte det ApS, som står bag årskonfe-
rencen, til FSTA.

Vores langsigtede mål var dengang, 
at få skabt balance ved at reducere i de 
faste udgifter samtidig forsøge at øge 
indtjeningen ved at arrangere flere tema-
dage.

Vi får ca. 50.000 ind i kontingenter 
hvert år. Den årlige temadag som vi hol-
der i fællesskab med FSSD giver i omeg-
nen af kr. 10-15.000 i indtægt.

De årlige udgifter var i 2016 på ca. kr. 
180.000.

Bestyrelsen har gennemført en række 
tiltag, som vil bidrage med reduktion i 
udgifterne, samtidig med at foreningen 
stadigvæk kan leve op til sit formål.

Som enhver kan se, så er der lang vej 
igen før det hænger sammen, men vi er 
da kommet et stykke vej.

Brancherådsmøder og 
Maskinmestrenes Forening 
(MMF)

Som fagpolitisk forening er vi rykket 
noget tættere på Maskinmestrenes For-

ening, hvor vi sammen driver branche-
råd for sygehuse (BRSY). Samarbejdet 
er formuleret i en forretningsorden, der 
er godkendt i såvel FSD’s som i MMF’s 
bestyrelse.

MMF afholder således alle udgifter til 
brancherådsmøderne fra og med 2017.

Det er tanken at brancherådsmødet i 
foråret fastholdes, og at efterårsmødet 
erstattes af FSTA’s årskonference, hvor 
der i forvejen er gode muligheder for at 
netværke.

Der blev afholdt brancherådsmøde 
4-5 april, hvor der vanen tro blev drøftet 
aktuelle faglige emner og tekniske pro-
blemstillinger.

Tak til alle regions- og tillidsrepræsen-
tanter samt øvrige deltagere for jeres en-
gagement og opbakning.

Årskonferencen 2017

Den 4. oktober går årskonferencen 2017 
i gang og endnu en gang er det lykkedes 
FSTA at lave en spændende konference 
med højt niveau.

Et af de indlæg, som jeg personligt ser 
frem til at høre, er fra Mogens Kornbo, 
der vil fortælle om det store arbejde med 
at samle en række forskellige afdelinger 
til et fælles Center for Ejendomme i Re-
gion Hovedstaden.

Jeg glæder mig til at se og gense en 
masse kolleger og samarbejdspartnere 
til nogle hyggelige og udbytterige dage 
i Kolding.

Fagbladet: Hospital, Drift & 
Arkitektur, HDA

FSTA er ansvarlig for udgivelsen af bla-
det. FSD bidrager til det faglige indhold 
og er repræsenteret i redaktionsudvalget 
med:
Henning Pedersen, konsulent
Lars Grønager, RH, Center for ejen-
domme, Herlev Hospital Preben Hansen, 
Bispebjerg og Frederiksberg 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.

Samarbejde med andre 
foreninger

FSSD, Foreningen af Sygeplejersker 
ansat ved Sterilcentraler i Danmark
Sædvanen tro var der stor tilslutning til 
årets temadag, der blev afholdt den 26. 
januar. Der var programsat 3 spændende 
emner på temadagen ”Automatisering 
af sterilcentraler” – E-coli i vand – ”Brug 
af rustfrit stål i sterilcentraler, hvad er 
rouge?” Desværre blev det sidste indlæg 
aflyst på dagen, men til gengæld var de 
2 andre indlæg rigtigt gode, så udbyttet 
var stort.

Næste arrangement er onsdag den 24. 
januar 2018.

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
Siden FSTA blev startet som forening 
har FSD været repræsenteret i såvel be-
styrelse som i planlægningen af årskon-
ferencen, og det er et utroligt givende 
samarbejde, som vi naturligvis vil fort-
sætte med at deltage i.

FSTA har stor succes med netværks-
grupper, og flere er på vej indenfor for-
skellige fagområder.

Formand Svend Christiansen
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IFHE (International Federation of 
Hospital Engineers)

IFHE’s næste internationale årskonfe-
rence finder sted i Brisbane, Australien 
i dagene 6.-11. oktober 2018. I lighed 
med de tidligere IFHE konferencer har 
bestyrelsen på budget 2018 afsat midler 
til rejselegater.

Medlemsforhold

Medlemstallet pr. 12. september 2017, 
tallene i parentes er fra september 2016:
– Ordinære medlemmer 89 (84)
– Ekstraordinære medlemmer 8 (7)
– Seniormedlemmer 28 (80)

Foreningens drift

Foreningens bestyrelse afholdte et kon-
stituerende møde umiddelbart efter 
generalforsamlingen 2016, og har i det 
forløbne år afholdt et enkelt bestyrelses-
møde i tilknytning til brancherådsmødet 
i april.

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,  

Regionshospitalet Randers
–   Næstformand Ole Bjerregaard Jacob-

sen, Aarhus Universitetshospital
–   Bestyrelsesmedlem Lars Brinck,  

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
–  Bestyrelsesmedlem Kim Ulrik Bode-

kær Hansen, Slagelse Sygehus
Suppleant er Hans Bloch, Aarhus Univer-
sitetshospital Ingrid Ree varetager kasse-
rerfunktionen.

Preben Hansen, Bispebjerg og Frede-
riksberg Hospital har fungeret som FSD’s 
kritiske revisor i 3 år og må desværre 
stoppe i år, da han er nyudnævnt pen-
sionist.

Bestyrelsen vil gerne takke Preben for 
den gode indsats han har ydet for for-
eningen, både som regionsrepræsentant 
og som kritisk revisor.

Preben har i en årrække været me-
get aktiv som regionsrepræsentant, og 
formået at afholde mange gode arran-
gementer for kollegerne i og omkring 
Region Hovedstaden. Preben har også 
været en trofast deltager i brancheråds-
møderne, og har her bidraget med sin 
store erfaring, især indenfor el-installati-
oner.

Held og lykke til Preben med den nye 
tilværelse som pensionist.

Der skal også lyde en stor tak til Ingrid, 
Kim, Lars, Ole, Hans og Henning for det 
store engagement og gode samarbejde i 
det forgangne foreningsår.

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.

Svend Christiansen
Formand
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Maskinmester uddannelsen 
har kvalitet og relevans
Aftager- og dimittendundersøgelsen 2017 vurderer kvaliteten af maskinmesteruddannelsen og de 
nyuddannedes kvalifikationer i forhold til erhvervslivets forventninger. 

Repræsentanter fra Dansk Industri, Dan-
ske Rederier, Danske Maritime, Forenin-
gen af Rådgivende Ingeniører, Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet samt 
maskinmesterskolerne har i samarbejde 
med Maskinmestrenes Forening fulgt op 
på sidste års undersøgelse af maskinme-
steruddannelsens kvalitet og relevans.

Nydimitterede maskinmestre beskri-
ves i årets aftager- og dimittendunder-
søgelse som teknisk velkvalificerede og 
med gode samarbejdsevner. Undersø-
gelsen er baseret på udsagn fra 107 virk-
somheder og 358 maskinmestre, som er 
dimitteret inden for de seneste tre år. De 
har vurderet kvalitet og relevans af ma-
skinmesteruddannelsen sammenholdt 
med, hvad erhvervslivet efterspørger 
– altså, om de mange nyuddannede ma-
skinmestre har kvalifikationer, der imø-
deser arbejdsmarkedets behov. 

Flere har ledelsesansvar

»Respondenterne i årets undersøgelse 
tilkendegiver i højere grad end sidste 
år, at maskinmestrene er involveret i le-
delse og økonomi, hvilket afspejler, at to 
tredjedele af medlemmerne af Maskin-
mestrenes Forening har ledelses- og/el-
ler budgetansvar. Mange maskinmestre 
går direkte ud i lederstillinger, hvilket 
understreger fastholdelse og fokus på 
ledelses- og økonomifag,« siger Per Jør-
gensen, formand for Maskinmestrenes 
Forening.

Det er især maskinmestrenes unikke 
kombination af praktisk erfaring og teo-
retisk forståelse, som størstedelen af 
de adspurgte virksomheder fremhæver 
som værdiskabende, og der er ifølge un-
dersøgelsen en tendens til, at maskinme-
stre ansættes som udviklere og rådgivere 
med nye løsninger og ansvarsområder. 
Samtidig er maskinmestrenes klassiske 
ansvarsområder såsom drifts- og ener-

gioptimering, sikkerhed og vedligehold 
forsat efterspurgt af virksomhederne.

Service, handel og rådgivning

I årets undersøgelse er der lagt særlig 
vægt på branchen service, handel og 
rådgivning, hvor et stigende antal ma-
skinmestre finder beskæftigelse i eksem-
pelvis de rådgivende ingeniørvirksom-
heder. Maskinmestrenes kompetencer 
inden for især energioptimering, byg-
ningsdrift og digital forståelse fremhæ-
ves af respondenter fra denne branche. 
Mere specifikt peger virksomhederne på 
områder som styring, automatik og da-
tahåndtering, som breder sig inden for 
alle sektorer. Det samme efterspørges 
af produktionsvirksomheder og andre 
industrier, hvor maskinmestrene i forbin-
delse med for eksempel drift, vedlige-
hold og sikkerhedsaspekter skal kunne 
mestre automatisering og digitalisering 
af tekniske anlæg og installationer.

Uddannelses faglige niveau

Sammenlignet med sidste år vurderer 
en større andel af dimittenderne, at ud-
dannelsens faglige niveau har været til-
pas i forhold til erhvervslivets krav, og en 
større andel føler sig samtidig klædt på til 
deres første job. Samtidig efterspørger 
de fortsat et større samarbejde med er-
hvervslivet i løbet af uddannelsen.

Virksomhederne ser gerne, at uddan-
nelsen fokuserer på ledelse og økonomi 
på et højere niveau, samt at de stude-
rendes praktiske færdigheder styrkes i 
løbet af uddannelsen. Dog nævner de 
kun i begrænset omfang konkrete fag-
områder, som eventuelt kunne få mere 
opmærksomhed under uddannelsen. 

Anbefalinger

De nyuddannedes praktiske kvalifikatio-
ner skal afspejle erhvervslivets forvent-
ninger, og det kan være relevant med et 
tættere samarbejde mellem skolerne og 
erhvervslivet, så de studerendes kom-
mercielle forståelse øges i løbet af ud-
dannelsen, og der fokuseres mere på 
maskinmesterens betydning for virksom-
hedens kommercielle bundlinje.

»Tilbagemeldingerne fra virksomhe-
derne er overordnet set meget positive, 
men samtidig tyder undersøgelsen på, 
at det fortsat kan være relevant med en 
indsats for at udbrede kendskabet til 
maskinmesterprofessionen over for de 
forskellige brancher, som maskinmestre 
ansættes i – især til mulighederne inden 
for udvikling og innovation,« siger Per 
Jørgensen, formand for Maskinmestre-
nes Forening.

Undersøgelsen kan læses i sin helhed 
på Maskinmestrenes Forenings hjemme-
side www.mmf.dk.

Per Jørgensen, formand for Maskinmestre-
nes Forening, glæder sig over, at maskin-
mestrene er dygtige nok til det rigtige.



 

Tilmeld dig nu på  ajour2017.dk

Ledelse og teknologi
Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference 
Ajour 2017 sætter den 23.-24. november fokus på 
innovation, ledelse og teknologi.

Aldrig har interessen for maskinmestrenes erhvervs-
konference Ajour været større. Det er nemlig på Ajour, 
at du får ny viden og inspiration til at løse dine dagli-
ge opgaver, når det gælder ledelse, teknologisk inno-
vation, driftsoptimering og bæredygtige energiløsnin-
ger, så du blandt andet kan være med til at sikre end-
nu bedre drift af hospitaler.

På Ajour 2017 bliver du en af op mod 2.000 deltagere, 
og du kan få inspiration og ny viden fra 30 faglige 
foredrag. Her er fokus på fremtidens udfordringer, 
når det gælder energiforsyning, Facility Management, 
automation, droner, energioptimering, ledelse, sam-
arbejde, Asset Management og mange andre emner, 
hvor innovation, teknologi og ledelse er i højsæde.

Ud over de mange forskellige faglige oplæg kan du på 
nærmeste hold opleve de nyeste teknologiske løsnin-
ger hos op mod 200 virksomhedsudstillere.

Michael Hannibal, adm. direktør,  
Siemens Gamesa Renewable Energy:

Omstilling til vedvarende energi  
– hvordan og hvor hurtigt?

Torben Buur Stougaard, Director, 
Corporate Facilities, Novo Nordisk: 

Succes med digitalisering af  
Facility Management.

Michael Linden-Vørnle, leder af  
DTU Space Drone Center: 

Udvikling af droner og droneteknologi.

Blandt oplægsholderne kan du møde:

Tilmeld dig Ajour 2017 og se det fulde program og alle  
udstillere på ajour2017.dk – Kontakt os på mail ajour@mmf.dk  
– eller ring til Maskinmestrenes Forening på tlf. 3336 4920  
for yderligere oplysninger.

       MaskinmestrenesErhvervskonference
Odense 
Congress Center 

23.-24. 
november
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Hospitalslukninger har 
givet verdens korteste 
liggetider
”Der vil være brug for endnu færre senge i fremtidens hospitalsvæsen, og måske er vi endda ved at 
forbygge os en lille smule? Det afhænger dog af, hvordan vi håndterer den demografiske udvikling med 
stadig flere ældre,” sagde sundhedsekspert på torsdag morgens fælles indlæg. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE 

Torben Mogensen, tidligere anæstesi-
overlæge og vicedirektør på Hvidovre 
og Amager Hospital, er nu en flittig 
underviser og foredragsholder med 
skarpe holdninger til det danske sund-
hedsvæsen. Det var også emnet på 
FSTA-årsmødets første fællesforedrag 
torsdag morgen, hvor udviklingen af 
sundhedsvæsenet de seneste 25 år var 
på programmet.

Men foredragsholderen nøjedes ikke 
med dét. Han satte perspektiv på ved 
at kigge endnu længere tilbage, lige-
som han havde nogle spændende bud 
på, hvad der skulle til, for at fremtidens 
sundhedsvæsen skulle blive endnu 
bedre, end det er i dag.

– Da jeg startede som ung FADL-vagt 
på Københavns Kommunehospital i 
1972, havde vi 12-sengstuer. Plus seng 

nummer 13, 14 og 15. Det var gangplad-
serne, og de var altid besat, fortalte Tor-
ben Mogensen om en tid, der ikke er så 
fjern endda.

Fantastisk teknologisk udvikling 

– I dag har alle de nye supersygehuse 
enestuer, forsatte han og dvælede lidt 
ved begrebet ’supersygehus’.

– At noget er et supersygehus, bety-
der ikke, som taxachaufføren, der forle-
den kørte mig til Gødstrup, troede, at det 
er et sted, hvor man kan det hele. Man 
vil ikke kunne det samme i Gødstrup som 
i Skejby. Men på begge supersygehuse 
er der noget, som man er helt specielt 
god til. Det eneste, der er fælles for su-
persygehuse, er, at der er enestuer og en 
masse moderne udstyr…

Torben Mogensen kom således ind på 
de to forhold, der har præget sundheds-
væsenet siden midten af 1900-tallet: En 
rivende teknologisk udvikling og en spe-
cialisering, der betyder, at lægerne bliver 
bedre og bedre til at udføre deres job. 
Øvelse gør nemlig mester – også på et 
hospital.

– Den teknologiske udvikling har væ-
ret helt fantastisk, fastslog Torben Mo-
gensen og eksemplificerede med oplys-
ninger om liggetiden ved operationer før 
og nu.

For at få fjernet en galdesten fik man 
et snit tværs over hele kroppen; man 
havde det rigtigt skidt efter bedøvelsen, 
og lå i sengen i næsten en uge. I dag går 
kirurgerne ind med en kikkert i lysken, 
klarer operationen lynhurtigt, og to timer 
efter kan patienten tage hjem. Og de ef-
fektive operationer er blevet gængs over 

hele spektret. Blodprop i hjertet kræver 
et par dages hospitalsindlæggelse og en 
uges sygemelding. Nye hofter sættes ind 
på samlebånd, og alderen er ikke læn-
gere en hindring. Der er eksempler på 
100-årige, der har fået en ny hofte.

– Udviklingen har faktisk betyder, at 
Danmark i dag har verdens korteste lig-
getider, fortalte Torben Mogensen.

Gode til at lukke hospitaler

– Hvordan kan det være? spurgte Tor-
ben Mogensen og gav selv svaret:

– Det effektive hospitalsvæsen skyl-
des ganske enkelt, at politikere over hele 
landet har været gode til at lukke hospi-
taler! De har fået tæv for det i hele lan-
det… i København, Skanderborg, Grenå 
og mange andre steder. Men det har 
betydet, at vi i Danmark har et særdeles 
effektivt sygehusvæsen.

Centraliseringen har betydet, at man 
har kunnet koncentrere behandlingerne. 
Den enkelte læge er blevet virkelig god 
til sit speciale.

– I begyndelsen var der stor diskus-
sion, om det nu også var det rigtige at 
gøre. Men nu er der evidens for, at det 
er bedre for helbredelsen, at lægerne er 
’sindssygt’ gode til at gøre dét, de gør. 
Nogen laver måske kun nye hofter, og 
for at få hoftepatienter nok, må operatio-
nerne samles. Det betyder, at små syge-
huse lukker, og at der i provinsen bliver 
langt til nærmeste sygehus. Til gengæld 
er teknikken blevet så udviklet, at en pa-
tient med en ny hofte kan sendes hjem 
samme dag, som operationen foregår, 
påpegede Torben Mogensen.
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Ikke effektivisering for enhver pris 

– Der er ingen tvivl om, at effektiviserin-
gen vil fortsætte. Det betyder behov for 
færre senge på hospitalerne – i hvert fald 
på de kirurgiske afdelinger. Måske er vi 
allerede nu ved at forbygge os og etab-
lere flere sengepladser, end vi har brug 
for, lød Torben Mogensens lille advarsel, 
da han vendte sig fra sundhedsvæsenets 
hidtidige udvikling til fremtiden.

Han var ikke i tvivl om, at patienterne 
har det meget bedre hjemme end på 
hos pitalerne. De får mindre smerter, 
større velbefindende og bliver hurtigere 
raske.

– Men det gælder ikke alle patienter. 
På det medicinske område går udviklin-
gen faktisk visse steder i stik modsat ret-
ning. Telemedicin og fjernovervågning af 
patienter virker ikke, som vi troede. Det 
skyldes dels, at lægerne mange steder 
er modstandere af telemedicin, selv om 
teknologien bliver stadig bedre. Men 
også, at nogle medicinske patienter føler 
sig utrygge, når de er uden for hospita-
lets rammer. Eksempelvis er man flere 
steder begyndt at sende KOL-patienter 
tidligere hjem, men det viser sig, at de 
ligger på hospitalet lige så mange dage 
som hidtil, oplyste Torben Mogensen.

Tidsforbrug falder og 
forventninger stiger

Den teknologiske udvikling og de kor-
tere liggetider er ikke blot positivt.

– Når vi kan mere og mere, så stiger 
borgernes forventninger til behandlin-
gen tilsvarende. Derfor vil der hele tiden 
være større og større efterspørgsel efter 

sundhedsvæsenets ydelser. Samtidig er 
der en politisk forventning om at gøre 
det så billigt som muligt. Sundhedsudgif-
terne får nok ikke lov til at stige – på trods 
af at vi får flere og flere ældre, påpegede 
Torben Mogensen.

Hospitalerne vil derfor blive stillet over 
for krav om stadig mere effektiv drift, og 
fx bygningernes energiforbrug vil få stor 
betydning. Men der vil også blive stillet 
store sikkerheds- og kapacitetskrav til de 
systemer, som understøtter det kliniske 
arbejde. I fremtiden får vi måske mere el-
ler mindre automatiske og robotstyrede 
maskiner til diagnosticering og prøvetag-
ning, og sådant skal systemerne kunne 
håndtere.

– Det kan blive vanskeligt, hvis vi fort-
sætter på den typisk danske måde med 
at skære ned med ostekniven, sagde Tor-
ben Mogensen, der tilføjede, at vi nok 
ikke slipper for at kigge på hele sund-

hedssystemets opbygning, hvis vi forsat 
skal have råd til alt det, vi vil.

– Patienterne kommer hurtigere hjem 
fra hospitalerne, og de er ikke raske, når 
de kommer ud til det kommunale pleje- 
og genoptræningssystem. Kommuner 
oplever også stigende sundhedsudgif-
ter, og mange har heller ikke de rigtige 
kompetencer. Derfor ville den ideelle 
løsning være, at regionerne fik ansvar 
hele vejen, lød sundhedsekspertens af-
slutningssalut. 

BONUSINFO

Torben Mogensen kunne også høres på DR P1 Orientering senere samme dag. 
Torsdag den 5. oktober kl. 17:39 fik han lejlighed til at uddybe formiddagens 
emne. Han blev interviewet om forslaget om at afskaffe 2% effektiviseringskravet i 
sundhedssektoren.

– Effektiviseringen er kommet ”af sig selv” de første mange år på grund af den 
voldsomme teknologiske udvikling, men nu er nået grænsen for, hvor effektivt man 
kan drive et hospital ved at være nået. Derfor gør effektiviseringskrav mere ondt 
nu, sagde han blandt andet. 

Udsendelsen kan høres på  
www.dr.dk/radio/p1/orientering/ 
orientering-2017-10-05.
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Internet of Things er her 
allerede – brug det
Glem alt om tøj, der selv fortæller vaskemaskinen om den rette vasketemperatur, eller køleskabet, der 
planlægger menuen efter købmandens tilbud og madvarernes holdbarhed. For Michael Sullivan, der 
holdt formiddagsindlægget på spor 1 torsdag, er Internet of Things langt mere jordnært. Det handler om 
effektivitet, patienttilfredshed og sikkerhed. Og IoT er her allerede – lige til at forme efter dit behov og 
putte i indkøbskurven.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE 

– Der er allerede mindst 120 forskellige 
IoT-løsninger, som fungerer, og jeg vil 
vise jer en håndfuld eksempler, som be-
lyser, hvad IoT kan bruges til i sundheds-
væsenet og på hospitaler, lød Michael 
Sullivans introduktion.

Han er strategisk rådgiver omkring ef-
fektivitet og sikkerhed på sundhedsom-
rådet for Schneider Electric.

– Der er ikke tale om standardløsnin-
ger. Men vi tager udgangspunkt i jeres 
ideer og finder sammen ud af, hvad I har 
behov for. Så tager vi hjem og bygger 
et forslag, som vi tester og retter – igen 
sammen med jer – indtil vi har en løs-
ning, der fungerer præcis, som I ønsker, 
sagde Michael Sullivan.

Han holdt foredraget på et letforståe-
ligt engelsk, og det var helt efter planen, 
at indlægget også indeholdt en beskri-
velse af en konkret salgsprocedure. For 
selv om Internet of Things – eller IoT, 
som det kaldes af kendere – er ét af vor 
tids hotte buzzwords, så lå det IoT-eks-
perten på sinde at trække begrebet ned 
på jorden og væk fra fremtidsforskernes 
til tider lidt fantasifulde visioner.

Dårligt udstyr er skyld i dødsfald

Udfordringerne for sundhedsvæsener 
er ens over hele verden: En aldrende 
befolkning med dobbelt så mange over 
60 i 2050 som nu, større krav fra patien-
terne om nye behandlinger, bedre kom-
fort og mere trivsel under indlæggelser 
samt ikke mindst voksende utryghed, 
fordi ny teknologi tages i anvendelse 
med større hast. Hvornår fejler syste-

merne mon? Og hvilke konsekvenser 
får det?

– Og det er her, Internet of Things for 
alvor kan gøre en forskel, påpegede Mi-
chael Sullivan og illustrerede det med tal 
og undersøgelser fra blandt andre World 
Health Organization, WHO.

– Hver tiende indlagt patient på et mo-
derne hospital kommer ud for hændel-
ser, der medfører ubehag eller skader. 
Og mange af disse hændelser skyldes 
udstyr og installationer, der ikke er ble-
vet vedligeholdt, er forkert indstillet eller 
ikke fungerer ordentligt. Det viser sig 
også, at ti procent af de rigtigt alvorlige 
ulykker, hvor patienter dør eller kommer 
meget slemt til skade, kan henføres di-
rekte til fejl i udstyr og installationer. Én 
ud af ti! gentog Michael Sullivan.

Ser ulykken inden den sker

– Hvis man sammenligner med mange 
andre brancher, er det et chokerende 
højt tal. Tænk hvis der var lige så mange 
fejl i installationerne på et fly, sagde Mi-
chael Sullivan.

Risikoen for at dø i en flyulykke er ca. 
én til en million, og langt de fleste ulyk-
ker skyldes ikke fejl på udstyret, men kan 
henføres til mennesker.

– Og hvad er grunden til, at det er 
så sikkert at flyve? Piloter bliver jo også 
stressede og begår fejl, hvis et eller an-
det svigter undervejs – ligesom læger 
gør. Forskellen er, at der i praksis næsten 
aldrig er noget, der svigter i et fly. Piloten 
gennemgår en lang tjekliste, hvor syste-
merne tjekkes og dobbelttjekkes inden 
start. Men systemerne tjekker også hin-
anden, og piloten får en melding inden 
start om eventuelle fejl, som muligvis kan 
opstå. Flyet får ikke lov til at starte, før 

også mulige fejlkilder er identificeret og 
elimineret, pointerede Michael Sullivan.

– Og det er lige præcis dét, som gør 
Internet of Things til den teknologi, som 
vil kunne gøre et ophold på et hospital 
lige så sikkert som en rejse med et fly. Et 
hospital er mere kompliceret og uover-
skueligt end et fly, men hvis du overvå-
ger alle systemer og samtidig beregner, 
hvordan systemerne spiller sammen, og 
hvordan tingene vil udvikle sig frem i ti-
den, så kan du forudse og dermed undgå 
mange ”uforudsete” hændelser, lød Mi-
chael Sullivans råd.

Et system af systemer

– Der er tre niveauer for Facility Manage-
ment, forklarede IoT-specialisten.

Det første niveau er, hvad han kaldte 
intelligent, enkeltstående udstyr. Det 
kan fx være en gassniffer, en termostat 
på en radiator, en blodtryksmåler på en 
patient eller en manuel fjernbetjening til 
dæmpning af lys i sengestuen. Fælles for 
alt den slags udstyr er, at det så at sige le-
ver i sin egen verden. Udstyret kan give 
en alarm og iværksætte forskellige hand-
linger, men kun lokalt.

Næste trin er, når forskelligt udstyr bin-
des sammen til et system. Det kunne ek-
sempelvis være klimastyring i en opera-
tionsstue, hvor ventilation, luftrensning, 
temperaturregulering, tryk m.v. regule-
res samtidigt og afhængigt af hinanden. 

Det tredje trin – Internet of Things – 
er, når også systemerne bliver bundet 
sammen på en systematisk og intelligent 
måde. Det kunne fx være, at klimastyring 
og lys bliver koblet sammen med book-
ing-, transport- og adgangssystemer. 
Operationsstuen kunne gøre sig selv klar 
inden en operation, og lys og indeklima 
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•	Kundespecificerede	løsninger

•	Stor	bæreevne

•	Aluminiumsstel	eller	stålstel	i	alle	farver

•	Laminatbordplader	i	hvid	eller	lys	grå
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!
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kunne tilpasses antallet af personer og 
funktioner i det enkelte rum. Når patien-
ten var på vej tilbage, kunne sengestuen 
indstilles til det indeklima, patienten 
havde valgt.

– 70 procent af rummene på et hospi-
tal er tomme på et givet tidspunkt, men 
klimaanlæg og lys er som regel koblet 
på hele tiden. Det koster, og er langt fra 
energieffektivt, sagde Michael Sullivan. 

1 mio. dollars forsvandt

Men manglende overvågning af kom-
plekse systemer kan have langt alvorli-
gere konsekvenser end, at lys, varme og 
ventilation kører til ingen nytte.

– Dét at monitorere løbende og koble 
de forskellige informationer sammen kan 
være langt mere værd, end det koster at 
installere intelligente Facility Manage-
ment-systemer, påpegede Michael Sul-
livan.

Han nævnte et eksempel fra juli 2014, 
hvor en transformer på et mellemstort 
amerikansk hospital gik i stykker. Hel-
ler ikke nødstrømsanlægget virkede, og 
hospitalet måtte afbryde igangværende 
operationer, der til alt held ikke var af 

den livstruende slags, flytte og sende pa-
tienter hjem, indkalde ekstra personale 
til at reparere anlægget og rigge nødtørf-
tige strømforsyninger til. De otte timer, 
som strømafbrydelsen varede kostede 
hospitalet en million dollars.

– En efterfølgende analyse viste, at 
både transformatorens svigt og den dår-
lige nødstrømsprocedure kunne være 
henholdsvis undgået og forbedret, hvis 
man havde haft en intelligent kontinuer-
lig overvågning af strømforsyningen, og 
der havde været en kobling mellem over-
vågningen, og hvornår og hvordan man 
skulle sætte en nødprocedure i gang. Så 
dét har det pågældende hospital fået nu, 
sagde Michael Sullivan med et lille smil.

– Der er masser af systemer, der kan 
fejle, når man ikke kigger på dem, og 
masser af risici, der kunne elimineres 
ved en kontinuerlig og intelligent over-
vågning, tilføjede han.

Patienter og personale får kontrol

Systemer, der arbejder sammen, er også 
med til at forbedre komforten og patien-
ternes mulighed for selv at have indfly-
delse på sine omgivelser.

– Det nytter ikke noget, at en patient 
kan tænde for fjernsynet ved hjælp af en 
patientterminal, hvis hun alligevel skal 
tilkalde plejepersonalet til at trække gar-
dinerne for, så lyset ikke generer. Ved at 
koble flere funktioner sammen i termina-
len, giver man patienterne mulighed for 
at have kontrol over sin egen situation. 
Det øger velbefindendet og helbredel-
sesprocessen. Man kan sagtens ind-
bygge reguleringer, der har med komfort 
at gøre, i patientterminalerne. Det koster 
ikke meget men skal blot indtænkes fra 
starten, påpegede Michael Sullivan, der 
også havde et eksempel på, at IoT kunne 

bruges til at skabe større tryghed for ple-
jepersonalet.

– I dag har man overfaldsalarm på fx 
psykiatriske afdelinger. Men når man 
trykker på alarmknappen, er overfaldet 
allerede i gang. Forinden er der ofte gået 
en rum tid med utryghed. En patient op-
fører sig anderledes, måske lidt højrøstet 
og truende. Måske udvikler situationen 
sig? Måske ikke? I dén situation kunne 
personalet aktivere en ’på-vagt-knap’, 
foreslog Michael Sullivan. 

– Når man bliver opmærksom på, at 
noget måske er under opsejling, kunne 
relevante døre låses for uvedkom-
mende, videoovervågning gå i gang, og 
personalet i tilgrænsende lokaler kunne 
diskret blive gjort opmærksom på, at 
noget ikke er helt, som det plejer. Kol-
legerne kunne roligt søge hen til lokalet 
og skærme den utrygge person. I langt 
de fleste tilfælde vil det kunne stoppe 
et potentielt overfald, og ofte ville pa-
tienten end ikke opdage, at der er sket 
noget usædvanligt. Og hvis situationen 
udviklede sig, kunne den normaliseres 
hurtigere og mere skånsomt til gavn for 
både patient og medarbejder.

Michael Sullivan
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OP Vent2 skal måle på 
live operationer
Et nyt projekt med målinger af TAF contra LAF er på vej, men denne gang skal hygiejnen måles direkte og 
live under rigtige operationer på landets operationsstuer

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Arbejdet med at dokumentere hygiejnen 
ved forskellige ventilationsanlæg fort-
sætter med et nyt videregående projekt, 
OP Vent2, der bliver det største der skal 
måle den luftbårne hygiejne på operati-
onsstuer med LAF og TAF på hospitaler 
mens patienter bliver opereret.

Det fastslog maskinmester Johnny 
Nielsen fra SE Energi & Klima, der har 
været en del af teamet bag planlægnin-
gen og udførelsen af projektet OP Vent1, 
hvor man har sammenlignet de to venti-
lationssystemer, der stadig er genstand 
for debat.

Der hersker stadig stærkt delte me-
ninger om de to systemer og deres evne 
til sikre en ordentlig hygiejne på og om-

kring operationslejerne, men der er også 
stort fokus på hygiejnen i resten af ope-
rationsstuen og effekten, når der instal-
leres mere udstyr derinde.

FSTA og FSD har været tovholder på 
en vejledning om ventilation på operati-
onsstuer i en arbejdsgruppe i FSTA, hvor 
Johnny Nielsen deltog, hvor man virkelig 
var nede og tælle partikler. Johnny Niel-
sen ridsede hele baggrunden og person-
kredsen for OP Vent 1, arbejdsgruppens 
opgaver og de udførte målinger.

Holdet skrev en diger rapport om 
resultaterne ved LAF og TAF i rappor-
ten OP-Vent1 fra reservestuerne 21 og 
22 på Gentofte Hospital finansieret af 
ELFORSK. Målet er fortsat at måle den 
hygiejniske standard i operationsrum på 
sygehuse med reducere energiforbrug.

Johnny forklarede om OP Vent 1s til-

blivelse, at anstødsstenen var en total 
mangel på målinger af energiforbruget til 
ventilationen på operationsstuerne. Han 
brugte sit netværk og fandt ud af, at så-
danne oplysninger nærmest ikke eksiste-
rede og derfor blev projektet skabt.

– Det viste sig også, at man aldrig tid-
ligere har sammensat et tværfagligt hold 
med blandt andet læger, teknikere, syge-
huspersonale, rådgivere, sygehusperso-
nale som deltagere, sagde han.

Implantater er særligt problem

Den oprindelige tanke var at operere på 
grise og måle hygiejnen, men da lægerne 
påpegede, at den store udfordring var 
bakteriologisk vækst på implantaterne, 
når den sterile emballage er brudt, dre-
jedes projektet ind på hoftekirurgi, hvor 
patienter der får kunstig hofte indsat.

Målet var en direkte sammenligning 
mellem LAF og TAF ved nedsat energi-
forbrug i 32 forsøg. Alt blev målt efter 
en protokol med checkskemaer, der blev 
skrevet drejebøger, målt og dokumen-
teret luftmængder, vedligehold, køle-og 
varmesystemer m.m. så alt var kortlagt 
inden start.

– Mikrobiologisk er risikoen for infek-
tioner med implantater som nye hofter 
og de kræver flest efterbehandlinger. 

Orthopaedic Research Unit – Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology
Odense University Hospital 

Dept. of Clinical Research – University of  Southern Denmark – www.sdu.dk/ki/orto

Threshold: 2,900

Microbial air contamination
Macro-particles (≥5 µm), mean (±SD), n=8

LAF 100% TAF 100% LAF 50% TAF 50%

1,581 (±2,841) 7,923 (±5,151) 1,018 (±1,084) 6,157 (±2,439)

LAF: Laminar airflow
TAF: Turbulent airflow
Fresh air exchange: 100% vs. 50%

Forskellene mellem LAF OG TAF var markante i OP Vent1 forsøgene som det fremgår af 
søjlediagrammerne, nu skal nye forsøg teste hygiejnen under rigtige operationer ude på 
danske sygehuse.

Johnny Nielsen
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Når man får indført noget kunstigt i krop-
pen, er risikoen infektioner størst. Derfor 
blev området valgt, sagde Johnny Niel-
sen.

– Den mængde litteratur man kan læse 
om ventilation i relation til bakteriologisk 
infektion er forsvindende lille. En hofte-
operation tager 53 minutter, så der kan 
sagtens komme partikler fra personalet. 
I 16 forsøg kørtes 100 pct. luftmængder 
på LAF og TAF og 16 med 50 pct.

På LAF kunne luftskørtet under brik-
sen så ikke opretholdes ved yderligere-
reduceret luftmængde. Al databehand-
ling foregik på OUHs mikrobiologiske 
afdeling og professor Hans Jørn Kolmos 
verificerede målingerne, der viste sig at 
være ret spredte.

Studerende fra DTU udførte sporgas-
målinger, så man kunne simulere luft-
strømmene. Nogle tal var rigtigt gode, 
men nogle TAF målinger hopper helt 
uden for grænserne. TAF ved lave luft-
mængder var lidt af en lottokupon af 
usikkerhed, mens LAF lå meget stabilt, 
fastslog han.

Ud over hygiejnen måltes energifor-
bruget til ventilation, el, varme og køl. 
På LAF var 80 pct. recirkuleret luft og på 
TAF var genbrug af luft nul.

– Summa summarum blev det beslut-
tet, at vi skulle i gang med OP Vent2, 
men denne gang ude på operations-
stuer, hvor patienterne bliver opereret. 
Vi spørger om vi må besøge operations-
stuerne og håbe på, at vi kan finde stuer, 
hvor vi kan sammenligne LAF og TAF 
ved hofteoperationer, sagde han.

– Der skal laves tæt på 400 forsøg 
rundt om i Danmark 16 forskellige ste-
der og kunne I tænke Jer at deltage i et 
sådant projekt, så kom og hvisk mig det 
i øret, sagde Johnny Nielsen. Vi har kon-
takt med ledende overlæger på sygehu-
sene.

OP Vent 2 har fået bevilget 1,9 mil-
lion kr. til den nye undersøgelse, oplyste 
Johnny Nielsen.
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Effektiv kloakfornyelse

www.aarsleffpipe.com

Med en Aarsleff strømpeforing forlænges rørenes 
levetid med op til 100 år. Kloakfornyelsen gennem-
føres uden opgravning med den nye patenterede 
LED-hærdningsmetode. Fornyelsen sker stort set 
uden at forstyrre den daglige drift, og derfor er 
den ideel til travle sygehusmiljøer.

Ny teknologi skaber besparelser på 
landets sygehuse
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Bygning til nedbrydning af siloer
Da Helsingør Kommune skulle bygge et sundhedscenter, søgte Hans Harding Møller jobbet som 
projektleder for byggeriet. Han havde jo erfaring med hospitalsbyggerier. Det vigtigste kriterium for det 
nye center viste dog hurtigt: Det måtte frem for alt ikke ligne et hospital!

AF JOURNALIST GORDON VAHLE 

Tanken var nærliggende for Helsingør 
Kommune: Det gamle Nordsjællands 
Hospital ligger tomt i byen. Hvorfor ikke 
bygge det om til et sundhedscenter for 
kommunens borgere?

Tanken var også nærliggende for 
projektleder Hans Harding Møller, der 
holdt FSTA-konferencens tredje indlæg 
på spor 1 torsdag: Helsingør Kommune 
skulle ombygge et gammelt hospital. 
Hvorfor ikke tilbyde kommunen hjælp 
fra én, som har erfaring med hospitals-
byggerier?

Som tænkt, så gjort. Hans Harding 
Møller, der var projektleder på Det Nye 
Bispebjerg Hospital, søgte og fik stil-
lingen som projektleder i den nordsjæl-
landske Kommune.

Nu er projektet beskrevet. De fem 
prækvalificerede hold er valgt, og der er 
udbud til januar. Der er bare ikke læn-
gere tale om ombygning af et gammelt 
hospital. Og dét hus, der nu skal bygges 
et helt andet sted, ligner overhovedet 
ikke et hospital!

Asbest, PVC og bly

– Ja, sådan kan det gå, smilede Hans 
Harding Møller, hvis indlæg uddybede, 
hvorfor det ikke gik, som det var tænkt i 
Helsingør… men meget bedre!

– Baggrunden er klar nok. Vi bliver 
ældre og ældre, og samtidig bliver hospi-
talsindlæggelserne kortere og kortere. 
Det betyder, at der også i den primære 
sundhedssektor bliver behov for mere 
sofistikeret behandling og ny teknologi – 
alt det, som vi hospitalsverden er så gode 
til. Samtidig var sundhedstilbuddene 
spredt på mange forskellige adresser. 
Der var og er behov for at få det samlet. 
Alt dette er der ikke ændret på, fortalte 
Hans Harding Møller.

Der var bare dét med det gamle ho-
spital…

– Regionen havde solgt det hele til 
Freja, Statens ejendomsselskab, der 
gerne ville sælge videre til kommunen. 
Så vi tog ud og kiggede. Bygningerne 
var gamle og slidte, og det, der ikke var 
asbest, var PVC eller bly. Det ville blive 
rigtigt dyrt at renovere. For dyrt… heldig-
vis, smilede Hans Harding Møller.

Tæt samarbejde i 
sundhedsvæsenet

For der viste sig et andet og meget bedre 
tilbud. Midt mellem Helsingørs Borger-
service og et center for By, Land og Vand 
ligger en ubebygget grund, der kan byg-
gemodnes for under en tredjedel af det 
beløb, det ville koste bare at rydde op og 
miljøsikre det gamle sygehus.

Med en bar mark kunne tavlen viskes 
ren, og man kunne få et fælles sundheds-
hus, hvor det ’Fælles’ er helt afgørende 
og går igen i alle tanker og streger, der er 
tænkt og slået siden.

– Normalt er det primære sundheds-
væsen delt op i tre adskilte siloer, hvor 
borgere og informationer har svært ved 
at komme fra den ene til den anden. De 
kommunale funktioner som rehabilite-
ring, pleje, rådgivning om sundhed mv. 
samt foreninger og frivillige; de regio-
nale funktioner som akutklinik, røntgen, 
ambulatorier, blodbank mv. og de private 
funktioner som praktiserende og special-
læger, fysioterapeuter, diætister mv. skal 
arbejde sammen. Derfor skal der være 
én indgang i vores hus, uanset om du er 
syg, på vej til at blive rask eller allerede er 
det og bare kommer for at få et godt råd, 
understregede Hans Harding Møller.

Det er tanken, at det fælles skal være 
endnu mere vidtgående.

– Fællesskabet skal også fungere i 
den daglige drift og brug af huset. Det 
betyder, at de tre parter er fælles om re-
ception, IT og anden teknologi, kantine, 
møderum, træningslokaler mv., lød Hans 
Harding Møllers vision.

Og visionen er ikke længere væk, end 
at Helsingør Kommune og Region Ho-

vedstaden i øjeblikket har konkrete og 
seriøse forhandlinger om at etablere en 
fælles ledelse og fælles økonomi. Det 
er også besluttet at vedligeholdelse mv. 
godt kan foregå i samklang med naboen, 
Borgerservice. Hvad rolle spiller det, at 
de to institutioner hører ind under hver 
sin afdeling i kommunen og bor på hver 
sin matrikel, når græsset skal slås, vindu-
erne pudses eller en pakning skiftes?

Fleksibelt hus og brugerdrevet 
byggeri

Tankerne om fællesskab og væltede si-
loer får stor betydning for såvel arkitek-
turen som udbuds- og byggeprocessen.

– Alle tre instanser, kommunen, re-
gionen og de private lejere har brug for 
fleksibilitet. Derfor bliver huset bygget 
efter principper, man ellers kender fra 
kontorhoteller, forklarede Hans Harding 
Møller.

Skridtet fra store tanker om fælles-
skab til et færdigt hus, der svarer til vi-
sionerne, behøver ikke at være voldsomt 
stort. Men det kræver forberedelse, og 
at alle trin i processen er tænkt grundigt 
igennem.

– Man skal vælge den rigtige udbuds-
strategi. Vi tænkte først på OPP. Det ville 
dog ikke løse problemer, men måske 
endda skabe nogle, når kommune, re-

Hans Harding Møller

Fortsættes side 24
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Med Zeparo Cyclone kan du slippe af med op til 95% af snavset i cirkulations vandet i løbet af de 
første par cykler, før det får en chance for at påvirke kritisk udstyr som kølere, kedler, pumper, ventiler, 
varmemålere eller gulvvarme. Dens suveræne evne til at fjerne snavs er op til 9 gange højere** end 
traditionelle udskillere.

Fås i DN 20–50. Velegnet til anlæg med op til 300 kW effekt.

www.imi-hydronic.com

Faktum 

Nr. 11
Korrosion og smudsafl 
ejringer i rørene kan forøge 
pumpeomkostningerne med 
op til 35%* i et varme- eller 
køleanlægs første driftsår.

Zeparo Cyclone

Forestil dig det her var rent.
Så få øjnene op for den nye 
Zeparo Cyclone

*  TA Hydronics, “Energy Insights Factbook”, 2012
** Afprøvninger udført af Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC, Rapperswil, Schweiz
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gion og private lejere hver for sig skal leje 
sig ind i 30 år hos et driftsselskab. Nu er 
vi så landet men en totalentreprise, som 

er baseret på en massiv brugerproces. 
Det bliver et udbud med forhandling, så 
vi hele tiden bevarer fleksibilitet og ind-

Tavlen blev visket ren, da det gamle hospital viste sig at være FOR gammelt. Men der kom 
straks nye streger på den. Der skal være én indgang og plads til udvidelse for alle tre parter 
(1). Huset ligner mere et kontorhotel end et hospital med lette og flytbare væge (2). Og de 
enkelte funktioner skal kunne ’vokse om hjørnerne’ til de andre (3), så der altid er størst 
mulig fleksibilitet.

flydelse på projektet, fortalte Hans Har-
ding Møller, der tidligere har haft gode 
erfaringer med brugerinddragelse.

Brugerne ved bedst

– Du tror du ved det hele, men ofte ved 
brugerne bedre. Vi havde et eksempel 
med toiletterne, hvor brugerne bad om 
at få dem præcis 6 kvadratmeter store. 
”Hvorfor ikke syv, så der bliver der bedre 
plads?” spurgte vi, og svaret kom med 
det samme: ”Så kan de gangbesværede 
ikke nå støttehåndtagene på væggen”…

Forberedelserne strækker sig hele ve-
jen gennem forløbet. Hans Harding Møl-
ler har besluttet sig for commissioning, 
selv om han ikke selv har prøvet det før.

– Jeg tror på, at vi får det bedste resul-
tat, hvis vi kombinerer commissioning og 
grundig forberedelse. Og så skal teknik-
leverandørerne stå for driften de første 
tolv måneder. Det er allerede skrevet ind 
i udbudsmaterialet.

Helsingør Kommunes nye fælles sund-
hedshus vil få et areal på cirka 13.000 
kvadratmeter og ventes færdigt i 2021. 



Meget mere end  
blot en brandtætning
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Roxtec kabel og rørtætninger eliminerer risikoen i dine laboratorier,  
renrum og biologisk sikrede faciciliteter. Undgå forurening og des
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Region H vil forenkle en 
jungle af alarmer
De nye patientkald og kritiske alarmer i Region H bliver baseret på smartphones, men hele den nye, central 
it-arkitektur tilpasses, så de nuværende systemer på de eksisterende hospitaler også får fordel af løsningen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Region Hovedstadens patientkald og 
alarmer skal standardiseres og forenkles, 
så hospitalerne efterhånden får samme 
udstyr. I dag er der mange forskellige sy-
stemer der udgør en uoverskuelig jungle 
af teknik.

Derfor ønsker regionen at få leveret 
en komplet pakkeløsning til de nye ho-
spitaler, der samtidig udgør en løsning 
som kan integreres med de eksisterende 
patientkald og alarmer på hospitalerne, 
der ikke står for at skulle udskiftes.

Regionen udbød i december 2015 op-
gaven med at levere patientkald og kri-
tiske alarmer. Valget af leverandør blev 
i juli 2016 truffet med valgte af ascom, 
oplyste salgsdirektør Jens Sand Ander-
sen fra virksomheden. Målet har være at 
konsolidere og standardisere.

– Region H har en central, regional 
it-organisation (CIMT) der også omfat-
ter medico, telefoni og har til formål at 
lave stordrift på alle hospitalerne, hvor 

man starter med Nyt Herlev, Nyt Riget, 
Nyt Bispebjerg, Nyt Nordsjælland og Nyt 
Hvidovre.

Så er der alle de eksisterende hospi-
taler. Der er vi ikke nået så langt med 
endnu, sagde Jens Sand Andersen fra 
ascom, der gennemgik, hvordan man 
sikrer samme funktionalitet og teknologi 
på alle hospitaler:

– I region H har man ansvaret for flere 
end 1000 systemer og det ved vi godt er 
stort set umuligt at håndtere på sigt. Der-
for handler det meget om at reducere, 
lægge sammen, konsolidere og standar-
disere, sagde Jens Sand Andersen.

I Tyskland har man standardiseret 
patientkald og fået de samme løsninger 
på alle hospitaler. Alle fabrikanter følger 
samme standard. Det vil man også gerne 
opnå i Region H på patientkald og kriti-
ske alarmer.

Det skaber en større mobilitet for 
dem, der bevæger sig mellem hospita-
lerne. Det bliver vigtig faktor, at man kan 
flytte personalet rundt, men det går ikke, 
hvis man har forskellige procedurer. Det 

er en af de fordele vi gerne vil opnå og 
hænger sammen med sundhedsplatform 
og processer, understregede han.

Center skal sikre alle data

Helpdesken og kompetencen bygges op 
centralt. Denne type af løsninger, pro-
cesser og integration med medicinske 
systemer bliver mere og mere kompli-
ceret. Derfor bliver man nødt til at samle 
kompetencen et sted. Det er den vej det 
går, uddybede han.

– Genbrug af data er en rigtig stor 
driver for det: Når man lægger systemer 
sammen, betyder det, at alle hospitaler 
skal integreres, man ser patientkald som 
stigende del af kliniske proces, vi inte-
grerer SPO, der står for sikkerhed, per-
sonale og organisation.

Admission-discharge og transfer ADT 
er alt omkring patienten, som man også 
ønsker at samle centralt. Sundhedsplat-
formen har i forvejen alle de informatio-
ner og data om patienten, så man undgår 
dobbelttastninger og fejl.

Der er også tilslutning af telemedi-
cinsk udstyr samt indberetninger, hvor 
dokumentationen standardiseres.

Region H ønskede en samlet pakke 

Arkitektur for patientkald og Alarmkald
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Opbygningen af den nye tekniske og funktionelle struktur for alarmer og kritiske opkald 
som er målet for Region Hs hospitaler. Kilde:ascom.

Jens Sand Andersen
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til alle de nye byggerier centralt. Vi skal 
løbende udvikle mange af disse ting i 
samarbejde med regionen de næste ti år.

Det sikrer, at regionen ikke står med 
udstyr der er utidssvarende til den tid.

En løbende kontrol af patienten

Patientkaldene handler om at forbinde 
en patient med plejepersonale, og vide-
rebringe information om patienten, som 
allerede eksisterer i Sundhedsplatfor-
men. Systemet giver også mulighed for 
at tilgå en avanceret log, så hvis en pa-
tient er smittet, ønsker man selvfølgelig 
at vide, hvem blandt personalet der har 
været inde hos vedkommende for at eli-
minere smittespredning.

Ud over at kalde efter hjælp vil pro-
jektet omfatte tilslutning af medicinsk 
udstyr, der ikke kun sikrer patientens 
behov, men sørger for at data sendes fra 
andet udstyr koblet til patienten over til 
personalet, så de kender patientens til-
stand som en ekstra sikkerhed.

Om måden patienterne og personalet 
kobles sammen på, sagde Jens Sand An-
dersen:

– Der er tre måder at få informationer 
på om patientens tilstand: Patient initie-
ret med aktivering af snor eller knap, så 
er der alt, som kommer fra diverse ap-
parater, så man får oplyst værdier om 
blodtryk m.m., så man kan trække data 
ud fra udstyret på stuerne og give tidlige 
advarsler.

Sensorer kan registrere, om patienten 
har forladt sengen og ikke er kommet til-
bage, der kan give input til alarmer. De 
tre ting er avanceret systemer for at sikre 
patienten bedst muligt.

Konsolidere og Standardisere?
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Her er fordelene som regions-
hospitalerne skal opnå med 
de nye alarmer og it-system. 
Kilde: ascom.

Sikret større overblik

Personalet ønsker overblik over senge-
stuerne ligesom på akutafdelingen med 
store overbliksskærme, hvor afdelings-
sygeplejerskerne gerne vil kunne se pa-
tienterne, udstyr der afgiver alarmer og 
sensorer der reagerer på patienterne.

Det bliver separate trykfølsomme, 
standard oversigtsskærme, der også kan 
køre på pc, som Region H selv leverer. 
Hvor de placeres er helt op til dem selv. 
Personalet kan se aktuelle behov, tom 
infusionspumpe m.m. Det giver stor 
fleksibilitet, men det kræver vi sammen 
med personalet er i stand til at definere, 
hvordan de ønsker at køre det.

Opgaver kan være initieret af syste-
met eller en plejer m.m. Det vil fremgå af 
overbliksskærmen.

Mobiliteten bliver større med opkob-
lede smartphones med apps der kan give 
den enkelte plejer overblik over patien-
ter, opkald og opgaver, når plejepersona-
let er på farten.

Herlev Hospital kører videre med 
Dect. Andre hospitaler har andre løsnin-
ger, de nye ønsker primært at anvende 
smartphones. Vi vil se en fælles tilpas-
ning, så det hele hænger sammen i en 
overordnet løsning, forsikrede Jens Sand 
Andersen.

Jens Sand Andersen viste it-arkitek-
turen og fortalte, at ascom leverer soft-
waren til regionerne, der er busbaseret 
med to aktive, redundante systemer 
med fælles central softwareplatform til 
patientkald og alarmer.

På de eksisterende hospitaler får man 
ikke særlig meget ved at indføre nye pa-
tientkald, så derfor er det smart at kunne 

genbruge dette med det nye set-up, og 
selv om man har andre taster på udsty-
ret, kan man godt køre indrapporterin-
gen, beroligede Jens Sand Andersen.
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”Vi laver da bare en Skejby”
Der var ikke så lidt selvironi gemt bag startbilledet fra byggechef Asger Schous præsentation på FSTA-
konferencens spor 1 lige efter frokost torsdag. En smilende statsminister og en regionsrådsformand med et 
måske lidt mere anstrengt smil klippede et rødt bånd over med hver sin kirurgiske saks. I baggrunden var 
det meget sigende ikke helt den ægte vare men en kæmpemæssig fotostat af AUH Skejby.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE

– Folk fra andre byggeprojekter siger, 
at det er let nok at gå fra byggefasen til 
ibrugtagning og drift. ”Vi laver da bare 
en Skejby”, siger de.

Byggechef Asger Schou fra Projektaf-
delingen for Det Nye Universitetshospi-
tal i Aarhus, DNU, grinede lidt. Men al-
voren gik ret hurtigt op for forsamlingen. 
For man laver ikke ”bare” en Skejby og 
inviterer politikere til at klippe røde bånd 
over. At forvandle DNU til AUH Skejby 
og senere, når alle fem hospitaler i Aar-
hus er samlet i Skejby, til AUH, Aarhus 
Universitetshospital, slet og ret, er langt 
fra en øvelse, der kan beskrives med or-
det ”bare”.

Tværtimod. Da DNU i Skejby er det 
første og største af de 16 kvalitetsfonds-
projekter, er det også projektet med de 
første og de største fejl… Eller det var i 
hvert fald dét indtryk, man kunne få efter 
at have hørt Asger Schous indlæg. Men 

selvfølgelig var meningen ikke selvpineri 
eller at hænge nogen ud.

– Men måske kan man lære noget i 
de andre projekter, der følger efter. For 
det er ikke let at finde den rigtige måde 
at gøre det. Det er jo ikke noget, man 
kan Google nogen steder, sagde Asger 
Schou, inden han gik i gang med den 
lange liste over ting, der kunne have væ-
ret gjort anderledes. 

Problemet er i princippet, at alting risi-
kerer at falde ned mellem flere stole, når 
et byggeri skal afleveres til bygherren.

Fokus flyttes

– Alle i projektorganisationen føler, at de 
nu er ved at være ved vejs ende. Rådgi-
verne har projekteret og styret projektet 
igennem, og så flytter fokus. Vi hverken 
kan eller vil finde ud af idriftsættelse. 
AUH har overtaget driften, men ikke 
bygningerne. Der mangler stadig do-
kumentation, tests og commissioning, 
fortalte Ager Schou, der også pegede 

på problemer i den ’anden ende’ – med 
aflevering af delelementer fra forskellige 
håndværkere til DNU Projektgruppen.

– Og lad os bare tage de kendte og 
store problemer fra en ende af. Det har 
der alligevel været skrevet om i pressen. 
Det drejer sig om OP-stuerne og brud 
på ringledningen til køl, sagde Asger 
Schou, og så fulgte et par cases, hvor 
Murphy – ham med ”alt, hvad der kan 
gå galt, går galt” – for alvor havde været 
med på byggepladsen.

Retssager stopper alt

– OP-stuerne er forlangt afleveret i kate-
gori 4, hvilket er den højeste rengørings-
klasse, ultrarent. Pt. kan de ikke opfylde 
kravene, og der er uenighed mellem Re-
gionen og Rådgivergruppen om, hvilken 
kategori OP-stuerne oprindelig blev be-
stilt til at skulle opfylde tilbage i 2011. I 
kategori 4 stilles der meget høje krav til 
materialer, ventilation, støvbinding over 
loft, tæthed, overtryk, rengøring og tests 
med måling af kimtal, partikler, oprens-
ningstid mv., og jeg ved faktisk ikke helt, 
hvordan dette spil mellem leverandører, 
byggeri, rengøring og dem, der skulle 
have styret hele processen, ender, sagde 
Asger Schou ærligt og tilføjede:

– Men ét er sikkert. AUH vil have Ul-
trarene stuer, og vi stopper ikke, før vi 
har opnået det!

Bruddet på køleledningen satte en 
kædereaktion i gang, der slår alt, hvad 
gamle Edward A. Murphy oplevede, da 
hans forsøg gik galt, og han fandt på sin 
’lov’. Da kølingen forsvandt, steg tempe-
raturen i et serverrum. Det satte sprink-
leranlægget i gang, og det betød, at der 
udbrød et regulært regnvejr i serverrum-
met. På grund af et stort hul i etageadskil-
lelsen til etagen nedenunder røg vandet 
derefter lige ned i MR-scanner rummet.

Og som altid, når den slags sker, kom-
mer spørgsmålet om, hvem der skal be-Statsminister Lars Løkke Rasmussen og regionsrådsformand Bent Hansen klippede ved 

indvielsen det røde bånd, som var spændt ud mellem to dropstativer, over. 
(Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital). Fortsættes side 30
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tale, prompte. Var det bruddet på køle-
ledningen, sprinklerne, som gik i gang 
uden at der var ild, hullet ned til MR-
scanneren, som aldrig var blevet tætnet, 
der var skyld i, at det gik så galt? Alle led 
i kæden er blevet smedet af projekte-
rende, entreprenører og håndværkere, 
så der er brug for en håndvask i Mega-
størrelse, hvis alle involverede parter 
skal kunne vaske hænder… Ingen vil jo 
betale de 12-15 millioner, som uheldet 
har kostet.

– Men uanset, hvad der sker, så vil vi 
gøre alt for at få et forlig i stand. Rets-
sager sætter alt i stå, lød Asger Schous 
første læring til forsamlingen.

Samarbejde skal opbygges tidligt

Listen over Asger Schous gode råd til 
kollegerne på andre store hospitalsbyg-
gepladser var lang. Men i princippet 
handler det hele først og fremmest om 
samarbejde.

– Det er altafgørende for at få succes 
med commissioning, at der er så tidligt 
som muligt etableres et konstruktivt sam-
arbejde mellem Projektorganisationen 
og Teknisk Afdeling. Det ville have været 
fantastisk, om vi havde haft en gennem-
gående, uvildig og passioneret commis-
sioningsleder til at styre processen hele 
vejen igennem, sagde han eksempelvis.

– Commissioning vil typisk give stor 
værdi, hvis det anvendes på VVS, varme, 
ventilation, automatik og køling samt 
for anlæg, der fungerer i sammenhæng 

med disse området. Det gør vi nu i afle-
veringsfasen – desværre alt for sent for 
at høste den sande gevinst, supplerede 
han.

Visuel aflevering er langt fra nok

Byggebranchens erfaring med aflevering 
af installationer er, at der generelt er alt 
for mange fejl og mangler.

– Traditionen er jo, at rådgivernes 
mangelgennemgang baserer sig på en 
visuel gennemgang af installationerne. 
Men så kan man jo kun konstatere, om 
det ser flot ud, og om alt sidder lige. Men 
virker det? Med hvilken virkningsgrad? 
Er det korrekt indreguleret? Og kan 
Teknisk Afdeling finde ud af at betjene 
installationer? spurgte Asger Schou, der 
mente, at svaret i hvert fald ikke kunne 
hentes i hverken AB92, ABR89, ABT93 
eller FRIs ydelsesbeskrivelser.

– Disse regulativer understøtter ikke 
en så kompleks installationsteknik, som 
findes på hospitaler, sagde han og an-
befalede en regulær performance test i 
stedet.

– Det er specielt væsentlighedskrite-
riet i AB92, der er problematisk. Her sæt-
tes ”væsentlige fejl” i relation til, hvad der 
”normalt” i branchen. Men hvad er nor-
malt? Er det fx ”væsentligt nok” til at af-
vise modtagelse, når samtlige pex-dåser 
til vand og varme i 40.000 kvadratmeter 
byggeri ikke er fastgjort…?

Til sidst havde Asger Schou yderligere 
et par gode råd til forsamlingen af tilhø-

rere, der for de flestes vedkommende på 
den ene eller anden måde havde ansvar 
for hospitalsbyggerier og nok mente, at 
fastgørelse af pex-dåser var ret væsent-
ligt.

– Vi skal som bygherre tage ansvar. Vi 
kan ikke lægge det ud til rådgiverne. De 
har jo allerede brændt honoraret af i for-
bindelse med projektering og opførelse, 
og i afleveringsfasen bliver motivationen 
mindre i samme takt som honoraret sti-
ger. På DNU har vi nu ansat eksterne 
MEP-specialister, som vil hjælpe os med 
at få teknikken helt i mål, afslørede Asger 
Schou.

Han rådede forsamlingen til at få op-
bygget en ’afleveringsorganisation’, hvor 
projektafdeling, region og teknisk afde-
ling i fællesskab får identificeret de løse 
ender og fejl, så de kan rettes løbende, 
inden projektafdelingen nedlægges og 
teknisk afdeling sidder alene tilbage med 
aben.

Asger Schou
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De nye regler for 
brandsikkerhed på 
hospitalerne
Et nyt bygningsreglement med nye regler træder i kraft 1. januar 2018 og der er behov for at få klarlagt og 
løse konflikter mellem hospitalernes funktioner og opretholdelse af en høj brandsikkerhed

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Brandsikring af hospitaler er en kom-
pleks størrelse, som mange gange giver 
udfordringer, sagde afdelingsleder Brian 
Vestergård Jensen fra DBI – Dansk- 
Brand og Sikringsteknisk Institut og rid-
sede betydningen af det nye bygnings-
reglement og certificeringsordningen for 
brandrådgivere op.

– Det er ikke nok at brandsikre byg-
ninger for der er forhold omkring drift, 
arbejdsgange, hygiejne, sundhed og de 
installationer, der følger med, sagde han 
og henviste til pjecen ”Vejen til et styrket 
byggeri i Danmark” fra 2014 som satte 
enklere byggeri, brandsikring og sagsbe-
handling som mål.

I 2015 udtalte Helle Thorning-Schmidt 
at regeringen ville afskaffe den tekni-
ske byggesagsbehandling og siden har 
man fortsat i ministeriet for at gøre det 
til hverdag. I 2016 etablerede man ram-
merne for en certificeringsordning, der 
skulle erstatte byggesagsbehandlingen 
med 4 hovedmål:

At forbedre grundlaget for gentagelse 
i byggeriet, give lige mulighed for at 
drage fordel af funktionskravene, under-
støtte mulighed for øget brug af løsnin-
ger og byggematerialer samt forbedre 
rammerne for, at bygherrer og rådgivere 
kan optimere byggeprocessen.

Funktionskravene skal give større mu-
lighed for at forny teknologien og bygge-
materialer. Næste år kommer BR18 og en 
certificeringsordning. Den tekniske byg-
gesagsbehandling af brand, konstruktio-
ner og installationer stopper.

Der er indført en certificeringsordning 
for brand og konstruktioner. Ansvaret 

placeres hos bygherren og rådgiveren, 
men her ligger det allerede i dag, poin-
terede han. Certificeringen skal sikre, at 
bygningerne er sikkerhedsmæssigt for-
svarlige at opholde sig i.

Certificeringsorganet, der udsteder 
certificeringen, er ikke et statsligt organ, 
men alle der ønsker af fungere som certi-
ficeringsorgan for brand og konstruktio-
ner kan byde ind. Det er ikke en styret 
størrelse fra myndighedernes side.

Fire nye brandklasser

Der vil blive stillet en række krav om 
kompetencer til rådgivere ved projekte-
ringen af brandsikkerhed. Der indføres 

således 4 nye brand- og risikoklasser i 
BR18 og brandregulativet, når der reno-
veres, ombygges eller nybygges.

– Brandklasserne bliver afgørende 
for, hvilke kompetencesæt der skal være 
til stede i projekteringsteamet, fastslog 
han. Bygningsreglementet BR18 var i 
høring i foråret og er for en måned siden 
er det sendt til notificering i EU.

Der bliver 40 nye kapitler, mens der 
i dag er 8. Det, der er relevant for byg-
herre og rådgiver er, at den tekniske 
byggesagsbehandling har en 6 måne-
ders overgangsperiode i forbindelse 
med indførelse af BR18. Det er datoen 
for byggeansøgningen der afgør, om de 
nye eller gamle regler (BR15) skal følges.

NYT BR18 OG CERTIFICERINGSORDNING
Hvad kommer det til at betyde for rådgivere og bygherrer?

▪ Slut med den tekniske byggesagsbehandling hos myndighederne

▪ Certificeringsordning for brandsikkerhed og bærende konstruktioner

▪ Ansvaret placeres hos rådgivere (og selvfølgelig forsat hos bygherre)

▪ Certificeringsorgan skal sikre kvalitet

▪ Kompetence krav til rådgivere ved projektering af brandsikkerhed

▪ 4 nye brandklasser samt 4 risikoklasser

Her er i hovedtræk listet konsekvenserne ved det nye bygningsreglement og certificerin-
gen.
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For brand og konstruktioner kan byg-
gebranchen nok ikke omstille sig på seks 
måneder, så der er indsat en to-årig over-
gangsperiode, så man frem til udgangen 
af 2019 kan vælge mellem en certificeret 
rådgiver eller kommunal byggesagsbe-
handling, oplyste han.

– I de projekter som vi ser, er man ikke 
på nuværende tidspunkt begyndt at ind-
tænke BR18, men følger BR15 i de nye 
projekter, men det er op til bygherren, 
hvad man vil køre efter, sagde han og vi-
ste det nye bygningsreglement.

Det bliver langt mere temabaseret 
med en række underemner. Kun brand 
og konstruktioner er cetificeringspligtige 
og stiller krav om kompetencer hos råd-
giveren.

Patienter skaber høj kompleksitet

Brandklasser er et nyt begreb, der fast-
lægger certificeringsniveauet -hvor 
store kompetencer der skal ligge hos 
konstruktionsteamet og afspejler byg-
ningens kompleksitet – risikoen for de 
personer der er i bygningen. Hospita-
ler med sengeliggende vil ofte have høj 
kompleksitet.

Enten følger man et præskriptivt sæt 
af regler helt eller også dokumenterer 
man via brandteknisk dimensionering, 
at der er opnået en lige så god eller 
bedre brandsikkerhed. Om man vælger 
det ene eller andet er i princippet op til 
bygherren og dennes rådgivere, oplyste 
Brian Vestergård.

Rådgiveren skal dokumentere brand-
klassen, der skal godkendes af kommu-
nen, så rådgiveren kan varetage resten af 
projekteringen.

Koncept for brandklasser

De 4 brandklasser har stigende kom-
pleksitet, så 4 er byggerier med en stor 
personbelastning, store sammenhæn-

gende rum eller mange etager. Jo større 
kompleksitet og mere udtraditionelt man 
bygger, desto større kompetencekrav 
stilles til rådgiveren.

Begrebet anvendelseskategori fort-
sætter og hospitaler vil fortsat ligge i 
anvendelseskategori 6. Byggeri op til to 
etager over terræn og en etage under vil 
kunne indplaceres i brandklasse 2, hvis 
man følger en præskriptiv procedure og i 
minimum klasse 3, hvis man afviger her-
fra. 

For hospitaler højere end to etager el-
ler med mere end 1 etage under terræn 
gælder klasse 4 med de største kompe-
tencekrav. Mange hospitaler vil hurtigt 
havne i denne klasse. Kun 1-2 etagers 
bygninger kan holdes i brandklasse 2 – 
3.

Klasserne fastlægges på de enkelte 
hospitalsafdelinger, men det højeste er 
gældende for hele bygningen. Kravene 
er ikke helt fastlagt, men kan flugtveje 
adskilles, vil bygningen formentlig kunne 
tildeles forskellige brandklasser efter, 
hvordan den hænger sammen, vurde-
rede han.

Bygningens risikoklasse bestemmes 
af anvendelsen, antal personer i den og 
bygningshøjde. Den skal kombineres 
med kompleksiteten. Vælges funkti-
onsbaseret brandsikkerhed løftes man 
automatisk op i klasse 3, der kræver 
en længerevarende uddannelse og 60 
ECTS-point fra et universitet, svarende 
til et helt års fuldtidsstudie specifikt om 
brandsikkerhed, påpegede han.

Mange har kompetencerne

De fleste tegnestuer og rådgivende in-
geniører har medarbejdere der kan ge-
bærde sig på brandklasse 2, der kræver 
3-årig uddannelse og 2 års erfaring med 
byggearbejde, beroligede Brian Vester-
gård, men de to højeste niveauer kræver 
3 og 7 års byggeerfaring og de 60 ECTS-
point. Man skal desuden have godkendt 
et projekt af certificeringsorganet. Det er 
tale om personcertificering, så man kan 
godt miste et certifikat.

– Jo mere kompleks et hospitalsbyg-
geri bliver, desto større krav til kontrol. 
Når man er oppe i brandklasse 4 kræves 
tredjeparts kontrol af dokumentationen. 
Bygherrer skal altid entrere med en uaf-
hængig rådgiver til at udføre kontrol, der 
gerne må have arbejdet tidligere for byg-
herren.

Er den projekterende og kontrollan-
ten uenige, kan bygherren hyre en ny 
kontrollant eller kommunen kan afgøre 
striden. Certificeringsorganet vil udtage 
hver 10. projekt til kontrol, men omfan-
get af den er ikke fastlagt endnu, fastslog 
Brian Vestergård.

Hele BR18 bliver funktionsbaseret, 
rådgiver og bygherre kan køre projektet 
fra start til slut uden stop hos de kommu-
nale bygnings- og brandmyndigheder. 
Rådgiver og bygherre kan optimere byg-
geprocessen, byggesagsbehandlingen 
bliver mere ensartet, rådgiveren får et 

Brian Vestergaard Jensen

BRANDSIKRING AF HOSPITALER
Brandsikring af hospitaler er en multi-disciplin, som også 
inkluderer viden om installationer, arbejdsgange på hospitalet, 
hygiejne/smitte forhold og særligt udstyr. 

De brandtekniske udfordringer ved brandsikring af hospitaler 
er ofte mange og kompleksiteten er ofte høj. 

Typiske kendetegn:
- Installationsomfang er stort (både antal og størrelse)
- Adskillende konstruktioner som ikke kan opfylde brandkrav
- Hygiejne- og arbejdsvilkår konflikter med traditionelle vilkår 

for brandsikring 
- Løbende ombygning og vedligehold af bygningsmasse, 

mens den er i drift
- Stor forskellighed i hospitalsdriften og indretning af 

bygningsafsnit
- Vanskeligere vilkår for evakuering 

Det er ingen let sag at brandsikre hospitaler, da kravene til driften ofte kolliderer med 
brandsikkerheden, så der må søges kompromisser.

Fortsættes næste side
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tydeligere ansvar, forsinkelser reduceres 
og vejledninger kan opdateres.

Ulemperne er blandt andet, at brand-
klassen skal fastlægges fra starten, når 
der søges byggetilladelse og senere æn-
dringer kræver en ny byggetilladelse og 
måske ny rådgiver, hvis de ikke har kom-
petencer til de høje brandklasser. De 
første certificeringsorganer vil være på 
plads i det sene forår eller sommer 2018, 
forudså han.

Erfaringer og udfordringer

– Brandsikring af hospitaler er en mul-
tidisciplin, man skal have styr på instal-
lationspakke, arbejdsgange og forhold 
omkring sundhed og hygiejne. Der har 
altid været udfordringer ved ny- og om-
bygninger. Det er i et stort byggeri svært 
at opretholde brandskel med skanner- 
og røntgenrum der ikke altid opfylder 
brandkravene, men som ofte skal be-
skyttes, sagde Brian Vestergård.

– Hygiejne og arbejdsvilkår kan kon-
flikte med brandsikring, der skal kunne 
foregå løbende vedligehold og ombyg-
ning når bygningen er i drift, hospitals-
afdelinger varierer meget og der er van-
skeligere vilkår for evakuering. Etagerne 
kan indeholde brandskel, så patienter 
kan evakueres til en sikker zone på 
samme etage.

Flugtveje og gangarealer med mang-
lende brandadskillelser skal tænkes ind, 
så det kan lade sig gøre. Varsling af per-
sonalet afhænger af, hvor der varslet på 
et hospital, men hvordan det skal foregå 
skal sikres på et tidligt tidspunkt, fastslog 
han.

Der er fokus på effektive brandtætnin-
ger, når luft, gas, el og vand føres gen-
nem skillevægge, men der kan være så 
mange og så store føringer, at brandcel-
ler ikke kan etableres og brandtætning 
kan også konflikte med krav til hygiejne.

Særlige forhold på hospitalerne

Der er mange konflikter mellem hospi-
talernes funktioner og brandsikkerhed. 
Opsætning af spritautomater er en af 
dem, men det er muligt at opsætte dem 
i flugtveje og på gangene. Der står dog 
intet om, hvor mange der må være, kon-
staterede han. 

– Rent bygningsmæssig med at brand-
sikre et hospital kan man foretage og til-
passe efter de gældende vejledninger, 
men når man lægger installationer, ar-
bejdsgange, hygiejne, sundhed oveni, 
kommer vore vejledninger om brandsik-
ring lidt til kort.

Det er ikke beskrevet, så der er behov 
for en guideline for, hvilke særlige vilkår 
der kan være gældende for hospitals-
byggerier, sagde Brian Vestergård.
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”Hospitaler og slagterier 
ligner hinanden”
Udtalelsen, som Christian Wordenskjold Nørregaard fra Niras indledte sit indlæg med på FSTAs årsmøde, 
fik tilhørerne til at trække på smilebåndet. Men ligheden går naturligvis ikke på outputtet. Det handlede 
nemlig om processer. Om simulering af processer mere præcist. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE 

Christian Wordenskjold Nørregaard fra 
Niras Supply Chain Simulation sætter fa-
brikker, terminaler, sterilcentraler, hospi-
taler m.m. i drift, inden de er bygget. Det 
foregår på computer og med avancerede 
simuleringsprogrammer. Men bortset 
fra, at det ser sjovt ud, når varer hånd-
teres og hvirvler rundt mellem robotter, 
trucks, mennesker, transportbånd og 
hylder – hvad kan man så bruge det til?

Det var faktisk det spørgsmål han gav 
sig selv, da han holdt indlægget på spor 
1 kl. 14:30. Eller rettede viste sit indlæg. 
For i stedet for en PowerPoint med en 
masse ord valgte han at lade simulerin-
gerne tale for sig selv.

Eller næsten, for selvfølgelig knyttede 
han også ord på, og svaret på spørgsmå-
let om brugbarhed lød i al sin enkelthed:

– Det er for at finde ud af, hvordan alle 
delprocesser arbejder sammen – for at 

finde flaskehalse og overkapacitet i sy-
stemet, lød det korte svar.

What if…?

Den lidt længere forklaring lød, at alle 
elementer, som fx robotter, transport-
bånd, trucks og mennesker, er udstyret 
med nøjagtig de samme parametre som 
i virkeligheden. Maskinernes specifika-
tioner og menneskers evne til at bevæge 
sig eller flytte ting er kodet ind i simule-
ringsprogrammet. Derfor er det virkelig-
heden, man ser. Og hvis man ændrer på 
parametrene, er det den ændrede virke-
lighed, man ser.

– ”What if…?” er et nyttigt begreb i 
simuleringer. Vi kan jo også finde ud af, 
hvad der ville ske, hvis virkeligheden 
ændrede sig en lille smule. Det sker jo 
også i virkeligheden, at nogen bliver syg 
eller en maskine bryder sammen, fortalte 
Christian Wordenskjold.

Han viste en simulering af et sengeva-
skeri for at vise pointen.

– Vi vil naturligvis vide, om der er ele-
vatorer nok til, at sengene kommer i et 
naturligt flow til vaskeriet, og om rene 
senge kan komme tilbage til afdelingerne 
tidsnok til, at nye patienter kan blive ind-
lagt, fortalte simuleringseksperten.

Det gik fint, men da han blot ændrede 
på transportkapaciteten i en elevator en 
smule, steg ventetiden på rene senge 
pludseligt til timer. Det kunne godt være 
virkelighed på et hospital, at en elevator 
var blokeret et stykke tid, og at patienter 
derfor måtte vente længe ude på gangen 
på en ren seng...

Den menneskelige faktor 

Niras har også lavet simuleringer for 
den nye sterilcentral, der er ved at blive 
bygget på Rigshospitalet. Centralen er 
fuldautomatisk, og det er kun ved ind-
ledende rengøring og inspektion af de 
urene utensilier, at der bliver brugt men-
nesker til processen. Hele den øvrige 
del af processen på sterilcentralen med 
transport, afvaskning, autoklavering, la-
gerstyring og pakning af vogne til kom-
mende operationer er fuldt automatise-
ret og robotiseret.

Det er åbenbart, at simulering er et 
godt værktøj til at designe automatiske 
processer i et sengevaskeri og en steril-
central, hvor maskiner kan indstilles til 
at arbejde med præcis den hastighed og 
kapacitet, der giver det bedste flow. Men 
det hører trods alt til specialtilfældene, at 
der ikke er mennesker involveret i pro-
cesserne i sundhedssektoren…

– Simulering er også et godt værktøj 
til de mennesketunge afdelinger, fortalte 
Christian Wordenskjold.

Eksemplet, han drog frem, handlede 
om noget af det mest kaotiske, man kan 
opleve på et hospital, nemlig en akut-
modtagelse i en større europæisk by.

Simulering kan ikke blot anvendes til maskinelle processer. Også processer, hvor der som 
her på en akutmodtagelse indgår mange mennesker, kan simuleres. Men det kræver et 
større arbejde med stopure at få realistiske data ind. Mennesker er tilbøjelige til at overvur-
dere, hvor meget og hvor hurtigt de kan præstere. (Illustration: Niras)
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Færre lejer – større tilfredshed

– Vi fulgte patientsporene og målte, hvor 
lang tid patienterne tilbragte de forskel-
lige steder. Patienterne var således vores 
’varer’. Derefter tastede vi parametrene 
for personalet ind og prøvede at køre en 
simulering for, hvordan vi kunne redu-
cere ventetiden, fortalte Christian Wor-
denskjold.

Det var naturligvis forventeligt, at ven-
tetiden blev reduceret, når der blev tilfø-
jet flere sygeplejersker. Men simlerings-
programmet viste også en effekt, som 
ingen havde regnet med på forhånd.

– Simuleringen viste faktisk, at pa-
tienterne ville opleve, at de fik en bedre 
behandling, hvis vi reducerede antal-
let af lejer til næsten det halve! I praksis 
steg den samlede ventetid noget, men 
vi havde i forvejen spurgt patienterne 
om deres oplevelser på akutmodtagel-
sen, og de fleste synes, at ventetiden 
på lejerne er det værste. Derfor vejede 
dén tid tungere i simuleringsprogram-
met. Den samlede ventetid steg, og 
patienterne ventede også længere tid i 
venteværelset, men ventetiden på lejet 

blev væsentligt kortere, forklarede simu-
leringseksperten.

Det var dog fortsat et mysterium, 
hvorfor ventetiden på lejerne skulle 
falde, når der blev færre af dem. Men 
også dét havde simuleringen et svar på:

– Den viste, at sygeplejerskerne 
brugte mere tid på at løbe efter læger, 
hente forskellige ting og løbe fra den ene 
patient til den anden, da der var mange 
lejer end få, forklarede Christian Wor-
denskjold.

Data er akilleshælen

I dette tilfælde viste det sig, at patienter-
nes tilfredshed steg som forudsagt, da 
akutmodtagelsen fulgte simuleringens 
’råd’ og nedlagde næsten halvdelen af 
lejerne. Simuleringen blev naturligvis 
kun kørt for patienter med mindre alvor-
lige kvæstelser og sygdomme. Ambu-
lanceankomster og alvorlige skader blev 
behandlet først – som hidtil.

– Men det er svært at lave simulerin-
ger med mennesker, og akilleshælen er 
de data, vi får ind. Mange gange er folk 
noget optimistiske om, hvor meget de 

kan klare, og vi må ofte ud med stopure 
eller andre instrumenter for at måle og 
indsamle valide data.

– Til gengæld sker der ofte noget bare 
ved at indsamle dataene og sætte fokus 
på arbejdsgange mv. Processen i sig selv 
er værdifuld. Medarbejderne spørger sig 
selv, om det virkelig er sådan det foregår, 
og kan ofte selv foreslå forbedringer. 
Derudover giver simuleringsmodeller et 
klarere billede af, hvilken proces hver 
enkelt medarbejder deltager i, og hvor-
dan den enkeltes rolle påvirker helhe-
den. Og at skabe en fælles forståelse, er 
vel ikke et ringe udbytte… 

Christian Wordenskjold Nørregaard
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Hospitalerne bliver 
automatiseret med 
robotteknik
Er din næste kollega en robot, spurgte direktør Henrik Anker fra den fynske virksomhed Gibotech og 
svarede, at robotteknologi vil vinde stor udbredelse også på hospitalerne i mange former for automatisering

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Automatisering med robotter er for 
alvor på vej ind på de danske hospita-
ler og samme udvikling ses i, Norge, 
Sverige Tyskland, Australien, Asien og 
USA, sagde direktør Henrik Anker fra 
den fynske robot-virksomhed Gibotech 
i Odense.

Virksomheden i Odense startede på 
sygehusene i 2011-12 med sterilcentra-
len på Gentofte. Efter dyre lærepenge 
fremstår virksomheden i dag som en af 
frontløberne inden for automatisering på 
sundhedsområdet.

Derfor har Gibotech også vundet op-
gaven med at automatisere de to nye 

sterilcentraler på Rigshospitalet og Her-
lev Hospital, verdens to mest automati-
serede der skal forsyne hele regionen. 
Gibotech selv står bag i hundredvis af 
robotinstallationer.

Bankerne bruger robotprogrammer, 
når de genererer lån, revisionsvirksom-
hed diskuterer også robotter. IBM Wat-
son kan analysere symptomer på kræft 
og stille diagnoser. Henrik Anker nævnte 
Amelia og Baxter, som er en robot fra 
USA der nærmest arbejder som et men-
neske.

– Der er en vældig interesse og der 
automatiseres meget, mennesket er ef-
terhånden en knap ressource, der bliver 
flere ældre og færre hænder til at løfte 
opgaverne. Kina er verdens hurtigste 

voksende robotmarked, men robotande-
len pr. ansat er stadig højest i Europa.

Vi skal absolut tage automatisering 
alvorligt, hvis vi skal fastholde vore ar-
bejdspladser, så Europa ikke bare bliver 
et turiststed, understregede Henrik An-
ker.

De to sterilcentraler koster hver 500 
mio. kr. og følges med stor international 
interesse. Rigshospitalets sterilcentral 
skal forsyne Bispebjerg, Frederiksberg 
og Glostrup hospital og Herlev Hospitals 
sterilcentral Hvidovre, Gentofte og Hille-
rød hospitaler.

Målet er at forenkle steriliseringen, 
sikre kvaliteten, sporbarheden, mini-
mere løft, vrid og fejl, øge præcisionen 
og effektiviteten. Centralerne skal i 
runde tal sterilisere en halv mio. instru-
ment-containere om året, 1,6 mio. vaske-
net, 80.000 autoklavekurve og 135.000 
transportvogne.

Meget kan automatiseres

Vareflytning foretages med AGVer, 
shuttle-transportvogne, lagerrobotter 
med, hejse, lifte, miniloads og kombi-
neres med automatisk vision og vejesy-
stemer. Flow, funktioner og lokationer 
styres af Mes, Manufacturing Execution 
Systems og WMS, Warehouse Manage-
ment Systems m.m.

– Den proces der er mest mandskabs-
tung og vanskeligst for os at gøre noget 
ved er hele håndteringen af instrumen-
terne. Når de ligger viklet ind i hinanden 
nede i en container, kan vi med dagens 
teknologi ikke skille dem ad hurtigt nok 
og lægge dem pænt op i et vaskestativ.

Der er ikke noget så fleksibelt som det 
menneskelige øje, hænderne er bedre til 

Region	Hovedstaden
- To	regionale sterilcentraler

Rigshospitalet	(RSR)
•Bispebjerg,	Frederiksberg,	Glostrup	(45%)
•Drift	Q3/2018
•Budget		̴	500	mio.

Herlev	Hospital	(RSH)
•Hvidovre,	Gentofte,	Hillerød	(55%)
•Drift	Q1/2019
•Budget		̴	500	mio.

Nøgletal for de kommende to moderne sterilcentraler i Region H.
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det arbejde og til at varetage den efter-
følgende kvalitetssikring, hvor man kon-
trollerer, at instrumenterne er rengjorte 
og i orden.

Der har dog været forsøg, men man er 
ikke kommet i mål med det. Resten med 
håndtering, flytning og løft klarer vi. På 
hospitalerne transporterer man manuelt 
200-400 kilo tunge transportvogne, 100-
200 kg autoklavestativer, vaskestativer 
med containere på over100 kg osv.

En stor del af den manuelle transport 
kan automatiseres med AGVere, skinne-
kørende transfervogne og mere traditio-
nelle transportsystemer som kendes fra 
industrien.

Håndtering af kabinet vaskestativer 
med AGVer bliver en af løsningerne og 
robotterne vil køre stativerne direkte 
ind i vaskemaskinerne. Mini AGVer skal 
hente og bringer kasser, instrumentcon-
tainere og stativer til en række manuelle 
vaskeborde.

Her foretages en grov rengøring og 
når vaskestativet er fyldt, rekvirerer 
operatøren en AGV, der kører stativet 
til vaskemaskinen. Rullebaner, remba-
ner, bånd, hejse, lifte og overhængende 
transportsystemer sikrer den øvrige 
transport.

Industrielle højlagre

Lagerløsningen bliver identisk med indu-
striens fuldautomatiske palle højlagre og 
mini load lagre med skånsom håndtering 
af produkterne, first in/first out, færre fejl 
og kompakt udnyttelse af pladsen der 
især har stor betydning på Rigshospi-
talet, der bygger på stærkt, begrænset 
areal.

Gibotech samarbejder med TGV i 
Østrig, som er verdens største inden for 
lagersystemer. Henrik Anker oplyste, at 
et automatisk miniload lager ekspederer 

100 kasser ind og ud hver time, der pluk-
kes i op til 22 meters højde blandt 12.880 
lagerpladser. Mini load lageren rummer 
400 stk pladser.

– Det har været en kæmpe udfordring 
af få udstyret og især kranerne i fuld 
længde ind i de eksisterende byggerier, 
fastslog Henrik Anker, der beroligede 
med, at automationen er velafprøvet tek-
nologi. Hospitalerne kan sikre sig mod 
driftstop med diverse nødprocedurer. 

Næsten alt kan automatiseres

Rigshospitalet har valgt at automatisere 
tømning/fyldning af transportvogne 
med sterilvarer, åbne/lukke instrument-
containere, udtage/isætte instrumen-
ter og tomme vaskecontainere, fylde/
tømme autoklavestativer, og kasseva-
skemaskine samt print og påsætning af 
labels.

– Vi har ikke leveret robotterne endnu 
og har et hav robotter og færdige in-
stallationer stående. Robotterne bliver 
installeret sidst på året. Gibotech byg-
ger blandt andet komplette robotceller 
robotceller op og har udviklet robotven-
lige, standard vaskestativer.

Henrik Anker gennemgik sterilcen-
tralernes opbygning og viste kælderen, 
hvor der indrettes opmarchbaner til 
vogne og instrumenter. Byggeriet var på 
forhånd låst af de projekterende, så det 
har været en stor udfordring at få plads 
til udstyret, oplyste han.

– Var vi blevet inddraget i processen 
tidligere, så tror jeg på at vi kunne have 
opnået et mere rationelt flow og større 
synergi. Når rammer er fastlåst, bliver det 
nogle gange svært især med højlagrene. 
Vi har nok undervurderet, hvor meget 
tid vi skulle bruge på at koordinere med 
andre aktører i særdeleshed om styings-
systemerne, sagde Henrik Anker.

Robotter kræver ensartethed

Når man automatiserer skal man være 
villig til at standardisere og se bort fra læ-
gernes varierende ønsker til instrumen-
ter og lave standardsæt. En høj grad af 
standardisering er nødvendig ved denne 
form for automation, fastslog han.

– Man skal se på mængder og flow-
diagrammer, processer og funktioner og 
finde ud af, hvad der er vigtigst. Der skal 
være en stor brugerinddragelse og udar-
bejdes gode kravspecifikationer, sagde 
Henrik Anker der mente det er mest 
oplagt for hospitalerne at automatisere 
deres lagre.

– Gentofte har med den nye sterilcen-
tral minimeret ventetiden ved operatio-
ner og sparer en halv time om dagen pr. 
operationsstue, fordi instrumenterne lig-
ger klar. Mini AGVerne kører med mag-
neter i gulvene, men kun som markering 
og positionering, så personalet kan gå 
rundt mens de kører.

Vi skal arbejde sammen med robot-
terne, fastslog direktør Henrik Anker.

Henrik Anker

Automatisk miniloadlager

• Køre: 6 m/s  & hæve/sænke: 3  m/s
• Op til 100 kasser ind og 100 ud pr. time pr.   kran
• Op til 22 m højt (RSR: ca. 11 m = 33   niveauer)
• Normalt 1-2 kasser i dybden til begge  sider
• RSR: ca. 12.000  lagerlokationer

Der bliver skub i ekspeditionen, når højlagrene står klar med op til 100 kasser ind og ud i 
timen. Illustration Gibocare.
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Digitalisering af gamle 
bygninger er besværet værd
Det har været et kæmpe arbejde med mange faldgruber og blindgyder at digitalisere gamle bygninger 
i Hospitalsenhed Midt. Men resultatet vil snart vise sig i form af færre uforudsete udgifter, bedre 
kommunikation mellem forskellige faggrupper og lettelser og besparelser på driften.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE 

En lille del, nemlig ca. fem procent af 
Regionshospitalet Viborgs ca. 100.000 
kvadratmeter bygninger, var nyopførte. 
To tredjedele var bygget mellem 1970 
og 1985, og resten var endnu ældre. Dét 
var situationen, da Regionshospitalet Vi-
borg i 2007 fik bevilget en pose kvalitets-
fondspenge til at skabe et moderne og 
effektivt akuthospital i Viborg.

Der skulle blandt andet opføres et nyt 
patologisk institut, børneambulatorium 
og p-hus, og en midlertidig akutafdeling 
skulle fungere, mens det 23.500 kva-
dratmeter nye akutcenter blev bygget. 
De førstnævnte byggerier er nu taget i 
brug, næste år ventes akutcentret klar, 
mens der vil gå yderligere et par år med 
ombygninger i den eksisterende byg-
ningsmasse.

Men i 2007 var situationen altså, at 
man både skulle bygge en masse nyt og 
skulle opgradere et hospital, der for 95 
procents vedkommende bestod af byg-
ninger fra en tid, hvor digitalisering hand-
lede om MS-DOS, og hvor Windows 
kun var noget, der blev brugt i engelske 
huse. Alt tegningsmateriale var på papir, 
og opdatering var noget, som foredrags-
holderen på spor 1 torsdag eftermiddag, 
afsnitsleder for Byggeri & Ejendomme i 
Hospitalsenhed Midt, René Mørch Kjel-
lerup, betegnede som ”sporadisk”.

Digitaliseringsproces fase 0

– Men de gamle tegninger var ikke hele 
problemet. Faktisk havde vi ikke kom-
petencer til at gå i gang med opgaven. 
Ingen kendte noget til Revit digitalise-
ringsværktøj. Vi havde meget begrænset 
viden om AutoCAD i 2D og slet ingen i 
3D, og der var ingen medarbejdere, der 

var dedikeret til dokumentation, fortalte 
René Kjellerup.

Men opgaven skulle jo løses, og Pro-
jektafdelingen bestilte i første omgang 
et lokalt arkitektfirma til at digitalisere de 
bygninger, der var bygget mellem 1970 
og ’85, ud fra de eksisterende tegninger 
med ”rettelser og stikprøver on site”. 
Prisforskellen mellem en 2D- og en 3D-
løsning var til at overse, og derfor valgte 
man fra starten 3D.

– Opgaven tog otte måneder og var, 
hvad vi senere kaldte fase 0 i vores di-
gitaliseringsproces. Det var ikke omfat-
tende, men nu var vi i hvert fald i gang, 
sagde René Kjellerup.

Det var dog allerede besluttet, at ny-
byggerierne skulle projekteres i Revit, og 
i sommeren 2010 var det første projekt 
afleveret med Revit som IKT-system. 
Året efter blev Hospitalsenhed Midt 
dannet ved en sammenlægning af Regi-
onshospitalet Viborg, hospitalet i Silke-
borg, sundhedshuset på Skive Sygehus 
og Hammel Neurocenter.

Samtidigt blev Servicecentret for Byg-
geri & Ejendomme i Hospitalsenhed 
Midt dannet. Enheden tager sig af areal-
administration, byggeprojekter, drift- og 
vedligeholdelsessystemer og bygnings-
dokumentation. Sidstnævnte enhed er 
gradvist vokset og har nu fire IKT-medar-
bejdere med Revit-kompetence.

Digitalisering i flere trin

– Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi ikke 
kunne gabe over hele opgaven på én 
gang Vi har opdelt processen med at di-
gitalisere eksisterende bygninger i Revit 
i fire trin med højere og højere detalje-
ringsgrad og er lige nu cirka midtvejs i, 
hvad vi kalder digitaliseringsproces 4. 
Det er jo reelt den femte, hvis man tager 
fase 0 med. Men dét skal man nok ikke. 
De fejl, der har været i tegningerne, og 

som ikke er blevet opdaget under den 
første AutoCAD-digitalisering ville blive 
overført til Revit, hvis vi blot konverte-
rede. Derfor har vi kun brugt materia-
let fra fase 0 til optegningen i proces 1, 
sagde René Kjellerup. 

Egne ressourcer er afgørende

René Kjellerup gjorde meget ud af de 
erfaringer, som Hospitalsenhed Midt har 
høstet via digitaliseringsarbejdet – erfa-
ringer, som andre hospitaler, der skal i 
gang med at renovere og opgradere æl-
dre bygninger, vil kunne bruge.

– Vi opdagede fra starten, at vi ikke 
direkte kunne konvertere AutoCAD-
materialet, som jo var lavet på baggrund 
af tegninger, der langt fra var up to date. 
Vi fandt også ud af, at vi skulle bruge 
meget tid på tekniske drøftelser som de-
finering af nulpunkt, indsættelses punkt, 
navngivning, tegningshoved m.v. Teg-
ninger og scanninger skulle fremskaffes, 
og processen kom først rigtigt i gang, da 
vi ansatte en bygningskonstruktør med 

René Kjellerup

Fortsættes side 42
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Skal vi også hjælpe dig? 
Kontakt din Solar-sælger, eller 
læs mere på solarlight.dk

Lys til Danmarks største 
sygehusprojekt

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I AARHUS

Solar har leveret lys til over 100.000 kvadratmeter på DNU

• Bag det enorme projekt ligger der en særlig logistikopgave. Alle komponenter  
kan ikke leveres i samme kasse på stueetagen, når nogle fx skal bruges på tredje  
sal om 4 måneder, og andre skal bruges i en helt anden bygning. Derfor hjælper  
Solar med forskellige services undervejs i projektet. Vi pakker de rigtige  
komponenter og sender det til de rigtige steder på de rigtige tidspunkter og  
leverer både dag og nat. 

• Byggeriet har været i gang i flere år, hvilket betyder, at der også er sket meget  
inden for teknologi og udvikling. Vi følger med i udviklingen og laver de nødvendige  
ændringer undervejs. 

• Solar Light er konstant involveret i større og mindre projekter. Til trods for, at  
Solar Light tilbyder markedets bredeste sortiment af standardløsninger, opstår  
der ofte behov for at udvikle specielle løsninger til konkrete opgaver. Vi special- 
designer, så det passer til både behov og indretning.

2072.2017_DNU 180x262mm.indd   1 24-10-2017   08:49:40
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stort Revit-kendskab til at arbejde på fuld 
tid med digitalisering, berettede René 
Kjellerup om proces 1 og 2.

Under proces 2 blev arbejdet endda 
så omfattende, at det næsten blev for 
meget for én person. Og selv om be-
mandingen mod slutningen af processen 
blev forøget, forsvandt en hel del viden, 
da der skete udskiftning i personkred-
sen. 

– Det er helt afgørende, at arbejdet 
udføres af egne medarbejdere til ma-
nuel modellering. Der optegnes i Revit 
på baggrund af scannede tegninger med 
efterfølgende verificering ”on site” – og 
dét kræver et indgående kendskab til 
bygningen. Men det er ligeså afgørende, 
at den viden, der opsamles undervejs, 
med det samme bliver gjort eksplicit, så 
den ikke forsvinder, lød René Kjellerups 
læring fra de to første faser.

Digitalisering af installationer er 
svært

Den læring blev bragt videre til proces-
sens tredje fase: modellering af installa-
tioner.

Også her fungerede det bedst med 
egne medarbejdere til at udføre den ma-
nuelle modellering – dog gerne supple-
ret med faste freelancemedarbejdere. 
Men det er meget krævende at model-
lere installationer. Det kræver et indgå-
ende kendskab til bygningerne og til de 
ofte svært tilgængelige tekniske installa-
tioner. De samme medarbejdere skal så 
også have gode Revit-kompetencer.

– Selv om vi ikke havde dyre ingeniø-
rer til at lave on site registrering, så var 
der et stort behov for support under pro-
cessen og til at kvalitetssikre det færdige 
resultat. Det er rigtigt svært at styre kvali-
teten: der er mange fejlkilder, og vi spør-
ger os faktisk, hvor brugbart materialet 
er. Der er mange kollisioner, og det vil i 
hvert fald ikke uden videre kunne bruges 
i den videre ombygningsproces, fastslog 
René Kjellerup.

Alligevel er det omfattende arbejde 
ikke spildt.

– Jeg har været overrasket over hvor 
højt et kvalitetsniveau, der kræves for at 
digitaliseringsproduktet får værdi. Men 
selv om proces 3 måske kun har praktisk 
værdi som grundlag for proces 4, er det 

nødvendigt at gå denne vej for at komme 
i mål. Vi har brugt de tre første processer 
til at få lavet et detaljeret tredimensionalt 
digitalt kort over vores bygninger. Nu 
skal vi så i proces 4 tilføje informationer 
om, hvordan dette kort skal bruges. Så 
kan det indgå direkte som grundlag for 
bygherren i projekteringsprocessen af 
om- og nybygninger og efterfølgende 
bruges som et redskab til kommunika-
tion og effektiv drift, lød René Kjellerups 
afsluttende kommentar.

De enkelt trin i digitaliseringsprocessen fremgår af skemaet nedenfor.

Proces nr. Hvad Periode

1 Modellering af simpel arkitekt-model fra scannede tegninger. Oprettelse af rum med 
egenskabsdata: funktion og organisatorisk tilknytning. ”Arealdatabase”.

2012

2 Forbedring af arkitektmodel med bl.a. tunge/lette vægge, indervægge/facader, 
døre, vinduer. Kvalitetssikring af arkitektmodellen fra proces nr. 1

2013-2014

3 Varme – dimension/type/materiale, radiatorer, ventiler/termostater med 
forindstilling.

Ventilation – dimension/type/materialer på kanaler, armaturer (type, luftmængder, 
forindstilling, geometri mv.).

Afløb og tagvand – dimension/type/materialer, håndvaske/toilet/gulvafløb.

Luftarter – dimension/type/materialer, udtag/ventiler.

Sprinkler – dimension/type/materialer, dyser/ventiler.

Vand – koldt, varmt, cirkulation, blødt varmt, blødt koldt, afsaltet, demineraliseret, 
dimensioner/type/materialer, ventiler, udtag, armaturer.

Damp og kondensat – dimension/type/materialer, ventiler/armaturer

El – tavler, kabelbakker, dimension/typer/mærkninger.

2014-2016 

”Pause” Evaluering af hidtidige proces og på dén baggrund udvikling af revideret IKT-aftale. 
Planlægning af proces 4.

1. halvår 2016

4 Formålet er blandt andet at bringe installationsmodellerne op på et kvalitetsniveau, 
så de kan danne grundlag for fremtidige byggeprojekter og bygningsdriften. Der 
skal tilføjes relevante data om fx egenskaber og geometri, så de kan anvendes i 
administration, byggeprocesser og drift. Især driftsdata skal bringes op på en stor 
grad af detaljering, så de direkte kan anvendes i det daglige arbejde.

Fra medio 2016



En del af ÅF

Midtconsult er en del af den 
svenske koncern ÅF. 

Vores ambition er at opbygge ÅF’s organisation i Danmark med 
udgangspunkt i de værdier og den kultur, Midtconsult har udviklet 
gennem mere end 40 år. 

På den måde bibeholder vi det nære samarbejde, samtidig med at vi 
kan tilbyde en bredere vifte af ydelser og kompetencer. 

Vi tror på, det skaber den største værdi for vores kunder. 

midtconsult.dk
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Uptime Institutes tier kan 
forbedre kritisk forsyning
Region Nordjylland har haft succes med at opbygge et regionalt it-center med landsdækkende funktioner 
ved at bruge de amerikanske standarder

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Der er meget på spil og der er kæmpe 
vækst, fastslog Klaus Larsen, der er it-
direktør i Region Nordjylland i sit indlæg 
om, hvordan den amerikanske rådgi-
vende institutions certificeringer af da-
tacentre kan hjælpe med at forbedre de 
kritiske forsyninger på hospitalerne.

Region Nordjylland hoster og drifter 
både de lokale, men også nationale og 
fællesregionale løsninger. Der er derfor 
ud over de 17.000 lokale brugere af it 
også 250.000 brugere på landsplan, der 
beskæftiger 165 medarbejdere med 500 
it-systemer og får 2000 servere til at køre.

Der stilles store krav til regionens it-

system. Tilgængeligheden i datacentret 
er oppe på 99,995 pct., 99,9 pct. for it-
infrastrukturen og 99,6 pct. på de kriti-
ske it-systemer. Kapaciteten vokser med 
hele 25 pct. om året.

– Tilgængeligheden er meget vigtig 
for os, 100 pct. er urealistisk, men 99,6 
pct. tilgængelighed på kritiske it-syste-
mer accepteres som et absolut minimum, 
og afhænger af mange andre faktorer, 
sagde Klaus Larsen.

Kernen i hele strukturen er Regions-
rådet med direktionen og den skal sam-
men med it-organisationen sikre, at alle 
virksomheder i regionens sundhedsvæ-
sen kan levere deres ydelser til patien-
terne ved at understøtte dem med en 
sikker og stabil it-drift.

– Det handler ikke om it, men om 
borgere og patienter og sundhedsdata, 
der underbygger sygehusene. De kan 
ikke behandles uden sundhedsdata, så 
tilgængelighed, fortrolighed og korrekt-

Klaus Larsen 

Udskrivning

Genoptræning

Egen læge

Telemedicin

Sundheds-
journalen

ForskningPræhospitalt

FAM

Udredning

Diagnosticering

Behandling

Sundhedsdata

Sygehusdrift

Patienten

DET HANDLER IKKE OM IT!

BEHOV:
Tilgængelighed

Fortrolighed
Korrekthed

It og tiers standarder handler om at sikre sundhedsdata og kritiske forsyninger, gøre dem tilgængelige, sikre den med optimale sygehusdrift 
og patienterne de bedste og mest positive oplevelser i Region N.
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hed er de tre store behov og kerneem-
ner, fastslog han.

Fra tekniske til menneskelige fejl

– Vi har vænnet os til klassiske standar-
der og certificeringer ITIL, Prince2 og 
ISO for at sikre struktur og kontrol i noget 
komplekst. Før havde vi mange tekniske 
nedbrud, nu har vi meget få nedbrud, 
men nu skyldes 90 pct. menneskelige 
fejl. Teknik skal ikke være årsag til util-
gængelighed, fastslog han.

Klaus Larsen ridsede historikken op 
om opbygningen fra små maskinstuer til 
en stor, central it-struktur ud fra en klas-
sisk tilgang og forudså en fremtid, hvor 
data lægges op i skyen. Centret der blev 
bygget virkede godt og i 2012 besluttede 
regionen at bygge et ”rigtigt ”datacenter.

Uptime Institute kunne opfylde de 

høje krav om tilgængelighed, så regio-
nen satsede på Tier 4 med højeste til-
gængelighed og uafbrudt drift. Certifi-
cering koster, men giver bekræftelse på 
at det virker som det skal, det er i sidste 
ende billigere for alle. Selve Tier certi-
ficeringen er ikke dyrere end de andre 
certificeringer, fastslog han.

– Vi er meget bevidste om at det vi la-
ver er med til at redde liv, og virker det 
ikke, har det den modsatte effekt, under-
stregede Klaus Larsen.

It ideelt til drift uden stop

Steffen Jacobsen fra Aalborg Universi-
tetshospital konstaterede, at der er et 
godt match mellem it-verdenen og kriti-
ske forsyninger på hospitalerne. Der har 
ikke været nedbrud på Sygehus datacen-
teret på Syd siden byggeriet. Uptimes 
standarder passer godt på sygehusdrif-
ten. Organisationens behov for stabil og 
sikker drift afgør i bund og grund, hvor-
dan it-systemerne skal bygges.

– Vi har som teknisk afdeling folk der 
forventer, at det altid duer. Vi har mot-
toet ”ingen ved hvad vi laver, indtil vi 
ikke laver det mere”, men så går det også 
stærkt. Man kan ikke drifte sig til en høj 
rådighedsgrad, det er måden man byg-
ger systemerne på, der afgør hvor høj en 
rådighedsgrad man får.

Erfaringerne ved at arbejde med Tier 
bruger vi hver dag. Opbygningen af 
it-systemerne er afgørende for, om rå-
dighedskravet kan opfyldes. Systemet 
er ikke stærkere end det svageste led. 
Store investeringer kan være forgæves, 
hvis forsyningen ikke virker.

Alle forsyninger til en funktion skal 
have samme rådighedsgrad. Kundens 
behov skal afgøre, hvordan et system 
skal opbygges. Jeg kender ikke de dan-
ske standarder for hospitalsforsyninger. 
De eksisterer ikke, men jeg mener vi har 
brug for et fælles sæt standarder.

Man kan ikke drifte sig til en høj stan-
dard. Det er ikke almindelig anerkendt 
at bruge UpTimes standarder i vor ver-
den, men vi bruger dem løbende i vort 
daglige arbejde, sagde Steffen Jacobsen 
og opfordrede i sit oplæg til samarbejde 
med FSTA om nye standarder.

Målet skal være i fællesskab at udar-
bejde et fælles sæt standarder for kritiske 
hospitalsforsyninger med udgangspunkt 
i Uptime Institute’s Tier system ved at 
etablere en arbejdsgruppe i FSTA til at 
udarbejde standarderne.

Uptime Institutes standarder har væ-
ret involveret i en forbedring af den cen-
trale iltforsyning på Aalborg UH Syd og 
elforsyningen til Nyt Aalborg Universi-
tetshospital, NAU.

Steffen Jacobsen 

Tier l Tier ll Tier lll Tier lV

Aktive kapacitetskomponenter der understøtter IT belastningen N N+1 N+1
N 

Efter en 
hver fejl

Førings-og distributionsveje

1 1 1 Aktiv og 1 
Alternativ

2 Aktive 
samtidig

Sideløbende vedligeholdelse Nej Nej Ja Ja

Fejltolerant Nej Nej Nej Ja

Rumopdelt Nej Nej Nej Ja

Kontinuerlig køling Nej Nej Nej Ja

Tilgængelighed (ikke en del af Tier standarden) 99,67% 99,75% 99,98% 99,995%

Planlagte nedlukninger (ikke en del af Tier standarden) 2 X 12 timer 
per år

3 x 12 timer 
på 2 år 0 0

Services utilgængelig i timer (ikke en del af Tier standarden) 29 timer 22 timer 1,6 time 0,8 time

HVORFOR SÅ TIER4?

Begrundelserne i skemaet herover for at vælge den højeste klasse Tier IV er at man ikke tåler afbrydelse af kritiske forsyninger, fremgik det 
på årsmødet
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Busch Vakuumteknik

Tak til FSTA og alle deltagerne ved dette års konference.

Busch Vakuumteknik vil gerne sige tak til alle som deltog på 
dette års FSTA konference, og special tak for, vi som udstil-
ler fik muligheden for at give alle deltager indblik i vores 
verden af vakuum.

Vakuum bliver let et overset nicheområde når man 
snakker sygehuse, selvom det er utroligt vigtigt, for at et 
sygehus kan fungere. Derfor var vi glade for at kunne vise 
vores syn på fremtidens vakuumforsyning til de danske 
sygehuse og hospitaler.

CARE-CALL 

FSTA havde i år igen skabt fantastiske rammer for en vel-
lykket årskonference, hvor kombinationen af spændende 
indlæg og mødet med kunder og kolleger er helt unikke. 
STORT TAK skal det lyde fra CARE-CALL.

På vores stand var der stor interesse for patientterminaler 
med patientrelevante funktioner og for den opdaterede 
software suite fra BEST, der tilbyder funktioner på appen, 
der kan øge sikkerhed og produktivitet i plejen.

Peter Kirkegaard er klar til videre drøftelser  
på 22 79 75 00

GCE

Mange tak for besøget på vores stand på FSTA Conferen-
cen 2017! Vi er utrolig glade for alle de positive tilbage-
meldinger vi fik på vores nye Nødforsyningsenhed ”Slide” 
samt den efterfølgende feedback vi har modtaget.

På billedet ses GCEs nordiske Team bestående af Mikael 
Åkesson, Kvalitets- og Supportchef Norden, Johan Sahlén, 
Salgssjef i Sverige samt John Riber, Salgschef i Danmark & 
Norge.
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SG Armaturen A/S (tidligere Riegens A/S), Michael 
Hedam og Peter Andersen vil gerne takke for endnu en 
vellykket FSTA konference.

Tak til foreningen som arrangør og tak til kunder og sam-
arbejdspartnere for at kigge forbi standen til en snak om 
belysning og lysstyring.

Hvis ikke I nåede at få det nye Hospitalsbelysningskatalog 
med fra konferencen, så venligst kontakt os, så sender vi et 
med det samme.

Midtconsult siger mange tak for en vellykket FSTA 
 Årskonference 2017.

Konferencen gav os mange gode muligheder for at møde 
professionelle nøglepersoner fra hospitaler og leverandø-
rer, der var interesseret i vores specialistydelser med bl.a. 
brandrådgivning, akustik, commissioning og ikke mindst 
rådgivning omkring dynamisk døgnrytmelys og lysterapi.

Konferencens mange gode foredrag gav desuden viden 
og god anledning til networking med mulighed for direkte 
dialog omkring de opgaver, der rører sig på de enkelte 
hospitaler.

Ønsker man rådgivning eller nærmere uddybning af vore 
kompetencer, er vi altid klar ved telefonen, ligesom vores 
hjemmeside er et besøg værd.

På gensyn ved FSTA Årskonference i 2018.

Halton A/S vil gerne sige tak til bestyrelsen, for igen et 
godt sammensat arrangement. Tak til deltagere og udstil-
lere, for nogle hyggelige timer sammen, både socialt og 
fagligt. Også en stor tak til ”Bordet” for en hyggelig i aften 
i godt selskab, hvor vores borddame holdt os løbende 
opdateret på aftens fodboldkamp. 

Forhåbentlig på gensyn næste år.
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Medical Scandinavia og Wexøe siger tak for denne 
gang på FSTA årskonference 2017.

På standen viste vi det nye sengestue panel, som er lavet 
i samarbejde mellem Wexøe og Medical Scandinavia. Et 
panel designet med henblik på brug af Europa dåser i EL 
delen (stærk og svag strøm), på hygiejniske overflader samt 
nem montage.

Wexøe viste det sidste nye kontaktmateriale fra BERKER 
som er designet til Europa dåser.

Medical Scandinavia viste en OP lampe fra den sidste nye 
Business LINE serie fra SIMEON i Tyskland.

www.mscan.dk 
www.wexoe.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 plug-in 
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.

Årets publikumsmagnet var fejlstrømsafbryderen med 
automatisk selvtest, helt uden afbrydelse af strømmen og 
en Schuko stikdåse med indbygget fejlstrømsafbryder. Som 
en af maskinmestrene udbrød, det er sjældent at se et 
produkt som gør hele turen værd. Så mange muligheder 
blev vist, som gør det muligt at konstruere en fleksibel 
installation, hvor der samtidig tages højde for sikkerhed, 
energibesparelser og fremtidsmuligheder.

Strandmøllen vil gerne takke for en god FSTA messe!

Som leverandør af gasser til hospitalerne i Region 
Hovedstaden og i Region Syddanmark, er det dejligt at 
møde vores kunder under andre former. Det giver os 
muligheden 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 et stort tillykke til Henrik Hou-
gaard fra Aalborg Universitetshospital, der er udtruk-
ket blandt dem der svarede korrekt på spørgsmålene 
omkring Strandmøllens Brint-initiativer.

Svarerne er: Strandmøllen har deltaget i opførelsen af 
4 brinttankstationer.
Bilen vi kører i, er af mærket Hyundai.
Den drives frem af en el-motor (der får sin strøm fra en 
brændselscelle).

www.strandmollen.dk



forbo-flooring.dk

       

Praktiske 
design gulve
Sphera er Forbos nye homogene vinyl-
kollektion fremstillet på egen fabrik. 
Sphera sætter nye standarder for design, 
kvalitet, grøn profil og den komplicerede 
teknologi bag produktet. Du bliver ikke 
skuffet! Produceret med omtanke for miljø 
& mennesker.
 

Homogen vinyl - GVK godkendt til vådrum

Sphera består af 3 kollektioner:

• Element - den klassiske
• Energetic - den moderne
• Evolution - overraskende

PUR lak 
forbedrer mod-

standsdygtigheden 
overfor kemikalier, 

ridser og 
pletter
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Sådan skal konflikter i 
projekter håndteres
Dårlig kommunikation og manglende forventningsafstemning skaber mange unødvendige konflikter, 
fastslog arbejds- og organisationspsykolog Johan Williams fra rådgivningsvirksomheden NIRAS der gav 
årsmødet gode råd i konflikthåndteringens svære kunst

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

God kommunikation er et effektivt mid-
del til at håndtere de talrige konflikter 
der kan opstå om næsten alt i en projek-
torganisation, var budskabet fra Johan 
Williams fra rådgivningsvirksomheden 
NIRAS.

Konflikterne skyldes ofte stress forår-
saget af et stort arbejdspres, færre res-
sourcer, dårlig balance mellem arbejde 
og fritid. De er alle medvirkende til, at vi 
kan få en ildevarslende kort lunte og ka-
ste os ud i konflikter.

Ifølge undersøgelse har en række fak-
torer betydning for udvikling af konflik-
ter. Der er især fire faktorer der spiller ind 
som konfliktskabende: Store psykologi-
ske krav på arbejdspladsen, rolleusikker-
hed, skifteholds- og overarbejde samt 
jobusikkerhed. 

– Konflikter har potentiale til at skabe 
udvikling og nære relationer, men de 
kan også udvikle sig destruktivt og føre 
til fjendskab og skadelige relationer. De 
kommer rigtigt meget i spil, når vi ikke får 
kommunikeret ordentligt, sagde Johan 
Williams.

Jeg havde en sag i svømmehal, hvor 
en gruppe håndværkere satte spær op 
mens en anden gruppe skulle sætte lofts-
beklædning på. Første gruppe var mega 
hurtige og satte spær på rekordtid. Så 
kom den næste gruppe som var meget 
langsommere og meget vrede.

Da vi gik ind i det viste det sig, at den 
første gruppe var hurtige, fordi spærene 
ikke blev sat ordentligt op, så der skulle 
rettes til hver gang. Hvis sådanne to 
grupper ikke får kommunikeret ordent-
ligt, går man og snakker om hinanden og 
får skabt potentiale for konflikter.

Bag enhver konflikt gemmer der sig 
en uforløst drøm eller håb. Vi ville ikke 

ryge ind i konflikter med hinanden, hvis 
vi ikke havde en forestilling om, hvordan 
samarbejdsrelationen kunne have været. 
Er der en stor mismatch, forholder vi os 
kritisk.

Konflikter kan nok aldrig rigtigt und-
gås, udfordringen er at håndtere dem. 
De vokser ofte, fordi ingen prøver at løse 
dem. Hvordan får vi folk til at henvende 
sig til hinanden og kommunikere indbyr-
des omkring nogle problemer?

Vi har som mennesker svært ved at gå 
ind i konflikter, der vil altid være situatio-
ner og noget som er svært at snakke om, 
hvor vi alle sammen er konfliktsky og så 
risikerer vi konflikter.

Konflikter arbejdspladsens 
problem

Min pointe er, at arbejdspladsen ofte er 
en del af udfordringen. To mennesker, 
der normalt ville komme godt ud af det 
med hinanden, kommer ind i en organi-
sation, hvor de ikke kan blive enige. Det 
er meget svært at forlade et job for at 
slippe ud af konflikten.

Arbejdspladsens bør arbejde med de 
konflikter der kan opstå. Fremtiden for 
konflikten afhænger af, hvordan vi hånd-
terer den og kommunikerer med hinan-
den. Konflikter fylder tidsmæssigt må-
ske kun 10 pct., men fylder meget mere 
energimæssigt.

Undersøgelser viser, at de kan tage op 
til 50 pct. af den energi en medarbejder 
bruger på sin arbejdsplads. 16 pct. af alle 

Konflikters sprog
Optrappende sprog Afspændende sprog

Du-sprog Jeg-sprog

Afbryder Lytter til ende

Ligeglad Interesseret

Ledende spørgsmål Åbne spørgsmål

Bebrejder/kritiserer/kræver Udtrykker sit ønske

Abstrakt Konkret

Generaliserer Holder sig til sagen

Dømmer og placerer skyld Tager ansvar

Fokus på fortiden Fokus på nutid/fremtid

Går efter personen Går efter problemet/sagen

Ord og sprog kan både optrappe en konflikt, men også afvæbne en alt afhængig af indhol-
det, så er man bevidst om konflikternes psykologi og ønsker af eliminere uenigheder skal 
man bruge et afvæbnende sprog. Kilde: Niras.
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medarbejdere har i den seneste måned 
oplevet at være i konflikt. Der er altid fø-
lelser involveret, altid en sag og en rela-
tion vi foreholder os til.

Ifølge Johan Wiilliams handler kon-
flikter meget om, at parterne forsøger at 
fastholde deres rettigheder. At finde ud 
af, hvem der egentlig har ret, kan i byg-
gesager virkelig få en konflikt til at ekska-
lere ud af alle proportioner.

En indirekte, aggressiv adfærd er far-
lig. Det er dem, der fastholder egne ret-
tigheder, men siger ”du får ret, men jeg 
får fred” og fortæller andre, hvor dum en 
idiot man har haft med at gøre, og hvor 
problemet ligger hos den modsatte part.

Den sidste situation er det vi kalder 
assertiv adfærd, hvor man respekterer, at 
andre har en anden opfattelse og hold-
ning. Det er her vi kan gå ind og gøre os 
nysgerrige på hinanden. Det interessant 
er at se hvad der sker, hvis en af parterne 
italesætter det her som noget overord-
net.

De fleste af os er dårlige til at arbejde 
med det afspændende sprog og lytte 
til ende, hvad modparten prøver at for-
tælle. I stedet har mange travlt med inde 
i hovedet at fabrikere det næste svar. På 
den måde lytter man ikke, men er opta-
get af at argumentere imod, når man får 
taletid.

En person der kan finde bruge af-
spændende sprog kan kommunikere or-
dentligt i konflikter.

Det typiske jeg ser ledere gøre ude på 
byggepladser, når de skal håndtere kon-
flikter, er, at de kalder de stridende par-
ter til for at hører deres historier og siger: 
Ja, alt er vigtigt, ingen har ret, kan I ikke 
give hinanden hånden, så vi kan komme 
videre.

Det kan føles grænseoverskridende, 
når intet er rettet ud og løser ikke noget. 
Når de kommer tilbage fortsætter de 

uændret konflikten. Som leder skal man 
se bagom konflikten og forstå, hvad der 
er på spil for parterne og ikke kun på det 
der foregik.

Vi har som mennesker en stærk ret-
færdighedssans. Derfor giver det god 
mening at arbejde med retfærdighed 
og tillid. Hvis folk ikke oplever retfær-
dighed, skabes konflikter. Uden synlig 
ledelse opstår mange dagsordener, som 
definerer, hvordan arbejdet udføres og 
lader sig gøre.

Lyt og forventningsafstem

Konflikter forebygges ved at afstemme 
forventningerne. For at det kan lykkes 
skal relationer opbygges, vi skal mødes 
og snakke med hinanden. Mit budskab 
er, at den tid I bruger på relationsdan-
nelse ikke er spildtid, men en god inve-
stering.

Den kan få tingene til at fungere godt, 
men det kræver en ordentlig organisa-
tion og omgangstone allerede ved an-
sættelsen af nye medarbejdere. Det er 
her der er potentiale for at få udviklet 
tingene. Når der kommer nye ind, får I 
så oplært de nye i, hvad det er i ønsker?

Gør I ikke det, bliver de indlejret i den 
eksisterende kultur. Det handler om ty-
delig vision, værdier i hele organisatio-
nen og forståelse for, at de skal italesæt-
tes. En forståelse for, at vi alle sammen 
arbejder for det samme, overordnede 
mål og er på samme side i forhold til den 
vej vi skal hen.

Rolleklarhed skal afgøre, hvem der har 
kompetencerne til hvad. Opstår der usik-
kerhed så gør Jer selv den tjeneste at få 
det afklaret. Taf konflikterne i opløbet, tal 
åbent og i jeg-form for at nedtone kon-
flikter, så vi undgår at enkeltpersoner slår 
på hinanden.

God kommunikation handler om, at 
der kun er få, rigtige fjolser derude. Der 
er potentiale i at kunne sætte sig ned og 
forstå den andens holdning. Der er altid 
fire deltagere til stede i en kommunika-
tion mellem to mennesker:

Der er det du tror du siger, der er det 
der kommer ud af munden på dig, det 
den anden hører og det den anden for-
tolker ud af det du siger.

Og det er den fortolkning I skal blive 
mere nysgerrige på. Der opstår en masse 
misforståelser, fordi vi tror vi har forstået 
hinanden. Bed om en forventningsaf-
stemning og spørg: Når vi går ud fra 
dette møde, hvad er det så I forventer 
der skal gøres?

Det kan være utroligt vigtigt og godt 
givet ud, sagde Johan Williams.

John Williams

Værd at vide om konflikter
• Konflikter kan skabe udvikling og nære relationer,

eller udvikle sig destruktivt og føre til fjendskab og skadede
relationer

• I konflikter gemmer sig ofte uforløste drømme og håb!

• Konflikter kan ikke altid undgås. De skal håndteres!

• Konflikter vokser ofte, fordi ingen prøver at løse dem!

• Konflikter er ikke kun konfliktparternes problem, også
arbejdspladsens

• Konflikter har en fortid og en fremtid

• Konflikter er et regulært problem - Det fylder måske kun 10 %
tidsmæssigt, men over 50 % energimæssigt

Baggruden for mange konflikter kan findes i disse få linjer, fortalte Johan Williams. 
Kilde: Niras.



52   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Region H halter bagefter 
på bygnings-vedligehold
Region H vil med nyt ejendomscenter, CEJ, løfte bygningsstandarden, der er præget af dårligt vedligehold 
og forfald. Akut vedligehold koster som tommelfingerregel 3 gange mere end planlagt, så der er meget at 
spare, vurderede CEJs direktør Mogens Kornbo

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Et stort efterslæb i vedligehold præger til-
standen af de ca. 2 millioner kvadratme-
ter bygningsmasse i hovedstadsområdet 
som hører under regionen. Derfor skal 
et nyt regionalt Center for Ejendomme, 
CEJ, sikre bedre facilities management 
og højere standarder.

Midt i centraliseringen af ejendoms-
området og manøvren står Mogens 
Kornbo, direktør i Center for Ejen-
domme, som blandt andet har en fortid 
i Københavns Lufthavne og er med i be-
styrelsen for DFM, Dansk Facilities Ma-
nagement.

Mogens Kornbo viste opbygningen 
af organisationen med regionens hospi-
taler, supportfunktioner og regionsrådet 
som central enhed med koncerndirek-
tion og sekretariat. CEJ har etableret sig 
som en REFM-organisation, Real Estate 
Facility Management.

REFM-områderne består af drift, hard 
FM, logistik, bygherrefunktion, master-
planlægning & rumplanlægning, køb, 
salg og leje af ejendomme, energistyring 
og CAFM – Computer Aided Facilities 

Management – med kundeportal, samt 
varetagelse af parkeringsområder.

– Center for Ejendomme skal samle 
alle disse funktioner. ”Vi har taget alle 
funktioner og centraliseret ind i ét cen-
ter. Det vækkede naturligvis følelser og 
bekymringer i starten, og det var ikke let, 
sagde Mogens Kornbo. Vores medarbej-
dere er ildsjæle der gerne vil gøre en for-
skel ude på hospitalerne. De er nu en del 
af Center for Ejendomme.

Hele værdikæden efterses

Med centraliseringen af ejendomsområ-
det er CEJ det syvende center i Region 
Hovedstaden: 

– Nogle ser centrale funktioner som 
den tunge, interne, monopolistiske sam-
arbejdspartner, så derfor fokuserer vi på 
at blive den foretrukne samarbejdspart-
ner. Det er vigtigt at komme derhen, hvor 
man skaber værdi og ikke først reagerer, 
når ting er gået i stykker, sagde han.

– Medarbejdertilfredshed er enormt 
vigtig og kundetilfredshed skal følge 
med, konkluderede Mogens Kornbo og 
viste, at det skal opnås ved helhedstænk-
ning, kundefokus, innovation i hverda-
gen, transparens og øget professionali-
sering.

Parkering er en utrolig vigtig del af de 
fysiske rammer som de besøgende op-

Mogens Kornbo 

   

    
     
     
     

     

  
   

     
   

Region Hovedstaden

Vedligehold: Det er dyrt at være fattig…

Fra… Til… 

Planlagt

Akut

Akut

Planlagt

Akut

Planlagt

Centralisering af ejendomsområdet i Region Hovedstaden

Center for Ejendomme

Vedligeholdelsen af bygningerne i Region H præges af cirklen til venstre, det akutte vedli-
gehold, når tingene bryder ned, mens CEJ arbejder for at hæve standarden, så det billigere, 
planlagte grønne vedligehold efterhånden tager over i takt med at bygningsstandarden 
hæves.

Fortsættes side 54
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L e t  r e n g ø r i n g
o g  v e d l i g e h o l d
m e d  h y g i e j n i s k e  r a d i a t o r e r

I rum med stor gennemgang af mennesker, så som hospitalsstuer, plejehjem og psykiatriske 

afdelinger, vil støv og bakterier uundgåeligt sprede sig. Det er én af grundene til at 

hospitalserhvervede infektioner er en trussel og at grundig rengøring er vigtig.

Den mest hygiejniske radiator på markedet er, uden sammenligning, Hudevad Lignum. 

Radiatoren er udviklet i samarbejde med en molekylærbiolog, og er komplet integreret i 

væg, vindueslysning, eller gulv. Hudevad Lignum er lige så let og hurtigt at rengøre, som at 

tørre et bord af.  

Grundig og 
effektiv rengøring

N ø g l e f o r d e l e  v e d  a t  v æ l g e  e n  h y g i e j n i s k  r a d i a t o r :

Brug mindre tid  
på rengøring

Spar penge på 
rengøringsbudget

Ingen farlige stoffer i 
maling og behandling
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lever er problematisk, når de kommer til 
hospitalerne, men energistyring er også 
vigtig, da Region H bruger for en halv 
mia. kr. energi årligt.

Mandat, ambition og metode

Formålet med CEJ er at sikre de bed-
ste fysiske rammer både for patienter 
og medarbejdere og opnå mest kvalitet 
for pengene. Målet skal nås i kraft af ét 
stærkt kompetencecenter der er repræ-
senteret i koncernledelsen.

Centret skal drive og optimere de 
fysiske rammer med tilhørende ejen-
domsservices på Region H’s hospitaler 
og virksomheder. Ambitionen er at CEJ 
bliver den foretrukne samarbejdspartner 
der kan supportere hospitalernes drift og 
udvikling ud fra et strategisk, bæredyg-
tigt og rentabelt perspektiv. CEJ skal via 
et stort indblik i behovet være på forkant 
med udviklingen. 

– De fysiske rammer er en særdeles 
vigtig del af arbejdsmiljøet, der i sidste 
ende er med til at skabe værdi for patien-
ter og pårørende. Men vi kan ikke løfte 
udfordringerne indenfor vort område, 
hvis vi ikke opleves som en samarbejds-
partner der gør en forskel og skaber 
værdi, fastslog CEJs direktør.

Prioriterer tilfredse kunder

– Det er vigtigt at føle sig tryg i syste-
met og at der ser ordentligt ud. Ligesom 

indkaldelsen til et hospitalsbesøg skal 
vække tillid, skal det være let at parkere, 
folk skal sidde i et ordentligt ventevæ-
relse, tv’et skal virke, kaffen være varm 
osv.

CEJ ønsker at skabe værdi gennem 
samarbejde og dialog med sine part-
nerne:

– Når man centraliserer skal kunderne 
føle at der bliver afstemt. Det er enormt 

vigtigt at være nærværende og synlig. 
Derfor har vi bl.a. besluttet en struktur, 
hvor vi fysisk er ude på hospitalerne og 
kun har en meget lille hovedadministra-
tion i Herlev, sagde Kornbo beroligende.

– Vi førte initialt alle hospitals- og virk-
somhedsmatriklers FM-organisationer 
uændret over i CEJ, så hospitalerne kunne 
føle sig trygge i den nye struktur. Nu skal 
vi se på, hvordan vi kan få mere for pen-
gene, for det er overvejende det der skal 
til, hvis vi skal tilbage på rette kurs.

Vi skal blandt andet vise de interne 
brugere, at vi vha. tværgående samar-
bejde kan komme med de gode idéer – 
og herigennem opbygge en positiv spiral 
sammen med brugerne.

Mogens Kornbo fortalte også om den 
kommende kundeportal, som en strate-
gisk indsats for CEJ;:

– Noget af det vigtigste er jo, at kun-
derne kan få fat i os.

For mange feberredninger

Udfordringen i Region H er stor, byg-
ningerne er i snit kun 44 år gamle, men 
forsømte. Det kan betyde, at op mod tre 
fjerdedele af budgettet på vedligeholds-
området går til dyr, akut vedligehold, 
fremfor til mindre omkostningstung, 
planlagt vedligehold.

Mogens Kornbo viste nogle meget 
sigende grafer der stammer fra en ana-
lyse af hospitalernes tilstand. Graferne 
viste med al tydelighed, at hvis regionen 
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Fakta om CEJ – i runde tal
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Region Hʼs m2 er 44 år i gennemsnit
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Den aldersmæssige sammensætning af bygningsmassen i hovedstadsregionen er i snit 44 
år og her vises eksempler på spredningen.
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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 Nyt Aalborg Universitetshospital Installatør: Kemp & Lauritzen

Illustration: Arkitema Architects Illustration: Konsortium Indigo

DNU Skejby universitetshospital  Installatør: Kemp & Lauritzen

Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S

www.danfoss-semco.com

SCANPUBLISHER 
BLIVER TIL 

Som led i et internt generations-
skifte har Vabø Publishing ApS 
overtaget udgivelsen af ma-
gasinerne Dyrlægemagasinet, 
Hospital Drift & Arkitektur, Life 
Science og BioZoom samt Læge-
magasinet. 

Kontaktpersoner, e-mail adresser, 
web adresser og telefonnumre 
er uændrede.

www.scanpublisher.dk
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fortsætter med at vedligeholde som hid-
til, vil resultatet kun være en bygnings-
tilstand som ligger en smule bedre, end 
hvis regionen slet intet gjorde ved sine 
bygninger.

Ifølge Rambøll, som er hyret ind til at 
foretage renoveringsanalysen, ligger re-
gion H oppe på tilstandsgrad 2,0, men 
burde ligge på 1,5, hvor der er balance 
mellem akut og planlagt vedligehold – 
som har de laveste omkostninger.

– Grafen viser hele udfordringen. Vi 
er ikke i gang med at løfte ejendomspor-
teføljen op på 1,5 i løbet af et par år- så 
skulle vi bruge 2 milliarder kr. Facadere-
noveringer er en stor og dyr udfordring 
og alt bag facaderne er slidt.

Vi kører på pumperne, vinduer er ved 
at falde ud, toiletter og baderum træn-
ger, men den gode nyhed er, at det kan 
lade sig gøre med en fokuseret indsats 
de næste ti år.

Sådan indhentes forsømmelserne

Midlerne til at komme efterslæbet til livs 
er tværgående prioriteringer, rightsour-

cing, matrixorganisering, regionale reno-
veringspuljer, ESCO 3.0, intern effektivi-
sering, OPP-konstruktioner m.m.

Mogens Kornbo fastslog desuden at 
han ønsker at inddrage Indkøbsfunk-
tionerne til at være en mere intern del af 
Center for Ejendomme, og ser et behov 
for at regionen som byg- og driftsherre 
tænker mere funktionsbaseret ved ud-
bud og på at udvikle partnerskaber mel-
lem de regionale organisationer.

– Dette er opskriften på at komme til-
bage. Vi sidder p.t. og regner på renove-
ringsudgiften sammen med Rambøll, og 
det kommer til at kræve at vi strammer 
ballerne på alle måder. Vi er nu ét fælles-
skab og vores ildsjæle kan hjælpe hele 
regionen med at komme på rette kurs.

Ifølge Mogens Kornbo er CEJ udtryk 
for centralisering med indbygget decen-
tralisering, hvor man tager det bedste fra 
begge verdener: 

– Lad os holde op med snakke om 
centrale funktioner, men i stedet om 
hvordan vi bedst supporterer vort sund-
hedsvæsen. Vi er der for at gøre en for-
skel, konkluderede Mogens Kornbo.
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DAMPA lofter er ideelle til alle dele af hospitals-
driften fra skadestuen og lægevagten hvor støjen 
kan nå øredøvende højder, til patientstuer hvor ro 
og renlighed skal være i højsædet. 

Lofterne lever op til hygiejnekravene om at skul-
le kunne rengøres mindst en gang om dagen, og  
filten i loftspladerne er drysfri. 

DAMPAs hygiejniske lofter kan bruges i steril og 
renrum, som laboratorier og operationsstuer.

DAMPA står for god og bæredygtig kvalitet,  
lofter der har en utrolig lang levetid, er driftssikre 
og vedligeholdelsesvenlige.

DAMPA® metallofter lever op
til hygiejnekravene

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

DAMPA® Hygiejnelofter

foto: White Arkitekter
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Cirkulært byggeri bliver 
et klart krav i fremtiden
Forbruget at byggematerialer overstiger langt jordens ressourcer. Genbrug af byggematerialer i stor stil er 
en absolut nødvendighed og den er godt på vej, fastslog strategi- og forretningsudviklingsdirektør John 
Sommer fra MT Højgaard der forudså en stor udvikling i bæredygtigt byggeri

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Byggerierne vil blive som LEGOs byg-
geklodser i fremtiden. Byggeelementer 
vil blive pillet hele ned og genbrugt til 
nye byggerier. Derfor skal de let kunne 
afmonteres, købes og transporteres til et 
nyt sted og indgå i et nyt byggeprojekt.

Har cirkulært byggeri en fremtid i 
sundhedssektoren, spurgte John Som-
mer som er medforfatter til bogen ”Buil-
ding a Circular Furture”, arbejder med 
grønt, bæredygtigt byggeri, sidder i Aka-
demiet for Tekniske Videnskaber, Ad-
visory board på DTU m.m., og svarede 
bekræftende med et stort ”ja”.

– Noget af det vi ser, når vi kigger med 
de lange briller på er, at i 2015 var der 2 
milliarder mennesker i mellemklassen i 
verden, men i 2030 har vi 5 milliarder i 
gruppen. Økonomien på verdensplan 
var ikke et særligt godt år i 2015, men al-
ligevel voksede verdensøkonomien med 
3 trilliarder USD, svarende til verdens 

bruttonationalprodukt i 1940, da Anden 
Verdenskrig brød ud.

Der bruges i dag flere ressourcer til 
byggerier end jordens ressourcer kan 
bære. Alene i Danmark stammer 35 pct. 
af alt affald fra byggerier. Meget nedbry-
des til fyld og underlag til veje, men John 
Sommer mener betonelementer kan 
indgå i skiftende byggerier i op til 500 år.

– Vi bruger 1,5 gange de ressourcer 
jorden kan give os og genererer 35% som 
affald i byggebranchen. Byggeri bruger 
40 pct. af verdens råmaterialer og efter-
spørgslen vil stige 70 pct. de næste 10 år. 
Frem til 2065 vil den globale byggeindu-
stri bygge lige så meget som menneske-
heden har gjort siden den startede med 
at bygge.

Bæredygtigt byggeri på 
agendaen

Det har fået cirkulær økonomi og byg-
geri helt op i toppen af dagsordenen, der 
er fokus på problemet og mulighederne. 

De store globale virksomheder har ind-
set nødvendigheden af konsekvent gen-
brug som en en forudsætning for fortsat 
økonomisk udvikling.

I 2017 er der over 300 medlemmer 
med regioner, kommuner, arkitekter, 
ingeniører, entreprenører, producenter 
med i arbejdet i blandt andet den danske 
del af Green Building Counsil. Pensions-
selskaber som Pension Danmark og ATP 
bygger kun bæredygtigt.

– Kan vi tænke i genbrug af byggema-
terialer med den form og værdi de har fra 
starten, vil der være kæmpe muligheder 
for fremtidige generationer i det hele ta-
get kan bygge og bagefter drive bygnin-
ger væsentligt billigere end vi kan i dag, 
sagde han.

Af et casestudy fremgik, at opførelsen 
af et råhus kan gøres 8 pct. billigere med 
genbrugsmaterialer, men med stigende 
udgifter til deponering og råvarer, kan 
man hurtigt nå den dobbelte besparelse. 
Det er en meget dårlig forretning ikke at 
tænke i genbrug af materialer, fastslog 
han.

Han nævnte som eksempel, at der vil 
være 3.000 kr. pr. kvadratmeter at hente 
i værdi ved at genbruge elementerne 

John Sommer

Byggeelementer vil i stigende grad blive produceret, så de let kan skilles ad og genbruges. 
Her er en betonsøjle ved at blive monteret med 4 bolte. Montagen foregår langt hurtigere 
end hvis søjlen skulle være støbt ned i beton der først skulle hærde op. Foto: MT Højgaard. Fortsættes side 58
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Nøgleadministration designet til fremtiden
Traka Online sørger for, at du altid har 100 % styr på hvem der har taget 
hvilke nøgler. Og hvis nøglen ikke kommer tilbage til tiden, modtager 
du en e-mail eller alarm. Traka Online kan selvfølgelig også integreres 
med den adgangskontrol, der bruges i huset. Dermed får du en sikkerhed 
for, at uvedkommende ikke kan få adgang til nøgleskabet.

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

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

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

adresse. Kontakt Key Account Manager Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.
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fra et traditionelt modulbyggeri, men er 
byggematerialerne i bygningen forbe-
redt på genbrug fra starten ville værdien 
kunne blive dobbelt så høj.

Bedre vedligehold

Med cirkulær økonomi vil det være væ-
sentlig nemmere at vedligeholde en 
bygning, fordi man kan skille tingene ad, 
lettere ombygge, da bygningen vil være 
fleksibel og hele driften blive væsentlig 
lettere at håndtere.

Der vil være mange muligheder for 
at få penge ud af det her, konstaterede 
John Sommer.

Genbruges byggematerialer tre gange 
spares der 60 pct. på CO2-udledningen. 
Velfungerende cirkulært byggeri kræver, 
at byggeelementerne forberedes til gen-
brug, at markedet muliggør recirkulation 
og at kvaliteten dokumenteres, så inge-
niører i fremtiden kan beregne styrken.

Brummen Town Hall i Holland er et 
prisvindende cirkulært byggeri, der kun 
skal stå i nogle år inden bygningen pilles 
ned for at give plads til et rådhusbyggeri 
og elementerne genbruges i andre byg-
gerier. Derfor er bygningen fra starten 
designet til at blive skilt ad.

Det olympiske stadion i London fra 
2012 har svømmehaller, hvor elemen-
terne kan demonteres og genbruges i 
andre byggerier. Den finske element-
fabrik Peiko Group har beslag der låser 
elementerne sammen. Nordeas domicil 

har søjler låst på 4 bolte og kunne tages 
i brug straks.

– Vi opnår gevinster allerede, når vi 
bygger, fordi vi kan bygge hurtigere. Lå-
sebeslag skal standardiseres, så adskillel-
sen bliver hurtig, vi skal genindføre kalk-
mørtel, så mursten kan genanvendes. 
Forsøg har vist, at sammenføjningen kan 
fyldes med kalkmørtel, som kan spules 
ud med højtryk på 2 minutter.

Materialeflowet skal opbygges

Hele logistikken omkring cirkulært byg-
geri skal opbygges. Måske er varebørser 
online for køb og salg af brugte elemen-
ter og depoter til opbevaring af dem i 
fremtiden eller måske skal de afhentes 
direkte på byggepladsen, påpegede 
John Sommer.

Lejerbo har i projektet Circle House, 
som MT Højgaard deltager i sammen 
med en række partnere, fået bevilget 8 
mio. kr. til forsøg med cirkulært byggeri 
i et byggeprojekt, der gennemføres på 
markedsvilkår for at bevise genbrug af 
byggematerialer kan være en god for-
retning.

Der bliver kun et vægelement og et 
dækelement, så det bliver nemt for en 
arkitekt at bygge videre med elementet, 
når bygningen demonteres i fremtiden. 
Realdania har sponsoreret yderligere 3 
mio. til projektet.

Planen er at foreningen Byggeriets 
Samfundsansvar, MT Højgaard og Hil-

debrandt & Brandi skal udvikle 5 forret-
ningsmodeller som lægges ud til bygge-
branchen for at få respons på, hvilke af 
dem som man anser for at være de bed-
ste til at gennemføre et cirkulært byggeri.

Det skal være lige så let at skille ad 
som at bygge. Vi har metoderne nu, vi 
skal bare finde ud af at bruge dem. Det 
eneste der næppe kan genbruges bli-
ver formentlig fundamenterne af beton, 
mente John Sommer.

Kun få bump på vejen

Rent juridisk er der i Danmark mange 
muligheder for at genbruge byggemate-
rialer og kun enkelte barrierer. Der skal 
især kunne placeres et juridisk ansvar og 
udvikles nye forsikringstilbud, der kan 
følge med materialerne.

– Det betyder ikke, at producenterne 
skal tage ansvaret for, at deres materia-
ler genbruges mange år ude i fremtiden. 
Det må brugeren påtage sig, og så må 
vi finde ud af, hvordan vi håndterer det 
fremover, sagde John Sommer.

På råhuse til kontorbyggerier er spare-
potentialet 13 milliarder Euro – et tal der 
er langt større for hele den europæiske 
byggesektor.

– Vi skal omstille os mentalt, det er 
vigtigt at tænke langsigtet, vi skal ændre 
vor kortsigtede måde at se verden på, 
kigge langt frem og gøre mange ting på 
en helt anden måde i byggeriet, varslede 
John Sommer.

Brummen Town Hall
Brummen, NL, 2013 (Rau Architects)

Eksempler findes alerede

Cirkulært byggeri kan sagtens være elegant og flot, her er Brummen Town Hall i Holland der er designet og planlagt til at blive demonteret.
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Arkitekturen kan styrke 
helbredet
Arkitekt cand. arch. og senior kreativ leder Stence Guldager, der er kreativ leder i Arkitemas 
sundhedsafdeling i Århus, viste, at arkitekternes værktøjskasse kan understøtte patientbehandlingen med 
en række eksempler fra de senere års byggeprojekter

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Arkitektur kan virke beroligende og 
helende for patienterne og skabe et godt 
arbejdsmiljø for personalet. Vort velvære 
kan på mange måder og i varierende 
grad påvirkes af et velindrettet rum, en 
gennemtænkt bygning og omgivelserne, 
fastslog hun.

Stence Guldager gennemgik en række 
af arkitektfagets virkemidler fra de se-
nere års hospitalsbyggerier. Et stort og 
godt lysindfald påvirker os positivt, men 
også naturen har helbredende effekt. En 
god akustik understøtter velbefindendet 
ligesom kontrol over sin egen situation 
under en indlæggelse.

Rumlighed handler meget om skala 
og udfordringen for arkitekterne er at 
gøre patienter og personale trygge ved 
de store sygehuse, at få store bygninger 
bragt ned i en mere overskuelig dimen-
sion og menneskelig skala. Derfor arbej-
der arkitekterne meget med at opdele 
store komplekser ved at arbejde med 
tyngde og lethed.

Med kontraster og variation i byg-
geriet, virker store bygninger mindre. 
De tre første etager af det nye hospital 
i Gødstrup kommer til at fremstå som en 
solid, jordnær base med tyngde, men 

ovenpå vil byggeriet virke som en mere 
let konstruktion der blandt andet skal 
rumme sengeafdelinger.

Psykiatrien i Vejle er tegnet efter samme 
princip med lette materialer øverst. Skift 
mellem materialer bruges også til at for-
tælle om brugen af bygningen.

I Esbjerg er en lang, ny sengebygning 
gjort transparent og åben med glaspar-
tier i stueetagen, så den smelter sammen 
med og integreres i sivegaden udenfor. 
Facaden har bukkede metalplader på 
bygningens øvre etager, der giver en 3D 
facade, der er brudt op i sektioner, så 
den opleves som levende og er med til at 
opbløde skalaen.

Brud på ensformigheden

Variation i rumligheden indenfor er et 
andet virkemiddel. Store og små rum 
forbundet med brudte gangforløb ska-
ber variation. Højt til loftet sikrer et godt 
lysindfald. Gangene i Vejle Psykiatriske 
hospital prydes af opholdsarealer med 
udsigt til gårdrum.

Der er arkitektonisk arbejdet meget 
med at opdele byggeriet i offentlige og 
private områder og i en graduering deri-
mellem. I Psykiatrisk Afdeling Esbjerg 
forbindes den gamle og nye del af et 
fælles strøg med niveauskift og adgang 
til fælles aktiviteter. Sengebygningen i 
Esbjerg har fremskudte badekabiner og 
vinterhaver, der medvirker til at fælles-
gangen brydes op og tilføres variation.

Det nye, planlagte sygehus til børn 
og unge, BørneRiget, der skal stå klar 
i 2024, er vundet af et team med Ar-
kitema og her viste Stence Guldager, 
hvordan man arbejder med små, store 
og skæve rum, der appellerer til børn 
og unges fantasi. Hospitalets atrium 
fremtræder bølgende organisk med va-
rierende rumhøjder og sengeafdeligen 

er splittet op i en fingerlignende struk-
tur med grønne rum.

Østfold Centralsygehus har en stor fo-
yer med højt til loftet og et møblement, 
der danner afskærmede rum, så man 
både kan være sig selv og en del af et 
fællesskab samtidig.

Vinterhaver og altaner gør naturen 
nærværende og torve skaber rum for 
fællesskab.

Lyset og naturen er effektive 
virkemidler

Et af de bedste virkemidler er at sikre et 
stort og godt lysindfald:

– Vi sikrer dagslysindfald ved at pla-
cere sengestuer oppe i lyset, og med den 
ambulante del nederst, ved at arbejde 
med indre gårde, så lyset kommer langt 
ind i bygningen. Kunstlys kan bruges i 
form af døgnrytmelys/RGB/terapeutisk-
funktionsfarvet lys, sagde Stence Guld-
ager.

Kliniske studier og undersøgelser af 
sollys og døgnrytmelys viser, at det giver 
patienterne bedre søvn, naturlig døgn-
rytme, større ro, tryghed, mere energi, 
færre depressioner og mindre stress 
mens personalet sikres et bedre arbejds-
miljø. Meget lys nedsætter behovet for 
medicin.

Tæt kontakt med natur kan give et la-
vere blodtryk, mindre cortisol i blodet, 
færre muskelspændinger, større koncen-
tration og lykkefølelse. Haver og uderum 
har tendens til at reducere indlæggel-
serne, reducere smerter, nervøsitet og 
skabe øget mobilitet.

Kontakt til naturen er godt, sagde 
Stence Guldager og pegede på at vi 
evolutionært har levet meget længere i 
naturtilstand end i civiliserede samfund. 
Effekten af arkitektur og omgivelser er 
blandt andet påvist af professor Roger Stence Guldager
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HYGIEJNE OG HOLDBARHED

 Push-fit afløbsrør og fittings i rustfrit stål 
Med BLÜCHER® EuroPipe får du en sikker og økonomisk 
løsning:

• Komplet afløbsrørsystem Ø40 - 315 mm incl. fittings, 
adaptere, rottestop m.m.

• Glatte rør i rustfrit stål sikrer god hygiejne, nem 
rengøring og effektivt flow

• Holdbart system med over 50 års produktlevetid

• Til nybyggeri og renovering

• Brandsikkert

• Lav vægt og nem montage

• Standard- og specialløsninger

Se mere på www.blucher.dk

BLÜCHER® EuroPipe

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Ulrich fra Department of Architecture 
and Centre for Healthcare Architecture 
på Chalmers University of Technology, 
der anses som pioner i sundhedsska-
bende indretning.

Uderum kan også opdeles i kategorier 
og øge tilgængeligheden til natur. Arki-
tekter kan sikre visuel kontakt til land-
skabet, trække buske, træer, planter ind 
mellem bygningerne, så flere får adgang 
til naturen.

Ude i naturen er man mere menneske 
end patient.

Smukke, behagelige overflader

Materialerne der anvendes i et byggeri 
påvirker os mentalt og fysisk. Det må 
gerne være naturlige, robuste og sanse-
stimulerende, materialer, der er rare at 
røre ved. BørneRiget bliver præget af en 
hjemlig atmosfære, tryghedsskabende 
farver, overflader i træ langt fra det klini-
ske.

Kontrol over vort eget liv, også når vi 
er indlagt, spiller en rolle. Mister vi den, 
så mistrives vi. Kontrol kan være ganske 
enkle og mindre påvirkninger af vore 

omgivelser, som det er at kunne styre ly-
set og komme ud på en altan. 

På Gødstrup Hospital arbejdes der 
målrettet på at patienterne selv trygt 
skal kunne bevæge sig fra sengen ud på 
toilettet. Overskuelighed og god wayfin-
ding bidrager til at reducere stress.

Overbevisende effekt

Hvor meget virker alle disse tiltag? Skal 
man tro forskningen, er effekten ret over-
bevisende. På Østfold Sygehus faldt for-
bruget af sovemedicin 65 pct. et halvt år 
efter at hospitalet var taget i brug og på Es-
bjerg Psykiatri reduceredes bæltefikserin-
gerne med knap 70 pct. fra 2014 til 2015.

I alt er antallet af patienter, som er 
blevet berørt af en eller flere tvangsfor-
anstaltninger faldet med over 30 pct. 
viste Stence Guldagers plancher. Æn-
dringerne har været ganske markante og 
personalet har oplevet større tryghed og 
mere arbejdsglæde.

Stence Guldager erkendte, at det kan 
være endog meget vanskeligt konkret at 
måle effekten og, hvor meget indlæggel-
sestiden reduceres ved de enkelte tiltag.

Ny medarbejder og 
hjemmeside
Det er med stor glæde, at Handy Trans-
portvogne A/S, nu kan præsentere vo-
res nye forbedrede hjemmeside. Et nyt 
og moderne grafisk design, som gerne 
skulle være med til at gøre siden mere 
brugervenlig og gennemskuelig.

I anledningen af den nye hjemme-
side har vi fået taget nye billeder af 
vores produkter, som medvirker til at 
produkterne fremstår mere nuanceret. 
Løbende vil der blive lagt flere spæn-
dende produkter ind, så det det er en 
rigtig god idé at tilmelde sig vores ny-
hedsbreve.

Som noget helt nyt på hjemmesiden 
kan man nu læse om de produkter vi har 
special udviklet i samarbejde med kun-
den. Dette kan man finde i underemnet 
“Cases”.

Vi har fået en ny medspiller i sælger-
teamet, som er Tanja Meidahl Nielsen 
som salgskonsulent på Sjælland. Man vil 
kunne træffe Tanja på mail tn@handy.dk

Vi håber I vil tage rigtig godt imod 
hende.



62   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

F IRMAPROFIL

HCP Innovation udvikler kompakt 
og energieffektivt cryogenlager
HCP Innovation har sammen med fire danske virksomheder udviklet et lager til dybfrysning af organisk 
materiale, der kan rumme langt flere menneskelige æg, stamceller, vævsprøver og blodprøver, end det 
hidtil har været muligt.

Dermed imødekommer HCP Innovation 
et stigende, globalt behov for større, 
kompakte, automatiserede og energief-
fektive cryogenlagre. Det er der nemlig 
for alvor brug for i forbindelse med den 
rivende udvikling inden for stamcelle- og 
genforskning, organtransplantationer og 
forskning i ny medicin.

Efter tre års udvikling og en lang test-
fase er anden generation af systemet 
nu færdigt og kan komme på markedet. 
Det er designet med det formål at kunne 
lagre mest muligt materiale på mindst 
mulig plads – intet mindre end mellem 
2000 og 8000 kilo.

For eksempel kan det nye system, som 
har to lagre og én robot, på en flade på 
43 kvadratmeter lagre 8232 poser med 
hver en halv liter blod, hvor hver enkelt 
pose er pakket ind i en stabil boks. 

Kompakthed har således været et 
vigtigt mål med projektet, og det nye, 
meget driftssikre cryogenlager er 41 % 
mere kompakt end et tidligere system 
fra 2008, som blev udviklet af de samme 
virksomheder. Der vil kunne lagres 41 % 
flere enheder inden for den samme volu-
men og til samme pris, og derved redu-

ceres prisen per enhed med 30 %, hvilket 
også har været projektets mål. Desuden 
bliver materialet lagret i de størrelser og 
enheder, som brugernes behov kræver, 
og systemet er meget robust.

Kraftigt reduceret energiforbrug

Det nye cryogenlager vil have det laveste 
energiforbrug på markedet og forventes 
også af den grund at blive helt enestå-
ende, fortæller Hans Christoph Paul, en 
af ingeniørerne bag projektet.

– Systemer til dybfrysning af orga-
nisk materiale bruger særdeles megen 
energi, og energiforbruget er super-
vigtigt, da det udgør en af de helt store 
omkostninger. Reduktionen er betydelig 
i vores nye system, som er forsynet med 
højeffektiv isolering. Energiomkostnin-
gerne vil falde med omkring 15.000 euro 
om året i forhold til tidligere systemer, og 
miljøbelastningen er også langt mindre, 
forklarer han.

Desuden består cryogenlageret af mo-
duler, hvilket gør det muligt at bygge det 
i forskellige størrelser – alt efter behov.

Systemet har en yderligere fordel.

– Det er udstyret med effektiv tørring, 
og så længe at det kører, er der garanti 
for, at der ikke dannes iskrystaller, hvilket 
er et problem i mange andre cryogen-
lagre. Fravær af is er vigtigt for at ethvert 
cryogenlager kan fungere, da udstyret 
ikke kan holde til is, siger Hans Christoph 
Paul.

Cryogenlageret fungerer ved hjælp 
af helt nyudviklet kompressorkøling og 
bygger på en dobbelt kølecelle. Derved 
adskiller det sig fra nitrogenbaserede 
systemer, som har den ulempe, at en 
del af energien går tabt ved udblæs-
ning og afkogning i tanken. Kvælstof 
er også farligt og kræver overvågning 
af arbejdsområder. Systemet kan dog 
godt udstyres med nitrogenkøling – det 
afhænger af de forhold, der eksisterer 
på det sted, hvor det skal anbringes. 
Hvis der bruges nitrogenkøling, er for-
delen, at systemet kan køles videre ved 
strømsvigt ved hjælp af batteri-backup 
til styringen, indtil enten tanken eller 
batteriet er tomt.

Kompressorkøling er kendt teknologi. 
Fordelen er, at der kun bruges så meget 
energi som nødvendigt, og i sammenspil 
med god isolering er kompressorkøling 
mest energieffektiv. I tilfælde af strøm-
svigt holder massen af systemet tempe-
raturen stabil over et stykke tid, og ved 
hjælp af et nødstrømsaggregat kan både 
køling og systemet holdes i drift.

Arbejdsmiljø og sikkerhed i 
højsædet

I det 80 grader kolde cryo-område, hvor 
menneskehænder ikke kan komme, be-
tjenes systemet af en robot, som lagrer 
de ønskede prøver i systemet og også 
henter prøver ud af systemet til bruge-
ren. Men robotten, motoren og andet 
nødvendigt udstyr er anbragt i minus 20 
grader, hvor serviceringen er betydeligt 
nemmere. Alt menneskeligt udført ar-Blodbank: -20 grad område med Robot system og lagerrum
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KEN Hygiene Systems A/S takker for de mange 
besøgende på årets FSTA konference. Vi var glade for at 
kunne byde jer velkommen på standen, og de mange gode 
relationer og samtaler som denne konference giver os. 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde landet over. Vi 
er altid åbne for dialog og sparring mellem KEN og FSTA 
medlemmerne.

Vi vil gerne benytte lejligheden til også at byde velkommen 
til vores nye administrerende direktør John Veje Olesen. 
John er 53 år, og kommer fra en stilling som adm. direktør 
for Babcock, Wilcox Vølund. John starter hos KEN Hygiene 
Systems pr. 1. november 2017.

FIRMAPROFIL

bejde foregår ved stuetemperatur uden 
for systemet, hvilket betyder, at arbejds-
miljø og sikkerhed er i højsædet.

Indtil udleveringen til brugeren behø-
ver materialet ikke at forlade det minus 
80 grader kolde område eller det minus 
20 grader kolde område. Alle data lagres 
i en computerdatabase, der kan kobles 
sammen med anden allerede eksiste-
rende software i huset. Betjeningen er 
simpel, kræver ingen specifik viden og 
styres ved hjælp af en PC.

Cryogenlageret er bygget til at have 
en levetid på 20 år, og her medregnes 
service én gang om året samt større 
service én gang i systemets levetid. De 

fleste komponenter i systemet lever op 
til industristandarder. Reservedele vil 
derved være tilgængelige i mange år i 
fremtiden. Også specialkomponenterne 
er baseret på industristandarder og er 
derfor også tilgængelige.

Danske jobs

Ikke alene er systemet udviklet i Dan-
mark – det skal også fremstilles i Dan-
mark. – Vi går ud fra, at der vil blive 
skabt jobs her i landet, når danske virk-
somheder skal fremstille eksemplarer af 
systemet, og danske virksomheder skal 
jo også stå for at servicere det – blandt 

andet den årlige service, siger Hans 
Christoph Paul.

Projektet er støttet af EUDP, Det Ener-
giteknologiske Udviklings,- og Demon-
strationsprogram, som er en offentlig til-
skudsordning til fremme af ny teknologi 
på energiområdet, der kan hjælpe Dan-
mark med at nå landets målsætninger 
inden for energi og klima.

Kontaktoplysninger
HCP Innovation
Nordlundvej 166
DK 7330 Brande
E-mail: hcp@hcpi.dk

Stabilt og sikkert transportbokse for 500 ml 
blodposer

Overblik over en Blodbank enhed: arbejdsområde til venstre, redundant 
lagersystem til højre (åbnet for visualisering)
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Dansk filterløsning til at 
bekæmpe legionella og 
andre bakterier i vand
I Allerød finder man den danske virksomhed Johs. Tandrup A/S, som siden 1946 har haft fokus på 
udvikling, design og produktion af funktionelle bruseløsninger. Virksomheden er fortsat ejet af familien 
Tandrup og i dag er både 2. og 3. generation beskæftiget i virksomheden.

Virksomheden Tandrup

I de første 30 år var virksomheden pri-
mært en bruseslangeproducent, men i 
løbet af 1970’erne blev der føjet flere 
produkter til virksomhedens sortiment, 
bl.a. håndbrusere og vandspareløs-
ning er, der i dag primært bliver solgt til 
internationale OEM kunder. Disse kun-
der sælger videre i eget navn, hvorfor 
”Tan drup” navnet for de fleste er ukendt. 
Johs. Tandrup A/S er en fleksibel leve-
randør, som dækker hele værdikæden 
fra udvikling, indkøb, produktion, mon-
tage og pakning i kundespecifikke em-
ballager.

Innovation og nytænkning baseret 
på ønsker og krav fra markedet til nye 
produkter og løsninger, er en vigtig del 
af virksomhedens DNA – og på grund 
af virksomhedens størrelse, er der ikke 
langt fra tanke til handling.

På udviklingssiden har Johs. Tandrup 
A/S i mange år været frontløbere. F.eks. 

er de fleste brusere, som i dag anvendes i 
private hjem og på hoteller udstyret med 
”Easy-Clean” gummidutter, som Tandrup 
udviklede tilbage i 1989, og som i dag er 
standard hos de fleste bruseproducen-
ter. En ”Anti-twist” kobling, der sikrer 
at bruseslangen ikke bliver snoet under 
brug, er en anden idé som blev udviklet 
hos Tandrup.

T-Safe® 0,2 µm sterilt hollow fibre 
membran filter

For 8 år siden igangsatte man projektet 
”T-Safe®”, hvilket var afledt af en speci-
fik forespørgsel fra en hollandsk kunde. 
Ønsket var at få udviklet en filterbruser, 
som dels var pæn at se på, og som effek-
tivt kunne tilbageholde Legionella bakte-
rier – altså en Point-of-Use filterløsning. 
For Tandrup var det naturligt at gå ind 
i dette projekt, da man med stor fordel 

kunne gøre brug af sine mangeårige er-
faringer med produktion af plastemner 
og professionelle bruseløsninger. Det 
nye var, at få fremskaffet et højeffektivt 
0,2 µm sterilt hollow fibre membran fil-
ter, og at få udviklet de rette varianter, 
der kunne opfylde de mange forskel-
lige markedsspecifikke krav. Desuden 
var der et behov for at få produkterne 
dokumenteret, testet og valideret, så de 
var klar til at introducere til hospitalerne. 
I tæt samarbejde med hospitaler og sam-
arbejdspartnere i Danmark og udlandet, 
samt ved omfattende tests hos eksterne 
laboratorier, er det nu blevet verificeret 
at T-Safe® produkterne hører til blandt 
de ledende indenfor Point-of-Use filter-
brusere og filterløsninger.

Med det højeffektive filter kan T-
Safe®, som et af de eneste filtre, tilbyde 
en holdbarhed på op til 92 dage, ligesom 
de produkter, der er udviklet til hospi-

FAKTA

•  Dansk familieejet virksomhed etab-
leret i 1946 af Johannes Tandrup.

•  Under firmanavnet Johs. Tandrup 
finder man Tandrup Water Solu-
tions A/S og mærket T-Safe®.

•  Beliggende i Allerød og beskæftiger 
32 medarbejder i Danmark og 
udlandet.

•  Virksomhedens eksportandel: 90%

T-Safe® bruser og filter
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talssegmentet, både kan leveres med og 
uden antibakterielle additiver og i steril 
emballage. Tendensen i de skandinavi-
ske lande er, at man så vidt muligt ønsker 
at undgå antibakterielle additiver, men 
faktum er, at dette additiv klart reducerer 
bakterievækst på overflader, hvilket er 
vigtigt når målet er at reducere risikoen 
for kryds-kontaminering, f.eks. på infek-
tionsmedicinske afdelinger.

I dag består T-Safe® produktsorti-
mentet af håndbrusere, vægbrusere, 
filter til vandhaner og køkkenbruser. I 
løbet af 2018 vil der bliver lanceret en 
række nye produkter og løsninger, bl.a. 
vil sortimentet bliver udvidet med et In-
Line filter.

”Replacement” hånd- og 
vægbrusere med farvekoder og/
eller vaskbare brusere

Udover filterbrusere, producerer  Tandrup 
også en række brusere uden filter, som 
kan fås med farvekoder på bruser og 
bruseslange. Det gør det lettere at intro-
ducere en systematisk og visuel udskift-
ningsprocedure af både bruser og slange 
eller udelukkende af bruser. ”Replace-
ment” hånd- og vægbruserne findes 
både i en standardudgave, og en udgave 
med anti-bakterielt additiv.

I sortimentet er der også brusere i 
varmfast materiale, så de kan rengøres 
og desinficeres i instrumentopvaske-
maskine. Uanset hvilken løsning der 
vælges, er det overordnede mål at re-
ducere risikoen for at overføre patogene 
bakterier fra patient til patient. Baseret 
på tilbagemeldingerne fra hygiejneorga-

Farveindikator på 
bruser for systematisk 
vedligehold

nisationerne, leveres disse brusere – for 
at undgå opbygning af biofilm – uden 
”Easy-Clean” si-plader, og i rene plastud- 
gaver, som er lette at genanvende eller 
sende til forbrænding med minimal be-
lastning af miljøet. Dette set i forhold til 
hvis der anvendes en krombelagt bruser.

For yderligere informationer om T-
Safe® produkterne med og uden filter: 
www.t-safe.com

Brusepaneler

Under navnet Tandrup Water Solutions 
markedsføres Tandrups egenudviklede 
sortiment af brusepaneler, som både fås 
med og uden mulighed for at montere et 
bakteriefilter. FlexLine brusepanelerne 
findes i to forskellige størrelser H: 1100 
mm og H:1400 mm, og er designet så de 
er lette at installere og servicere.

Luksusmodellen hedder ”SmartLine”. 
Dette panel er udstyret med en låsbar 
frontlåge, således at man efter panelet er 
blevet monteret let kan foretage efterser-
vicering, f.eks. når der skal udskiftes bat-
terier, indsættes et In-Line filter, fortages 
ændring af skylletider eller udskiftning af 
Soft-Pex slanger, hvis dette er del at den 
rutinemæssige anbefaling fra hygiejneaf-
delingen. For yderligere informationer: 
www.tandrupwatersolutions.dk

SmartLine – det servicevenlige panel



66   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

•  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

JUBILÆUM/100 ÅR

Oxygen i flasker på hele 300 bar 
fra Strandmøllen
Virksomheden kan ved sit 100 års jubilæum som en af de første gasproducenter tilbyde kunderne 50 
pct. mere medicinsk oxygen i trykflaskerne ved at øge trykket fra 200 til hele 300 bar. Det betyder færre 
flaskeskift, mindre distribution, enklere logistik og bedre kundeoplevelser

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Vi arbejder meget med at opgradere fra 
200 bar til 300 bars tryk, så man kan have 
mere gas med ud og flaskerne indeholder 
mere. Vi forsøger at forbedre logistikken 
og distribuere færre trykflasker, mens 
kunden får mere gas og færre flaskeskift.

Vi er nok dem der er først med at 
hæve trykket op til 300 bar. Det har kræ-
vet investering i nye flasker der kan klare 
trykket og i fyldeudstyr, mens de gamle 
flasker bruges på nye markeder, siger 
markedsdirektør Lars Laursen.

Strandmøllen har også tidligere op-
graderet produktionen for at kunne op-

fylde de strengere krav der gælder for 
fremstilling af medicinske gasser, som nu 
sidestilles og betragtes som lægemidler 
med deraf følgende strengere krav.

Strandmøllen måtte bygge et helt nyt 
produktions- og fyldeanlæg for at klare 
opgraderingen. Det har krævet afsætning 
på et større marked end Danmark for at få 
større kundeunderlag at fordele omkost-
ningerne på. Derfor sælges gasserne i Sve-
rige og som det nyeste også i Nordtyskland.

I 2009 fik Strandmøllen markedsfø-
ringstilladelse til at sælge oxygen og lat-
tergas som de to store produkter til syge-
husene. Begge gasarter er godkendte og 
sælges som lægemidler. Strandmøllen er 

hovedleverandør til Region Hovedsta-
den og Region Syddanmarks sygehuse.

Virksomheden leverer desuden iltfla-
sker ud til primært KOL-patienter i deres 
private hjem i Region Sjælland og Region 
Syddanmark. Det sker via Medical Dan-
mark A/S, der udlejer medicinsk udstyr 
til hjemmeboende patienter og har det 
som sin primære opgave at servicere lun-
gesyge med behov for hjemmeilt. 

En industrisucces med historie

Strandmøllen er i skarp konkurrence 
med store gasleverandører, men virk-

Fortsættes side 68



 

PATIENTTERMINALEN 

www.care-call.dk       Tlf. 87 89 90 00     salg@care-call.dk 
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Ønsker I et uforpligtende møde om jeres muligheder?  Ring på 87 89 90 00 
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— 
Undgå nedbrud 
hvis netspændingen stiger 
Transientbeskyttelse er løsningen

Selv en lille stigning i spændingen på nettet kan have enorme konsekvenser, hvis den 
ødelægger hospitalets fintfølende elektroniske udstyr. Løs problemet med ABB’s 
transientbeskyttelse. abb.dk

JUBILÆUM/100 ÅR

somheden har klaret sig godt og er i dag 
en mellemstor dansk gasproducenter 
der har spredt sine aktiviteter, opgrade-
ret, innoveret og geografisk udvidet sit 
nordiske marked betydeligt.

Virksomheden har en meget høj mar-
kedsandel på ca. 40 pct. på sine medi-
cinske gasser herhjemme og er dermed 
markedsledende inden for healthcare 
sektoren i Danmark. Det er således gået 
godt for selskabet, der i 23. oktober i år 
har fejret sit 100 års jubilæum.

Strandmøllen blev grundlagt i 1917 
som gasleverandør af Christian Nielsen, 
der havde været forretningsmand i Ham-
borg, men rejste hjem før 1. Verdenskrig 
brød ud. Dengang var cykler blevet ud-
bredt i Europa og han havde ambitioner 
om at starte en produktion af cykler.

Planerne blev skrinlagt, da det viste 
sig at være et problem at få fat i ilt og 
svejsegas. Christian Nielsen valgte der-
for at gå et skridt tilbage i fødekæden og 
satse på produktion af gasser.

Han etablerede et mindre anlæg til 
produktion af acetylen og ilt, der kunne 
levere 40 kubikmeter ilt i timen. Virksom-
heden startede handel af svejseudstyr og 
andre produkter herunder en produktion 

af svejseelektroder, som blev en stor for-
retning ved siden af gasproduktionen.

Christian Nielsens innovation skyldtes 
i høj grad en utilfredshed med underle-
verandørernes priser, som han mente var 
for høje.

I 1920 startede han leverancer af medi-
cinsk ilt op og Strandmøllen har den dag 
i dag flasker fra 1930 som var leveret til 
Dansk Røde Kors. Virksomheden fandt 
flaskerne i nogle bunkers, hvor Røde Kors 
havde bygget lagre under 2. Verdenskrig. 

Fond støtter industriel innovation

Christian Nielsen døde uden arvinger, 
så ved 50 års jubilæet i 1967 etablerede 
man Christian Nielsens Fond som ejer 
virksomheden Strandmøllen. Fonden 
stiftedes for skabe et overskud, der 
gjorde det muligt at støtte iværksættere 
i dansk industri med risikovillig kapital.

Formålet med fonden er stadig det 
samme og der udbetales årligt anselige 
beløb til formålet. Sidste år blev der såle-
des udbetalt 3,7 mio. kr. Fonden støtter 
relativt bredt opfindere og fabrikanter til 
opfindelser, der repræsenterer tekniske 
fremskridt til gavn for dansk industri.

I de senere år er medicoteknisk ud-
styr blevet støttet ligesom fonden yder 
bidrag til forskning. At Strandmøllen er 
fondsejet betyder samtidig, at et over-
skud i virksomhedens går direkte ind i 
fonden, hvis pengene ikke bliver inve-
steret i virksomheden.

Strandmøllen har i ca. 40 år været leve-
randør til Hovedstaden og Nordsjælland 
og det daværende Københavns Amt.

Leverancerne blev kortvarigt afbrudt 
da regionerne dannedes, idet Strand-
møllen tabte leverancen, men til gen-
gæld blev Strandmøllen eneleverandør 
af medicinsk gas til Islands samlede 
sundhedsvæsen i en 4-årig periode, ind-
til virksomheden genvandt leverancerne 
til Hovedstadsregionen, og valgte at 
trække sig fra Island.

Strandmøllen fremstiller hele sorti-
mentet med oxygen, nitrogen, argon, 
lattergas og CO2 til sygehusene, argon, 
brint, acetylen og helium der især køres 
ud til mange industrikunder. Metalindu-
strien køber mest gas, men sygehusene 
er Strandmøllens næststørste kunde-
gruppe – med salget af medicinsk gas 
som ilt og lattergas.
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PATIENTKALDEANLÆG

Har vi for høje ønsker om 
funktionalitet og integrationer i 
fremtidens patientkaldeanlæg?

Patientkaldeanlæg har stort set kun to 
vitale funktioner. Det er naturligvis mu-
ligheden for at initiere et kald eller en 
alarm fra patientens seng til plejeperso-
nalet, men endnu vigtigere er det også 
plejepersonalets mulighed for at tilkalde 
ekstra hænder fra kolleger på afdelingen, 
når der opstår kritiske situationer. Oppe-
tiden er et afgørende parameter, for kun 
derved kan personale og patienters kom-
munikation via systemerne sikres.

Oppetider på 99,9999 % er typisk den 
performance hospitalerne kan opnå på 
kaldeanlæggets kernefuntionalitet ved 
de mest driftssikre systemer – og dette 
stort set uden vedligeholdelse. Det kan 
være i skarp kontrast til nogle af de sy-
stemer, der tilbydes dag, hvor IT-ficering 
og integrationer tilfører et ekstra lag af 
kompleksitet og omkostninger.

Det vil være naturligt, at hospitalerne 
fortsat stiller krav til sine leverandører 
om meget høje oppetider, og disse op-
petider bør relatere sig til kernefunktio-
ner på den enkelte afdeling. Dermed sik-
res det nemlig, at fuld funktionalitet på 
hele afdelingen kan opretholdes længst 
muligt.

Kernefunktioner bør ikke påvirkes af, 
at der udføres service på IT-infrastruk-
turen – det gælder naturligvis for såvel 
nedbrud som planlagt service. Samtidig 

skal de IT baserede funktioner være i 
drift umiddelbart efter, at IT-infrastruktu-
ren er oppe igen.

Udbudskrav til patientkaldeanlæg 
findes i mange varianter

De seneste udbud af patientkaldeanlæg 
på det danske marked har været præget 
af meget forskellige ønsker til funktiona-
litet, og derfor også med meget varieret 
udfald.

Når regionerne ved de kommende 
udbud fastlægger evalueringskriterier 
– laveste pris, stor fleksibilitet og hvilke 
integrationer, der er behov for, bør man 
tænke sig godt om.

Skal en region eksempelvis bygge et 
nyt hospital med 600 senge, vil ét estimat 
for en moderne løsning i dag være knap 
7.000 kr. pr. seng.

Vælger regionen at løfte løsningen op 
på niveau ”DNU Skejby” bliver investe-
ringen ca. 20.000 kr. pr. seng, men en 
sådan løsning omfatter også hjertestop-
salarm på samtlige sengestuer, patient-
kald på samtlige stuer, 2 typer af perso-
nalekald på sengestuer, kald fra samtlige 
toiletter, sammenkobling med telemetri 
for udsendelse af alarmer, udsendelse af 
brandalarmer fra ABA anlæg, licenser til 
smartphones for alt plejepersonale, og 
sammenkobling med klinisk logistik for 
kaldefordeling fra disse systemer.

Går man endnu videre og integrerer 
til eksempelvis Sundhedsplatformen kan 
prisen for de samme 600 senge let over-
stige 40.000.000 kr.

Investeringen i et moderne patientkal-
deanlæg er altså fra 7.000 kr. til 66.000 
kr. pr. seng. Derfor synes vi, at regio-
nerne, allerede inden man udarbejder 
udbudsmateriale, nøje bør overveje, 
hvor mange penge, det er realistisk, at 
der kan investeres. Er det muligt at rea-
lisere alle visioner – og hvordan sikrer 

man, at alle gevinster efterfølgende ”hø-
stes”?

Prisen på integrationer bør 
afspejle integrationernes 
værdiskabelse

Hvilke integrationer betyder ægte (eller 
reelle) gevinster for en afdeling? Ja, det 
er et vanskeligt spørgsmål, hvor der ikke 
findes entydige svar.

Helt sikkert er det dog, at jo flere 
komplekse integrationer, der skabes, 
jo større investering og jo højere vedli-
geholdelsesomkostninger vil der være. 
Store tunge integrationer har også den 
ulempe, at regionerne, uanset om vi bry-
der os om det eller ej, reelt ”låser sig” til 
leverandøren af løsningen.

AF SUSAN KARMAR,  

CARE-CALL A/S
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

PATIENTKALDEANLÆG

Det er vigtigt at huske, at enkle in-
tegrationer også kan give ganske stor 
værdi. Et moderne hospital har mange 
tekniske systemer, som på rimelig enkel 
vis kan integreres med patientkaldean-
lægget. Ofte med en meget begrænset 
økonomisk belastning til følge, men med 
store gevinster. Nogle eksempler kan 
være:
•  Transportrobot ankommer til afdelin-

gen med mad – plejepersonalet notifi-
ceres via app på sin smartphone

•  Dør til køleskab er ikke lukket – perso-
nale notificeres herom via app

•  Ilt går på back-up – sygeplejersker på 
OP informeres via app

•  Patienten kalder – natlys tændes på 
stuen

•  Der kaldes hjertestop – lyset tænder 
på stuen og i gangen, elevatoren re-
serveres og adgangsveje åbnes

Oplagt er det, at etablere integration 
mellem patientkaldeanlæg og hospita-
lernes servicelogistik funktioner. Eksem-
pelvis vil et overblik over, hvilke lokaler 
der er ledige, samt hvor meget disse har 
været anvendt, give værdifuldt input, når 
rengøring skal planlægges.

Her er det oplagt at se på helt proces-
sen for anvendelse af lokaler, og hvordan 
kommunikationen etableres mest effek-
tivt. Patientkaldeanlæg med fuldt konfi-
gurerbare touchpaneler sikrer, at perso-
nale ved ét enkelt tryk kan melde, at nu 
er lokalet klar til rengøring – og igen med 
et tryk ændre status som melder lokalet 
klart til brug.

Samtidig vil data, der opsamles via PIR 
sensorer, kunne samkøres med perso-
nalets meldinger. Hermed er der et godt 
grundlag for vurdering af, i hvilket om-
fang lokaler anvendes.

Er patientkaldeanlægget et 
sikkerhedssystem eller blot et 
anlæg til kommunikation?

I øjeblikket træffes der vigtige beslutnin-
ger i regionerne om valg af fremtidens 
patientkaldeanlæg til de danske hospita-
ler. Valg, der er afgørende for, hvordan 
den fremtidige tekniske platform for 
kommunikation mellem patienter og per-
sonale kommer til at se ud.

Skal grundlaget baseres på ”alminde-
lige” IT-systemer eller skal man vælge ro-
buste og driftssikre sikkerhedssystemer 
med høj tilgængelighed?

Hvor skal service og vedligeholdelse 
forankres – i teknisk afdeling eller IT?

I CARE-CALL er vi ikke i tvivl. Pa-
tientkaldeanlæg er sikkerhedssystemer! 
Derfor er det af afgørende betydning, 
at systemernes opbygning understøtter 
en høj driftssikkerhed. Vores holdning 
er også, at patientsikkerheden kan øges 
samtidig med at de eksisterende ressour-
cer udnyttes bedre, hvis hospitalerne 
udnytter de mange års erfaringer med 
sikkerhedssystemer, som de traditionelle 
teknisk ansatte allerede besidder.
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Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig 
belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er 
altid i fokus. Klik ind og kig på de mest hygiejniske 
og bæredygtige gulve til hospitaler:  
www.nora.com/dk

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

Specialudviklede rentrums-
møbler hæver hygiejnen
Med nye rentrumsmøbler har Gerresheimer Vaerloese A/S, der er leverandør til medicinalindustrien, 
hævet hygiejnebarren yderligere. De nye møbler er skræddersyede i samarbejde med Handy 
Transportvogne.

Møbler til rentrum skal selvsagt opfylde 
strenge krav til hygiejne, og derfor er de 
generelt dyre. Gerresheimer Vaerloese 
A/S, der laver plastbeholdere til medi-
cinalindustrien, har netop købt nye ren-
trumsmøbler. Inden da afsøgte Gerre-
sheimer markedet for leverandører, der 
kunne levere møbler, som var nemme at 
holde rene og var hygiejniske. Samtidig 
skulle prisen være fornuftig nok, til at 
investeringen kunne godkendes. Virk-
somheden Handy Transportvogne viste 
sig at være et godt match og har formået 
at udvikle løsninger, der er særligt tilpas-
set Gerresheimers krav og som lever op 
til alle standarder.

– Med vores nye møbler, der er spe-
cialdesignet til rentrumsslusen, har vi løf-
tet hygiejnestandarden yderligere. Lige 
så snart det hedder rentrum, er priserne 
almindeligvis vanvittigt høje, og fordi 
udbuddet ikke er så stort i Danmark, er 
det i høj grad producenternes marked. 
Udfordringen var derfor at finde en leve-
randør, der kunne løse et særligt behov 
og levere god kvalitet til rimelige penge. 
Hos Handy Transportvogne har vi nu fået 
en fuldstændig skræddersyet løsning 
– endda til yderst konkurrencedygtige 
priser, vurderer Joakim Sørensen, der er 
Department Manager hos Gerresheimer.

Ryddelige og overskuelige sluser

Gerresheimer henvendte sig med deres 
behov til Handy Transportvogne, der ef-

terfølgende kom med forslag, som blev 
videreudviklet og tilpasset i fællesskab. 
Det nye møblement er af rustfrit stål og 
består af bænke, magasiner til blandt 
andet hårnet og skoovertræk, samt en 
kombineret ruminddeler og dueslag.

– Møblerne gør, at det nu er nemt at 
holde rentrumssluserne ryddelige og 
overskuelige. Bænken giver tydelig ad-
skillelse mellem den urene side og den 
rene – lidt ligesom man kender det fra 
svømmehallen. Bænken har rumindde-
linger så beskidt og rent fodtøj er adskilt. 
Og gennem det nye dueslag, der også er 
en del af slusen, kan vi nu lægge ordrer 
direkte ind til produktionen uden at gå 
på kompromis med hygiejnen. Indtil vi-
dere er den nye løsning implementeret 
i Værløse, men på længere sigt skal det 
også rulles ud i Haarby, fortæller Joakim 
Sørensen.

Kundens behov er 
omdrejningspunktet

For at ramme det helt rigtige produkt, 
tager Handy Transportvogne altid ud-
gangspunkt i kundens behov og tilskri-
ver et tæt samarbejde stor værdi.

– Det er godt, når vi kan være skarpe 
på, hvad vores kunder har brug for, og 
udvikle den optimale løsning i fælles-
skab. De individuelt tilpassede løsninger 
er helt essentielle for os, og som det var 
tilfældet ved møblementet til Gerreshei-
mers rentrum, er det en fornøjelse, når 

vi kan se, at vores produkter gør en for-
skel for vores kunder, siger Anne-Mette 
Isbrandt Madsen, Internal Sales and Ad-
ministration Manager ved Handy Trans-
portvogne.

Handy Transportvogne A/S har siden 1949 udviklet og produceret udstyr til intern transport, opbevaring og håndtering i 
blandt andet industrien, sundhedssektoren og fødevarebranchen. Virksomheden er specialiseret i kundetilpassede løsninger, 
der understøtter effektive arbejdsgange, og tilbyder desuden et stort program af katalogvarer direkte fra lager. Med henblik på 
konkurrencedygtig fremstilling i enhver mængde har Handy både produktion i Danmark, Baltikum og Asien. www.handy.dk
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STERILCENTRALER

” Er din næste  
kollega en robot”

AF METTE HELMIG, NIRAS, SPECIALIST I  

HYGIEJNE OG GENBEHANDLING 

(NU ANSAT SOM KVALITETSCHEF FOR DE 

REGIONALE STERILCENTRALER I REGION 

HOVEDSTADEN)

En ny og måske skræmmende realitet for 
mange, som kan skabe uro på arbejds-
pladsen, og som kan gøre medarbej-
derne usikre på egen arbejdssituation.

Ofte skyldes frygten manglende viden 
om, hvilke konkrete arbejdsopgaver der 
erstattes af de automatiserede løsninger, 
og hvilke muligheder de nye teknologier 
kan tilbyde.

Arbejdssituationer, der forholdsvist 
nemt kan overtages af ”robotter”, er de 
fysisk tunge arbejdsopgaver som f.eks. 
tunge løft, skub, træk og vrid. Når disse 
opgaver erstattes af ”robotter” frygter 
medarbejderne at blive overflødig. Hvis 
”robotterne” opfattes som et supplement 
og en forbedring af det fysiske arbejds-
miljø, vil medarbejderne bedre kunne 
forholde sig til ”Robotten” som en kol-
lega frem for en konkurrent.

”Robotter” kan ikke tænke selv

”Robotter” kan ikke tænke selv, de skal 
programmeres, og der vil altid være brug 
for mennesket bag ”robotten”. Jo mere 

vi automatiserer, jo mere må vi samtidig 
forvente, at der følger et ændret behov 
for kompetencer hos medarbejderne. 
I virksomheder som indfører mange 
automatiserede løsninger, er det ofte 
nødvendigt at omorganisere og efterud-
danne medarbejderne til de nye opgaver. 
Det er derfor vigtigt, at virksomhederne, 
når de begynder automatiseringseventy-
ret, husker at inddrage medarbejderne i 
processen fra starten, hvis implemente-
ringen skal lykkes, og hvis man ønsker at 
bibeholde et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Er næste skridt frem mod øget 
effektivisering i sundhedsvæsnet 
– automatisering?

I dag stilles der større og større krav til 
effektiviseringen i det danske sund-
hedsvæsen, og flere steder i sundheds-
væsnet arbejder man med at er statte ma-
nuelle arbejdsgange med automatisering 
for at få en effektiviseringsgevinst.

Allerede tilbage i 2008, hvor regerin-
gens ekspertpanel udgav Regionernes 
investerings – og sygehusplan, var der 
fokus på de fremtidige knappe perso-
nalemæssige ressourcer. Kravet var, at 
investeringerne skal resultere i en bedre 
arealudnyttelse, en bedre og mere ef-
fektiv opgaveløsning og en mere effek-

tiv anvendelse af ressourcerne. Det har 
givet plads til nytænkning inden for or-
ganisering, logistik og brug af teknologi-
ske muligheder, og de steder, hvor man 
arbejder med at automatisere tunge og 
ensidige gentagende arbejdsopgaver får 
man et bedre arbejdsmiljø samtidig med, 
at man opnår en effektiviseringsgevinst.

Region Hovedstaden etablerer 
to nye store automatiske 
sterilcentraler 

Den politiske beslutning om at samle re-
gionens sterilvareproduktion i to store 
sterilcentraler blev truffet på baggrund af 
analyser, hvor genbehandlingsenheder 
var blevet målt op mod fremtidens krav 
for genbehandling af medicinsk sterili-
serbart udstyr (DS 2451-13). Analyserne 
viste et uensartet kvalitetsnivau og et 
stort behov for investeringer lokalt, hvis 
produktionerne skulle kunne leve op til 
fremtidens kvalitetskrav.

Efter den politiske udmelding blev 
det besluttet at etablere de to store gen-
behandlingsenheder på Rigshospitalet 
(RSR) og Herlev Hospital (RSH). Efter 
udbudsrunden blev NIRAS (tidligere 
ALECTIA) valgt som totalrådgiver på 
opgaven med CF Møller som underråd-
givere. Senere og på baggrund af EU-

FAKTA

Fra sterilcentralen på Rigshospitalet 
betjenes;

•  Rigshospitalet/Glostrup Hospital
•  Bispebjerg/Frederiksberg Hospital 

Fra sterilcentralen på Herlev Hospital 
betjenes; 

•  Herlev/Gentofte Hospital,  
Hvidovre/Amager Hospital 

•  Hillerød/Frederiksund Hospital

Instrument containere 216.000 251.000 55

Vaskenet 795.000 808.000 176

Autoklavekurve 46.000 35.000    8

Transportkasser 
– Enkelt pakkede instrumenter
– Proceduresæt

95.000
143.000

78.000
126.000

44
 17
 27

Paletter 99

Transportvogne
(Dobbeltfag) 67.000 67.000

(tømning) 15
 (fyldning) 31

Figur 1. Forudsætninger for dimensionering
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STERILCENTRALER

OPGAVER TEKNOLOGIER
anvendt i sterilcentralerne

Vare flytning Transportsystemer
AGV’ere og transfervogne (shuttler)
Lagerkraner og hejs (lifte)
Robotter

Lageropbevaring Højlager, f.eks. Automatisk miniload lager
Lagerautomater

Løft, skub, stabling, af- og påsætning, 
åbne- og lukkefunktioner, håndterin-
ger, mv.

Robotter
Specialmaskiner
AGV’er (Automated Guided Vehicles)

Kontrolsystemer
(genkendelighed og vægt)

Visio- og vejesystemer

Styring af flow, funktioner og  
lokationer

MES (Manufacturing Execution Systems)
WCS (Warehouse Control Systems )
PLC styringer, etc. 

Figur 2. Tabellen viser hvilke opgaver der er blevet automatiseret og hvilke teknologier der 
er valgt.

udbud blev GIBOTECH valgt som total 
leverandør for de automatiserede løsnin-
ger. Det forventes, at sterilcentralerne 
er klar til produktion i henholdsvis 2018 
og 2019. Herefter vil de eksisterende 
genbehandlingsenheder lukke ned lø-
bende, hvorefter hospitalerne i regionen 
fremover vil få alle deres leveringerne af 
sterile produkter fra de Regionale steril-
centraler i Region Hovedstaden.

Automatisering kan være med til 
at strømline arbejdsgangene

I de nye sterilcentraler vil de fleste af de 
arbejdsprocesser, der før blev udført ma-
nuelt, blive erstattet af robotter og andre 
automatiserede løsninger, men der vil 
stadig være behov for medarbejdernes 
kompetencer, når instrumenterne ved 
vaskebordene skal gøres klar til rengø-
ring og desinfektion, og når de igen ved 

FAKTA

ALECTIA har været en af Danmarks 
førende rådgivningsvirksomheder si-
den 1912. I foråret 2017 fusionerede 
ALECTIA med NIRAS.

Fremover tilbydes rådgivning under 
navnet NIRAS.REGION HOVEDSTADEN ETABLERER 2 NYE STORE  

AUTOMATISKE STERILCENTRALER  
Arbejdsgangene strømlines for at imødekomme fremtidens krav til kva-
litet og effektivitet og med hjælp fra automatisering forbedres arbejds-
miljøet for personalet, når fysisk belastende arbejdsopgaver erstattes 
med robotter og andre automatiserede løsninger.

ER DIN NÆSTE KOLLEGA EN ROBOT?
ER NÆSTE SKRIDT FREM MOD ØGET  
EFFEKTIVISERING - AUTOMATISERING? 

I dag stilles større og større krav til effektiviseringen i det danske sund-
hedsvæsen og flere steder i sundhedsvæsnet arbejder man med, at er-
statte manuelle arbejdsgange med automatisering. I gennem mange år 
er der udviklet på teknologier til automatisering i industrien og det er 
derfor naturligt at anvende industriens standardløsninger i sundheds-
væsnet for at undgå investeringer i nyudvikling.

På billedet ses to robotter, der fra et automatisk højlager på bestilling fra 
styresystemet automatisk pakker ordre til eksempelvis operations-
afdelingen. 
Højlageret er 11 meter højt med 3 fuldautomatiske lagerrobotter (mini-
loadkraner) og med plads til 12.000 lagerlokationer.

18905

HVAD KAN AUTOMATISERES TEKNOLOGIER

Vare flytning Transportsystemer
AGV’ere og transfervogne (shuttler)
Lagerkraner og hejs (lifte)
Robotter

Lageropbevaring Højlager, f.eks. automatisk miniloadlager
Lagerautomater

Løft, skub, stabling, af- og påsætning, åbne- 
og lukkefunktioner, håndteringer, mv.

Robotter
AGV’er (Automated Guided Vehicles)

Kontrolsystemer 
(genkendelighed og vægt)

Visio- og vejesystemer

Styring af flow, funktioner og lokationer MES (Manufacturing Execution Systems)
WMS (Warehouse Management Systems)
PLC, etc.

MERE INFORMATION
Mette Helmig 
Hygiejnesygeplejerske og konsulent 
mhos@alectia.com 
Tlf.: +45 2268 5587

AUTOMATISERING KAN VÆRE MED TIL AT STRØMLIGNE 
ARBEJDSGANGENE
I de to nye sterilcentraler er de fleste af arbejdsprocesserne, der før blev 
håndteret manuelt, nu erstattet af automatiserede løsninger. Anlæggene 
er sammensat af kendte teknologier fra industrien, og med fokus på sund-
hedsvæsnets skærpede krav til hygiejne har materialevalg, design, ind-
retning og ventilationstekniske forhold været i fokus, for at kunne over-
holde hygiejne krav. 

Automatisering kan være med til at strømline og effektivisere arbejds-
gangene, men det skal nøje overvejes, hvilke teknologier der giver den 
bedste løsning i forhold til hygiejne, arbejdsmiljø og økonomi.

Figur 3. Illustration af løsningen hvor transportvognene automatisk pakkes af robotter, før 
afsendelse til kunden, med emner fra det fuldautomatiske højlager, som ses i baggrunden.

pakkebordene skal kontrolleres og em-
balleres forud for sterilisering.

Anlæggene i de nye sterilcentraler 
er sammensat af kendte teknologier fra 
industrien, tilføjet sund hedsvæsnets 
skærpede krav til hygiejne. For at kunne 
overholde hygiejnekravene har der væ-
ret fokus på materialevalg, design, ind-
retning og ventilationstekniske forhold i 
løsningerne. 

I hver af de to sterilcentraler etableres 
blandt andet et fuldautomatisk højlager 
i flere etager, hvorfra robotter på bestil-
ling fra styresystemet automatisk pakker 
ordre til eksempelvis operationsafdelin-
gen. Højlageret på Rigshospitalet er 11 
meter højt med 3 fuldautomatiske lager-
robotter (mini-loadkraner) og har 12.000 
lager lokationer. 

Er du ikke under udvikling – så 
er du under afvikling

Det er urealistisk at tro, at vi kan forhindre 
den teknologiske udvikling og useriøst, 
hvis vi ikke prøver at forholde os til vir-
keligheden. Det er muligt at ”riget fattes 
penge”, og at der ikke i sundhedsvæsnet 
er kultur for at anvende automatiserede 
løsninger, men hvis vi skal opnå de ef-
fektiviseringsgevinster, der forudsættes, 
og når vi skal forberede os på fremtidens 
knappe personalemæssige ressourcer, 
så bliver vi nødt til at tænke nye tekno-
logier ind i den måde vi arbejder på. Or-
det omstillingsparathed har aldrig været 
mere aktuelt og i fremtiden bliver vi nødt 
til at vende os til, at vores arbejdsforhold 
ændres i takt med udviklingen, og at der 
stilles nye krav til vores kompetencer.
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VANDBEHANDLING

Vandbehandling til fuldautomatiske analyseanlæg:

Redundant vandrensning 
med lave driftsomkostninger
Moderne fuldautomatiske analysean-
læg, som f.eks. blodprøverobotten på 
Odense Universitetshospital stiller store 
krav til vandkvaliteten, der skal være la-
boratorievand type 1, der er totalt afsal-
tet og fri for bakterier m.v.

Odense Universitetshospitals fuld-
automatiske blodprøveanlæg forsynes 
via et rørpostsystem med blodprøver 
fra hele hospitalet. Alle blodprøver ana-
lyseres automatisk efter prioritet, så ha-
stende akutte prøver kommer til først. 
Resultatet af prøven leveres direkte i pa-
tientens elektroniske journal.

Uden blodprøver ingen 
behandling

I analyseprocessen tilsættes vand som 
f.eks. reaktant, og vandet skal naturligvis 
være rent og fri for bakterier for at sikre, 
at resultatet er korrekt, og den rigtige be-
handling af patienten kan iværksættes.

– Vandet, vi benytter, er først behand-
let i ionbytter- og osmoseanlæg, inden 
det behandles i EDI-anlægget fra BWT. 
Uden type 1 vand kan vi ikke analysere 
blodprøver, og uden blodprøver er diag-
nose og behandling af patienterne me-
get vanskelig, siger funktionsleder Lars 
Kildelund fra Odense Universitetshospi-
tal. Han fortsætter:

– Derfor har vi valgt at dimensio-
nere anlægget sådan, at vi har et reelt 
redundant system, der forsynes af en 
helt anden forsyningsstreng med alm. 
postevand direkte fra vandværket. Det 
betyder, at vi kan producere type1 labo-
ratorievand i en periode, selvom den pri-
mære forsyningsstreng byder ned.

Total cost of ownership

Tonni Bechmann Angelsø fra BWT oply-
ser, at man har udviklet den redundante 
løsning med særlig tanke på danske sy-

gehuse, der er meget afhængige af kon-
stant forsyning af type 1 vand.

– EDI-anlægget er effektivt, men for-
udsætter at vandet allerede er forbe-
handlet. For at undgå nedetid har vi skabt 
en løsning, med loop unit, der er fuld 
redundant med en anden forsynings-
streng. Sammen med vores serviceaftale 
med 2-3 timers responstid kan vi love høj 
oppetid under selv ret ekstreme forhold, 
siger Tonni Bechmann Angelsø fra BWT.

Et EDI-anlæg giver mange fordele 
med især lavere driftsomkostninger, da 
der bl.a. ikke er brug for regenerations-
kemikalier. Endelig kræver anlægget me-
get mindre plads end andre anlæg.

– For os er total cost of ownership og 
sikker drift med høj oppetid vigtigst. Det 
hjælper ikke at købe billigt, hvis driften 
efterfølgende er dyrere eller ustabil. 
Derfor valgte vi BWT’s EDI-loop unit, 
slutter Lars Kildelund.

Lars Kildelund fra OUH 
demonstrerer EDI-
anlægget fra BWT.



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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Dansk ekspertise i 
hovedhøjde
På få år er aalborgensiske Duelco blevet markedsledende inden for sengestuepaneler. Det er foreløbigt 
blevet til mere end 2.500 danskproducerede og skræddersyede løsninger – eller dobbelt så mange, som 
der er sengestuepladser på DNU i Skejby.

Duelco fremstiller skræddersyede me-
dico solutions-løsninger og er især kendt 
for sengestuepaneler med mulighed for 
montage af el, data, patientkald, luftarter, 
vakuum, patientunderholdning og ek-
sempelvis døgnrytmelys med justering 
af lysets farve og intensitet.

Sengestuepanelerne er udviklet i sam-
arbejde med designere, arkitekter og 
brugergrupper. Det har medført, at virk-
somheden på få år er blevet markedsle-
dende og besidder en ekspertise og er-
faring, som fremtidens sygehuse nyder 
godt af.

Det komplette program repræsen-
terer det nyeste inden for flot og funk-
tionelt design kombineret med fremtids-
sikret teknik. Et nyt skridt for Duelco 
sengestuepaneler er, at de bygger på 
principperne om helbredende arkitek-
tur, der fremstår uden synlige tekniske 
installationer og virker indbydende og 
hjemlige.

Tæt dialog

Hos Duelco langer man aldrig en hylde-
vare over disken. Af den simple grund, 
at alle produkter og løsninger – i et eller 
andet omfang – er fremstillet efter kun-
despecifikke ønsker. Ofte er Duelco en-
gageret i hele forløbet, lige fra projekte-
ring, afstemning af kundeforventninger, 
tegningsarbejde, produktion, opsætning 
på sygehuset og afholdelse af bruger-
møder og gennemgang med brugerne af 
produktet.

Eksempelvis tager sengestuepane-
lerne højde for ergonomi ved brug af 
gasudtag, hvor der benyttes vinklede 
gasudtag, ligesom stikkontakter er plan-
forsænket, så bakterier og skidt ikke kan 
sætte sig på overfladen.

Som danskproducerende virksomhed 
er Duelco tæt på kunden og sikrer en 
100 pct. tilpasset løsning. Hertil kom-
mer, at virksomheden kan levere på kort 

tid takket være en organisation, der er 
gearet til at følge opgaverne hele vejen, 
også efter levering.

Alt under samme tag

Duelco udvikler og fremstiller selv langt 
størstedelen af komponenterne til sen-
gestuepanelerne, mens lokale under-
leverandører klarer resten. Samtidig er 
industrielle designere involveret i udvik-
lingen af produkterne, så det visuelle ind-
tryk får et ekstra løft. Det samme oplever 
man omkring funktionaliteten og detaljer 
som betjening og rengøringsvenlighed. 
Parametre som værdsættes af kunderne.

Funktionalitet og flotte linjer

Duelco Capri er nyeste udgave i serien 
af sengestuepaneler fra Duelco. Capri-
serien er designet, så panelet kan place-
res enten lodret eller vandret. Dermed 
opnår man en stor fleksibilitet på sen-
gestuen og kan bevare et ensartet de-
signudtryk, selv om der både anvendes 
lodrette og vandrette sengestuepaneler.

Panelet er designet med Duelco Gas 
Mini, som følger skandinavisk standard. 
Dermed kan panelet passes ind sammen 
med eksisterende systemer, ligesom det 
kan udføres med DIN-koblinger og lig-
nende.

Fleksibilitet i fuld bredde – og 
højde

Duelco Capri fås med to eller tre spor 
samt en kulisseskinne, der valgfrit kan 
placeres midt på, i top eller i bund eller 
som lodret udførelse. Capri er udført 
med LK Clic’Line som standard. For at 
opnå den størst mulige fleksibilitet og 

Fortsættes side 80



Støberivej 20, 3000 Helsingør
Tlf:  +45 44 98 65 35
Fax:  +45 44 98 28 36
Mail:  semistaal@semistaal.dk

Helle Bugge-Hansen
Dir.:  +45 49 25 25 14
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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kompabilitet med eksisterende systemer 
kan Duelco Capri også monteres med 
eksempelvis LK Opus, Eurodåser og 80 
mm-systemer – eller de smalle 45 mm-
moduler, som Duelco er den eneste, der 
tilbyder.

Alle Duelco Capri leveres som kunde-
tilpassede plug and play-løsninger, hvor 

Duelco har foretaget den interne bear-
bejdning af installationsmateriellet ud fra 
kundens ønsker og behov. Herunder kan 
der integreres alt fra LED-lys, patient-
kald, anæstesisug m.m.

Senest har Duelco vundet et udbud 
om levering og opsætning af ca. 1.200 
sengepladser til NAU – Nyt Universi-

tetshospital Aalborg som et tværgående 
udbud. Antallet skal lægges oven i de i 
forvejen ca. 2.500 leverede løsninger. 
Det er den største enkeltstående medico 
solution-ordre i virksomhedens historie 
og vidner om en stærk strategi med fo-
kus på design, funktionalitet, fleksibilitet, 
kvalitet og kundeservice.

REFERENCER

Sygehus Vendsyssel, Hjørring – Bygning 40 – Højhuset
Aalborg Universitetshospital, Syd – Skadestue nr. 19, Fertilitetsklinik, OP Stue 9, ATC klinik
Aalborg Universitet – Bioteknologisk
Thisted Sygehus – Fælles Akutmodtagelse, Bygning M4+M5, Dagkirurgisk afsnit, Bygning K3 & M2
Randers Sygehus – Fælles Akutmodtagelse Fase I, Fase II
Det Nye Universitetshospital, Skejby – DNU N1, N2, N3, N4, N5, S1, S3, S5, E2, G+F1, E1, E3, A1, A2, A3, RCV ombygning, 

Ombygning af bygning M, Ombygning af bygning S, DCPT, Ny Psykiatri
Horsens Sygehus – Ombygning af akutmodtagelse, Nye Nord
Vejle Sygehus – OPP Ny Psykiatri, B150 ny etage, A510
Aabenraa Sygehus – Hæmatologisk afdeling, Fase I, Ny MR Scanner, Psykiatrisk Sygehus
Sønderborg Sygehus – Dagkirurgisk klinik, ombygning af bygn. 21, 31, 32, 33
OUH Svendborg Sygehus – Fælles Akutmodtagelse
Herlev Hospital – Onkologisk afdeling 1-5
Slagelse Sygehus – Udvidelse, fase II, OPP
Klaksvig Sygehus – Ombygning af sengeafsnit

Nye produkter
IMI Hydronic Engineering A/S er flyt-
tet til nye lokaler på Vesterlundvej 18 i 
Herlev. Vi har blandt andet fået nyt ud-
dannelseslokale med mulighed for at se 
HVAC anlæg i funktion. Vi tilbyder også 
fremadrettet uddannelse i Indregulering 
samt øvrige kurser indenfor HVAC an-
læg og drift.

Vores strategi er at lancere 15 nye 
produkter hvert år, det stiller store krav 
til viden og support. Derfor sikrer vi kon-
tinuerligt at vores medarbejdere bliver 
efteruddannet så vi kan rådgive om sam-
menhænge i hydroniske anlæg.

2 af de sidste nye produkter er Zeparo 
Cyclone og Zeparo G-Force, begge pro-
dukter er fra vores brand Pneumatex og 
er en del af vores omfattende program 
indenfor separation af snavs og magnetit 
i varme- og køleanlæg. Det er et kendt 
fænomen, at korrosion og snavsbelæg-
ning i køle- og varmeanlæg, øger pum-

peudgifter med op til 35% gennem det 
første drifts år. Det er blandt andet der-
for vi har udviklet de to nye serier der er 
baseret på Cyklon princippet.

Separationen beskytter kritiske instal-
lationer mod funktionsfejl og nedbrud 
som følge af snavs, f.eks. i kedler, pum-
per, ventiler, kølere og kaloriemålere.

Funktionsprincippet for Zeparo G-
Force og Zeparo Cyclone går ud på at 
udformningen skaber en cyklonisk effekt 
der tvinger snavs- og metalpartikler ud 
mod den indre overflade af cylinderen, 
hvorfra tyngdekraften får partiklerne at 
falde ned i snavsopsamlingskammeret. 
Produkterne er med andre ord meget 
pålidelige da effekten ikke er afhængig 
af bevægelige komponenter.

Snavsopsamlingskammeret tømmes 
ved blot at åbne for afløbsventilen og 
snavspartiklerne skylles ud fra systemet. 
Trykket forbliver stabilt under driften, 
uanset hvor meget snavs der opsamles.

For øget udskillelseseffektivitet af 
magnetit (fine jernoxid partikler) tilbydes 
magnettilbehør der også virker som ter-
misk isolering.

Kontakt os eller se mere på vores hjem-
meside: www.imi-hydronic.com

Zeparo Cyclone 
DN20-DN50

Zeparo G-Force 
DN65-DN300



Nu kan dine elevatorer få en langt mere stabil og 
sikker drift med KONE’s intelligente, fleksible og 
transparente servicekoncept KONE Care™. 

• Intelligent: Med tillægsydelsen KONE Care 24/7 
Connected Services kan dine elevatorer fra KONE – 
og andre fabrikanter – blive intelligente. Via IBM’s 
supercomputer Watson kombinerer vi kunstig intel
ligens med hundredvis af sensorer på elevatorerne, 
så vi kan indsamle, analysere og reagere på en stor 
mængde elevatordata i realtid!

Skulle der være en uventet fejl under opsejling på 
dine elevatorer, får vores fagudlærte serviceteknikere 
automatisk besked og reagerer hurtigt og proaktivt 
døgnet rundt. Vi effektiviserer dine årlige lovpligtige 
serviceeftersyn og rykker hurtigt ud ved tilkald. 

For dig betyder det, at dine elevatorer får en langt 
mere stabil og sikker drift.

• Fleksibel: Når det kommer til service, findes der 
ikke én løsning. Vi skræddersyr derfor vores service
kontrakt til dine unikke behov og sikrer, at hver 
enkelt af dine elevatorer får en målrettet og omkost
ningseffektiv service. 

• Transparent: Som kunde hos KONE giver vi dig 
mulighed for – i realtid – at følge med i driften og 
vedligeholdelsen af dine anlæg. Vores service er  
pålidelig og transparent, så du kan føle dig tryg 
24/7.

Kontakt os gerne for at høre mere om KONE Care™.

Tlf.: 35 87 80 00 – www.kone.dk/servicehospital

EN NY ÆRA BEGYNDER 

Nu kan dine elevatorer blive intelligente

Før var elevatorer isolerede kabiner, der hang i tove. Nu er de forbundet gennem verdens 
smarteste computer, så de kan kommunikere og fortælle, hvordan de har det. I KONE lytter vi 
med og gør banebrydende opdagelser om elevatorers drift og sikkerhed. Den viden anvender vi 
til at løfte elevatorservice til helt nye højder.
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ARKITEKTUR

Kolding Sygehus vinder 
arkitekturpris
Arkitektteamet CREO ARKITEKTER og SHL Architects har sammen med Niras, Balslev og Rambøll vundet 
Kolding Kommunes arkitekturpris for den omfattende ud- og ombygning af Kolding Sygehus.

Med en kombination af CREO ARKI-
TEKTERs mangeårige erfaring som ho-
spitalsarkitekter og -rådgivere og SHL 
Architects stærke internationale arkitek-
tur- og designlinje vandt teamet sam-
men med Niras, Balslev og Rambøll 
konkurrencen om udvidelsen af Kolding 
Sygehus i 2010. Udvidelsen af Kolding 
Sygehus stod færdig i november 2016, 
hvor det blev afleveret ved overværelse 
af Hans kgl. Højhed Kronprins Frederik.

Mandag d. 2. oktober 2017 resulte-
rede teamets målrettede indsats i Kol-
ding Kommunes Arkitekturpris, der hvert 
år uddeles til byggerier i kommunen, der 
har en særlig god og smuk arkitektur.

Projektet fik fine ord med på vejen, 
og blev bl.a. rost for at være ”en modig 
arkitektonisk løsning, der får supersyge-

huset til at fremstå både elegant og imø-
dekommende”.

”Det er en kæmpe ære, at vi får tildelt 
denne pris af Kolding Kommune. Vi har 
arbejdet for, at Kolding Sygehus skulle 
blive et sted, hvor mennesket er i centrum 
samtidig med, at der er plads til medar-
bejderne og deres arbejdsgange – og det 
syntes vi er lykkedes rigtig godt”, udta-
ler Finn Sørensen, arkitekt maa, partner 
i CREO ARKITEKTER, og han fortsætter 
”Det har været et forbilledligt samarbejde, 
hvor vi har haft spændende dialoger med 
sygehusets medarbejdere, bl.a. om hvor-
dan indretningen skulle være”.

Det tætte og lærerige samarbejde imel-
lem arkitektfirmaerne CREO ARKITEK-
TER og SHL Architect har efterfølgende 
medvirket til endnu et succesfuldt samar-

bejde, hvor de som en del af et konsor-
tium vandt projektkonkurrencen om det 
nye Universitetshospital i Aalborg.

Udvidelsen af Kolding Sygehus er et 
led i de omfattende Kvalitetsfondsbyg-
gerier, der er iværksat landet over, som 
der skal medføre en tiltrængt opdatering 
af de danske hospitaler, så de modsvarer 
nutidens krav til nye behandlingsformer 
og effektive hospitaler indenfor humane 
rammer.

Fakta om projektet  
’Udvidelse af Kolding Sygehus’
Udvidelsen af Kolding Sygehus har fun-
det sted fra 2010-2016. Udvidelsen er på 
34.270 m2 og har haft et budget på 690 
mio. kr.
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Avanceret robot logistik

Autoklaver

Vaskedekontaminatorer

Service og validering

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S 
Bøgebjergvej 60 • DK-5672 Broby 
ken@ken.dk • www.ken.dk

ARKITEKTUR

Udvidelsen har omfattet:
•  Ny indgang/forhal med fælles prøve-

tagning og cafe.
•  Helikopterplads og ny fælles akut-

modtagelse, der skaber en moderne 
og effektiv organisering af rammerne 
omkring akutte patienter.

•  Udvidelse og ombygning af operati-
onsgangen

•  Udvidelse og ombygning af røntgenaf-
delingen

•  Udvidelse og ombygning af sterilcen-
tralen

•  Nyt apotek
•  Nyt kapel
•  Ny 5-etagers sengebygning med 202 

sengepladser, der er blevet placeret 
oven på den centrale fordelingskorri-
dor.

Det nye sygehus er indrettet efter prin-
cipperne for helende arkitektur, hvor der 
bl.a. har været fokus på at skabe mulig-
hed for private rammer i lyse enestuer 
med udsigt over Kolding by og fjord.

Projektets deltagere:
Totalrådgiver: NIRAS
Underrådgiver: CREO ARKITEKTER, 
SHL Architects, Rambøll (Landskab) og 
Balslev A/S.

FAKTA OM CREO ARKITEKTER A/S

CREO ARKITEKTER har over 70 års erfaring inden for en række forskellige kompetenceområder: Sundhed, boliger, kultur, 
erhvervsbyggeri, undervisning og kulturarv. Vores historie går tilbage til 1940’erne, hvor de første store danske hospitalsbyg-
gerier, Rigshospitalet og Odense Sygehus, blev startskuddet til et langt og bredt arkitektoniske virke. I dag er der ca. 50 dygtige 
medarbejdere, der er fordelt rundt på kontorerne i Aarhus og København og på hovedkontoret i Odense.

CREO ARKITEKTER har stået bag planlægning og byggeri på de fleste af landets hospitaler bl.a. Rigshospitalet, Odense Univer-
sitetshospital (herunder H.C. Andersens Børnehospital) og Aalborg Universitetshospital. Hvor det sidstnævnte projekt også er 
vundet i tæt samarbejde med SHL Architects.

www.creoarkitekter.dk

Kolding Sygehus – projektside: http://www.creoarkitekter.dk/sygehus-lillebaelt-kolding/

Mail: fs@creoarkitekter.dk
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TÆTNINGER

Roxtecs fleksible tætninger 
sikrer en stabil og 
omkostningseffektiv drift
Tætninger fra Roxtec Denmark ApS til gennemføringer af rør og kabler i ydermure og skillerum tætner 
effektivt, er hurtige at montere og beskytter mod brand, vand, gas og bakterier ind til renrum efter alle 
normer og standarder

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Et modulopbygget design med god 
plads til fremtidige kabeltræk, monteret 
i rammer passer til alle kabel- og rørdi-
mensioner. Systemet giver en ekstra stor 
fleksibilitet, hurtig og let installation, lave 
drift- og vedligeholdsudgifter og sikker-
hed for at de holder tæt når uheldet er 
ude.

Roxtec foretrækkes i et stort antal løs-
ninger inden for offshore og på landba-
serede installationer i industrien, ener-
gisektoren, bankverdenen, men også i 
stigende grad på hospitalerne, der kon-
stant har brug for at ændre installatio-
nerne.

Hospitalsektoren ser en fordel i det 
patenterede, skalerbare design, Multi-
diameter, hvor man uden værktøj kan 
fjerne de aftagelige lag med hånden ind-
til tætningen passer præcist til de rør og 
kabler, som de skal omslutte. Roxtec er 
kendt for kvalitet samt at opfylde alle sik-
kerhedskrav.

Blandt brugerne er Novo Nordisk, 
DONG, Mærsk, Vestas, Siemens, DTU, 
Chr. Hansen for at nævne nogle eksem-
pler. I sygehussektoren har en række 
hospitaler som Rigshospitalet og DNU 
anvendt Roxtecs løsninger og det nye 
supersygehus i Gødstrup er på vej.

Designet er enkelt og effektivt og re-
ducerer kraftigt antallet af moduler som 
hospitalerne behøver at ligge inde med. 
Der eksisterer mange forskellige brand-
tætninger, men ifølge Roxtec er virksom-
heden ene om sit skalerbare og modul-
opbyggede design.

Med en Roxtec-tætning sikrer du 
uønsket gennemtrængning af mikrober 
fra laboratorier og renrum. Selve tætnin-
gerne er udført i halogenfri EPDM og te-
stet mod flygtig heliumgas.

Løsningen til bygherrerne

Systemet med åbningsbare moduler er 
fleksibelt og sikrer, at driften bliver stabil, 
selv når der kan trækkes eksta kabler og 
lukker effektivt for brand og gas direkte 
på stedet. Segmentchef for infrastruktur 
og industri, Lasse Kohrtz og adm. direk-
tør Johnny Frederiksen, Roxtec Denmark 
ApS siger uddybende:

”Når systemet installeres sikres reser-
veplads til fremtidige rør- og kabeltræk.
Tætningen kan lukkes med det samme 
og hospitalet får et velfungerende sy-
stem i lang tid fremover”.

At løsningen er fremtidssikret er 
utrolig vigtig for mange driftchefer. Mo-
dulsystemet med skalerbare lag sikrer 
effektive gennemføringer også i design-
stadiet. Når arkitekter og ingeniører kon-
struerer hospitalet behøver de i modsæt-
ning til mange andre velkendte løsninger 
ikke at kende kabelstørrelsen, når der 
vælges Roxtec. Roxtec rammer leveres i 
mange varianter, og når vi rådgiver om-
kring løsninger, anbefaler v i altid ekstra 
kapacitet til fremtidige gennemføringer.

Et svensk industrieventyr

Roxtec Group er en svensk virksomhed 
med hovedsæde i Karlskrona, der blev 
etableret i 1990 efter at have opfundet 
og udviklet Multidiameter, teknologien 
der opdeler tætningsmodulerne i aftage-

lige lag, der hurtigt uden brug af værktøj 
kan tilpasses kabler og rør af meget vari-
erende tykkelse.

Med 25 datterselskaber, 80 marke-
der, og over 700 ansatte og med de tre 
forretningsområder inden for marine & 
offshore, power & process samt infra-
structure & industry er Roxtec verdens 
ledende udbyder af modulbaserede tæt-
ninger med en omsætning på 1,4 mia. kr.

Hospitalerne hører under sidstnævnte 
forretningsområde. Roxtec har tætnin-
ger siddende på stort set alle de hjemlige 
hospitaler. Roxtec Denmark ApS star-
tede som distributør til hospitaler i 2002 
og i 2012 blev det til et datterselskab, 
som nu 10 ansatte inden for salg, marke-
ting, logistik, og kundeservice.

Virksomhedens hovedsæde i Dan-
mark flytter i starten af november fra Al-
lerød til et domicil i Hillerød.

Fortsættes side 86
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HOSPITALSBELYSNING
Optimal sygehusbelysning er til glæde for miljø, patient og personale

Der er mange aspekter der spiller ind, når den rette hospitalsbelysning skal planlægges og projekteres.

Et hospital skal fungere hele døgnet og er derfor meget afhængig af kunstig belysning. 

Mange vil mene, det er svært at opnå kvalitetsbelysning, der tilgodeser både patient 

og personale og samtidig er en energirigtige løsning. Men det er muligt! 

Et hospital består af forskellige typer af rum med meget forskelligt behov for lys. 

Målet med optimal hospitalsbelysning er at skabe et godt arbejdsmiljø for ansatte 

og en behagelig atmosfære for patienterne. Alt dette baseret på energi-effektiv løsninger, 

der reducerer udgifter og CO2 udledning. SG har gennem mange år opnået en høj ekspertise 

og erfaring med belysning til stort set samtlige danske sygehuse.

PASSION FOR LIGHTING

HOSPITALSBELYSNING
A P P L I K A T I O N S G U I D E

Ønsker du at få tilsendt vores helt nye 

hospitalsfolder, så send en mail til: 

info@sg-as.dk eller ring på tlf.: 70 70 72 13

SG annonce - Nov 2017.indd   1 26/10/2017   14.26
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DLW Flooring leverer fortsat millioner 
af m2 linoleum hvert år til hospitaler over 
hele verden. I Danmark er vi naturligvis 
med som leverandør af linoleums- og 
vinylgulve på de nye hospitalsbyggerier 
f.eks:
• Rigshospitalet Nordfløjen
• Nyt Herlev
• Nyt Hvidovre
• Glostrup Hovedpine Center
• DNU Skejby
• Esbjerg
• Horsens

DLW Flooring stærke fordele
•  Den første producent af linoleum, som 

er blevet certificeret Svanemærkning 
efter de nye skærpede licenskrav.

•  130 års erfaring med produktion af 
linoleum og fast leverandør til hospitaler 
gennem årtier

•  Naturprodukt som er godt for 
indeklimaet, antibakterielt og ekstremt 
slidstærkt

•  Det mest gennemtestede produkt til 
hospitalsgulve

•  120 farver og mønstre – også med 
træ-prægning for at opnå healing 
feeling

Flot og inspirerende ny hjemmeside på dansk
DLW Flooring har netop introduceret deres nye 
danske hjemmeside www.dlwflooring.dk

Linoleum
stadig et hit på hospitaler

DLW Flooring_1737_180x128,5.indd   1 13/09/2017   09.30

TÆTNINGER

Total cost of ownership

Der er mange måder at brandtætne på, 
bl.a. med stenuld, skum, og padding,som 
er billige i indkøb, men ikke den billig-
ste løsning på længere sigt. Der bruges 
både mere tid på at udføre tætningerne 
og man mister fleksibiliteten fremover.

Den er vigtig, da hospitaler konstant 
har behov for at ændre installationer. 
Roxtec, hvis tætninger let kan åbnes og 
udvides med nye rør og kabeltræk, fore-
trækkes blandt andet derfor, når hospita-
ler skal sikre, at deres serverrum ikke går 
ned ved brand.

– Vi er de eneste med et lagdelt mo-
dulsystem og de førende på verdens-
plan. Vi har vel 3-4 konkurrenter i for-
skellige segmenter, men Roxtec er langt 
den største udbyder med flere end 285 
registrerede produktcertifikater.

– Vi udfører mange kundespecifikke 
løsninger og vor mission er at beskytte 
liv og aktiver, men vi arbejder målrettet 
for en lav TCO og høj fleksibilitet, for at 
sikre en økonomisk fordelagtig løsning 
set over levetiden, fastslår Lasse Kohrtz.

Læs mere om Roxtec’s løsninger til ho-
spitaler, laboratorier og renrum på
https://www.roxtec.com/dk/brancher/
infrastruktur/biovidenskab/



MATRIX
M
Højdejusterbar håndvask med helstøbt hygiejne og gennemtænkte detaljer. God bassindybde,  
komplet inddækning og klare kontrastfarver. Buet front med håndtag, der bringer brugeren tættere på spejlet. 
En vask, der tilgodeser både brugere og plejepersonale.

NYHED

www.pressalit.com



88   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

UDGIVELSESPLAN NR. 1-9/2018

Nr. Udgivelse Materialefrist Tema

1. 2.2 18.1 Medicinske gasser, hospitalslogistik, medico, sanitetsudstyr og helbredende arkitektur

2. 2.3 15.2 Sundheds-it, hospitalsspildevand, belysning, nødstrømsanlæg og patientkaldeanlæg

3. 9.4 22.3 Bygningsvedligehold, ventilation, it-sikkerhed, sensorer og elevatorteknik

4. 18.5 3.5 Energioptimering, el-tavler, brandsikring, økonomisk drift og kunstig intelligens

5. 15.6 31.5 Hygiejne, indeklima, design & indretning, el-sikkerhed og commissioning

6. 24.8 9.8 Digitaliseringsmessen 2018, E-sundhedsobservatoriet 2018, medico, adgangskontrol/ 
sikring, efteruddannelse og hospitalslaboratorier 

7. 28.9 13.9 Bygningsvedligehold, FSTAs Årskonference, sundheds-it, it-sikkerhed og afløbssystemer

8. 9.11 25.10 FSTAs Årskonference

9. 7.12 22.11 Hospitalsspildevand, hygiejne, sanitetsudstyr, commissioning og digitalisering

TAVLER

HPFI på Hvidovre Hospital
For at implementere HPFI-beskyttelse har Hvidovre Hospital fået 30 nye tavler med ABB Smissline. 
Smissline-systemet gør det muligt at udskifte komponenter uden at afbryde spændingen på hele tavlen.

Som en del af en renovering har Hvid-
ovre Hospital fået installeret tre nye store 
UPS-anlæg og et 10kV dieselgenerator-
anlæg. For at leve op til Stærkstrømsbe-
kendtgørelsens afsnit 8 skal der være 
HPFI-relæer foran alle installationer, og 
derfor har Hvidovre Hospital fået 30 nye 
tavler med ABB Smissline. Formålet er 
at højne el-sikkerheden på det 285.000 
kvadratmeter store hospital, hvor forsy-
ningen om noget sted er livsvigtig.

– Vi har bygget HPFI foran alle instal-
lationerne, så de opfylder Stærkstrøms-
bekendtgørelsens afsnit 8. De gamle 
tavler havde ikke plads til komponen-
terne, og derfor har vi fået bygget nye. 
Et af kravene til de nye tavler var, at det 
skulle være tydeligt, hvad der er normal 
forsyning, og hvad der er nødforsyning. 
Nødforsyningsdelen af tavlen er derfor 
med gule låger, fortæller driftsleder Pe-
der Hansen fra Hvidovre Hospital.

Nemme at udskifte

Foreløbigt er 30 ud af 140 tavler udskif-
tet. Hospitalet har 400 tavler, hvoraf re-
sten er hovedtavler, sekundære hoved-
tavler og ventilationstavler.

– Vi valgte Smissline af to grunde. 
Ifølge forskrifterne vil tre til fem pct. 
af HPFI-relæerne ikke virke, når de te-
stes årligt. Derfor skal de være nemme 
at skifte, og det er de med Smissline-
systemet, hvor de klikkes af og på. Den 
anden grund er, at vi tit bygger om. Her 
er det også nemt at klikke en gruppe af 
eller klikke en mere på, forklarer Peder 
Hansen.

Smissline giver her den fordel, at 
det er hurtigt at skifte komponenterne, 
hvilket er vigtigt i forhold til at afbryde 
strømmen på kontorerne og patientstu-
erne i kortest mulig tid. Derudover har 
hver Smissline-skinne en sektionsafbry-
der, således at spændingen ikke behøver 
at blive afbrudt på hele tavlen.

Driftsleder Peder Hansen fra Hvidovre 
Hospital foran en af de nye tavler, hvor 
skinnerne er monteret lodret for at 
optimere plads og nedbringe antallet af 
tilslutninger.
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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

BESKYTTELSE

Transientbeskyttelse  
mod nedbrud
Selv en lille stigning i spændingen på nettet kan have enorme konsekvenser,  
hvis den ødelægger hospitals fintfølende elektroniske udstyr.  
Her er transientbeskyttelse en løsning.

I takt med at elektronisk udstyr bliver 
mere komplekst og derfor også mere 
fintfølende, stiger faren for nedbrud på 
grund af spændingsstigninger på nettet 
også. Det kan forårsages af lynnedslag, 
som skaber en spændingsspids eller 
transient, men også elevatorer eller el-
motorer, der starter, kan være årsagen til, 
at udstyret brænder af.

Et gammelt mundheld siger, at lynet 
aldrig slår ned to gange samme sted. 
Men faktisk forholder det sig lige mod-
sat. Hvert år falder der to lyn per kvadrat-

kilometer i Danmark, og her er transient-
beskyttelse en god forsikring. Også når 
lynet slår ned i overført betydning ved at 
spændingsspidser skabt af elevatorer, el-
motorer eller arbejde på nettet ødelæg-
ger kostbar elektronik.

– Nødforsyning er jo ligegyldig, hvis 
først udstyret er ødelagt, understreger 
applikationsingeniør Kasper Krogsgaard 
fra ABB.

På hospitaler vil den daglige drift i høj 
grad blive påvirket, fordi der er leverings-
tid på meget af udstyret. Forsikringssel-

skaber nedskriver værdien af elektriske 
produkter relativt hurtigt, og hvis hospi-
talet er selvforsikret, vil omkostningerne 
ved ødelagt udstyr blive store.

I den nærmeste fremtid vil behovet for 
transientbeskyttelse øges, fordi det elek-
triske udstyr bliver mere fintfølende i takt 
med den stigende digitalisering.



Designed for possibilities. 
Made for people.

Få forvandlet 
dine rum 
Vi kombinerer det bedste fra nutidens  
stil med den funktionalitet, det kræver at 
forbedre den måde, du lever og arbejder på.

Få forvandlet dine indendørs rum med Altro 
gulve og vægge 

Spørg efter de NYE  glatte vinylgulve  
Altro OrchestraTM, Altro OperettaTM (15 dB)  
og Altro SerenadeTM (19 dB)

Nu kan du også få Altro WhiterockTM FR 
hygiejnisk vægbeklædning. Fem tidløse og 
solide nuancer til områder, hvor hygiejne  
og udseende gør en forskel. 

  36 78 90 33        info@altro.dk      www.altro.dk
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     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

Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

www.hospitaldrift.dk
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VENTILATION

Halton Vita OR Space leverer 
en god luftkvalitet selv på 
komplekse operationsstuer
Det konkluderer et studie udført af Gent Universitets Hospital (Belgien), som blev præsenteret på dette års 
IFHE-EU 2017 (European Conference for Hospital Engineering 2017 May, 29-31 in Bologna (Italy))

Udfordringer for 
patientsikkerhed i hybridstuer

En af udfordringerne som Gent Univer-
sitets Hospital stod over for i forbindelse 
med designet af et Hybrid hjerteka-
teterisering laboratorie, var udover at 
begrænse faren for radioaktivstråling 
for patient og personale, levering af høj 
billedkvalitet, blandt andet også at sikre 
luftens renhedsklasse, sikre en god 
termisk(temperatur og lufthastighed) 
og akustik(støj fra ventilationssystemet) 
komfort for personalet.

Krav til luftens renhed; at rest 
and in operation

I forbindelse med design fasen, havde 
man to basis krav for luftens renhed.
•  Man ønskede ingen infektioner forsa-

get af forurening under intervenering. 
•  Man ønskede ingen infektioner forsa-

get af krydskontaminering.

Som krav til kriterierne for tilstanden 
”at rest” og ”in operation” valgte man 
med udgangspunkt i standarden CEN 
TC156WG18, Hospital Ventilation 
Working Draft følgende:

At rest:
•  ISO klasse 5 for rummets gennerelle 

renhedsklasse jævnfør EN ISO 14644
•  Oprensningstid (100:1) < 15 minutter

In Operation:
•  < 10 CFU /m3 (CFU, colony forming 

unit – active sampling)

I designstudiet valgte man for at imø-
dekomme ovenstående, at undersøge 
muligheden for etablering af laminar air 
flow – LAF, men konkluderede at betin-
gelserne for LAF ikke var optimale.

Nya Karolinska – uafhængig  
on-site validering

Man kiggede derfor mod andre løsnin-
ger, og inspireret af resultaterne af må-
linger foretaget af et uafhængigt firma 
Myair, foretaget på Nordens største Uni-
versitets Hospital – Nya Karolinska’s ny-
etablerede operationstuer, som er desig-
net med Halton Vita OR Space 5. Valgte 
man at lave en sammenligning mellem en 
LAF og Vita OR Space.

Resultaterne fra Nya Karolinska var 
gennemført som simulerede operationer 
on- site (Efter godkendt ”At rest” test), 
uden involvering af Halton.

Resultat:
– Average 1,5 CFU/m3

–  Maximum individual reading  
4 CFU/m3

Disse resultater er også præsenteret på 
en R3 Nordic konference, og præsentati-
onen kan hentes på følgende link: http://
www.r3nordic.org/_project/_private/

Halton Vita OR Hybrid – Flexible ventilation solution for modern hybrid OR’s creating ultra-
clean and comfortable conditions Fortsættes side 94

Tabel med resultater for CFU beregninger 
ved CFD simulering
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SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

 Book tid for en 
 gratis fremvisning   
 hos jer af en Silentia 
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Let at rengøre
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Mobil eller fast monteret

Belysning beregnes udfra hvilken opgave der skal 
løses i rummet. På hospitaler skal lyset både tage 

hensyn til de ansatte og patienters behov. 
 

Kontakt os på 43 55 37 00 og få inspiration til lyset. 
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Centraliseret 
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og Effektiv

Brug vores erfaringer indenfor medicinsk 
luft- og vakuumløsninger til hospitaler. 

Stol på et betroede navn for vakuum. 
Stol på Busch.
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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

VENTILATION

userAssets/dfeb9598fbfb97cc6bbcc0af-
f2c785d6/myair_2016_nks.pdf

Sammenligningsmetode

For anvendelse til sammenligningen af 
de to ventilationsmetoder, definerede 
man typen af kirurgi man forventede at 
skulle udføre på stuen.

Kirurgi som stuen skal anvendes til:
•  Aortastenose
•  Kateterbaseret hjerteklapoperation
•  Samt for åben hjerteoperation
Dertil valgte man at anvende CFD (Com-
putational Fluid Dynamics Simulation) si-
muleringer som grundlag for beslutning 
af designkriterierne for hvilken ventilati-
onsmetode man ville forsætte med.

CFD simulering af 
Hybrid stue for CFU 
beregning.

Metoderne der blev anvendt for CFD si-
muleringer var:
•  SST(Shear stress transport) turbulence 

model
•  CFU beregnet, som faste partikler 

tilført fra personalets ansigter og fra 
gulvarealet

Ved beregningsmodellen blev der an-
vendt ca. 6 millioner elementer.

LAF vs Dillution Halton Vita OR 
space

Man havde valgt som designgrundlag for 
laf’en, at dimension skulle være 1,8 x 2,4 
m. Det ville svare til at begge systemer 
havde samme luftmængde, svarende til 
5000 m3/h.

Det betød også at laf’en ikke ville have 
mulighed for at dække hele det kritiske 
område som var defineret som dæk-
kende leje samt to instrumentborde. 
De konkluderede også at såfremt laf’en 
skulle have mulighed for at dække det 
kritiske område, ville dimensionen på 
laf’en skulle være 4,2 x 5,6 m svarende 
til en luftmængde på 28.000 m3/h. Hvil-
ket man mente ikke var muligt at udføre, 
hvorfor man gennemførte studiet med 
ovennævnte dimension.

Konklusion

Man konkluderede at Laf og Halton Vita 
OR space dillution princip(HAL), begge 
giver en god luftkvalitet i sår området. 
Men kun HAL giver en god luftkvalitet 
udenfor sår området. HAL giver et bedre 
termisk miljø. På bagrund af dette for-
studie valgte Gent Universitets Hospital 
at realiserer projektet som var en reno-
vering, med Halton Vita space ventilati-
onsløsning. ”At rest” validering blev fær-
diggjort d.15juli 2017 af et uafhængigt 
valideringsfirma (PMT/www.pmtbene-
lux.com). Stuen er efterfølgende taget i 
brug. Den fulde præsentationen haves 
og kan rekvireres ved henvendelse til 
Martin Olsen Halton A/S.
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Vil du træffe ansvarlige 
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hygiejne og miljø? 
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Igen i år uddeler TrygFonden 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 alvor-
lig 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 over 500.000 bamser, der 
siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

Til børn der har brug for 
et ekstra kram

12599 Krammebamse ann 150x297.indd   1 31/10/2017   13.41

A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
Va

bø
 P

ub
lis

hi
ng

 A
pS

 | 
Em

ilie
ki

ld
ev

ej
 3

5,
 2

93
0 

Kl
am

pe
nb

or
g 

| w
w

w
.sc

an
pu

bl
ish

er
.d

k

Magasinpost MMP 
ID-nr. 46707


