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FSTA – ÅRSKONFERENCE

”Et supergodt årsmøde”
Alt klappede og der har kun været tilfredshed over hele linjen, konstaterer FSTA formand Kaj Hyldgaard 
efter årets Konference på det større Hotel Nyborg Strand

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Jeg er godt tilfreds med den konference, 
vi lige har holdt. Min egen fornemmelse 
er god. De tilbagemeldinger jeg får fra 
udstillere, kursister og indlægsholdere 
har alle sammen været meget positive 
hele vejen rundt, siger formand Kaj 
Hyldgaard.

Flytningen til Hotel Nyborg Strand op-
leves som en positiv ting, man oplever 
stedet som et godt sted at være og faci-
liteterne passer perfekt til vores konfe-
rence. Alle synes stedet er et rart sted og 
er glade for at kunne overnatte samme 
sted som konferencen.

Dem, der før skulle køre ned i byen 
for at overnatte, kan i Nyborg få et ho-
telværelse på stedet. En af grundene til 
at vi fl yttede konferencen var også, at vi 
ønskede at alle deltagere fi k muligheden 
for at overnatte samme sted som konfe-
rencen. 

At fl ytte til Nyborg havde også som 
formål, at give alle interesserede udstil-
lerne mulighed for at deltage, Der deltog 
46.udstillere i år, hvilket er fl ere end tid-
ligere år. Det har været super ærgerligt 
for foreningen, at FSTA før var nødt til at 
sige nej og måtte skuffe virksomheder, 
som har haft lyst til at udstille på vores 
konference for at komme i kontakt med 
deres kunder.

Vi har været meget kede af at skuffe så 
mange medlemmer. Husk det er ikke en 
kunde, men et medlem. En udstiller er et 
medlem, der deltager i en højere grad på 
konferencen.

Nyborg bliver stedet

Kaj Hyldgaard forudser, at Hotel Nyborg 
Strand kommer til at danne ramme for 
FSTAs konference i fremtiden:

– Det bliver Nyborg i rigtig lang tid 
frem. Vi har ikke planer om at fl ytte. Med 
de udtalelser og tilbagemeldinger vi har 
modtaget fra udstillere og kursister, føler 

FSTA, at vi har fundet det rigtige sted til 
konferencen i fremtiden.

Jeg synes det har været positivt over 
hele linjen.

Flere og brede netværk

Kaj Hyldgaard er også godt tilfreds med 
aktiviteterne i FSTA med et voksende an-
tal netværk og uddyber:

– Der er mange aktive i FSTA, de en-
kelte medlemmers aktivitet i foreningen 
er virkelig kommet i gang med disse 
fagnetværk som vi kører. Der er virkelig 
mange fl ere, der er aktive på en anden 
måde end der var tidligere.

I de senere år, hvor vi er drejet ind og 
øget aktiviteten med disse fagnetværk, 
har vi fået mange positive tilkendegi-
velser. Vi har ramt nogle ting, som folk 
virkelig brænder for i disse netværk. 
Ovenpå ligger så paraplyen der hedder 
den årlige konference. Det er på konfe-
rencen svært at nå så langt ned i detal-
jerne som man gør i fagnetværkene, men 
konferencen giver et større overblik og 
opdatering.

FSTA har fået en anden bredde end det 
tidligere setup havde. Det afspejler sig i 
vores netværk. På nuværende tidspunkt 
er det ret tekniske fagnetværk, men i den 
udstrækning medlemmerne er interesse-
rede i det, har vi kun interesse i at gøre 
det lidt bredere med fl ere netværk.

Jeg glæder mig til den dag, hvor vi får 
lavet et fagnetværk, som ikke direkte er 

teknisk. Commissioning er måske et me-
get godt eksempel på dette. Det er et 
bredt begreb, der skal kontrollere, om 
det hele virker som en helhed. Det er et 
af de nyeste netværk vi har startet op, så 
vi er allerede i gang med en bredere vin-
kel på arbejdet i fagnetværkene.

Vi skal kunne rumme det hele og for-
søger at øge bredden på vores aktiviteter 
inde for vores medlemmers faglige akti-
vitetsområder.

Indspark til næste konference

Kaj Hyldgaard oplyser, at FSTA går i gang 
med at planlægge konferencen for 2019 
om kort tid og interessen er stor:

– I øjeblikket har jeg allerede fået 5 
forslag til indlægsemner og vil godt un-
derstrege, at alle er meget velkomne til 
at bidrage med fl ere forslag. Det er skønt 
og en hjælp til os at kunne vælge imellem 
mange forslag og få sammensat et spæn-
dende program.

Var det en af de bedste konferencer?
Jeg synes hvert år at vi har haft et af de 

bedste konferencer, men dette tangerer 
nok et af de bedste i min tid, hvor jeg har 
været i planlægningen af dem. Der var så 
mange ting der gik op i en højere enhed.

Det var glædeligt at konferencen også 
er ved at vinde indpas hos arkitekter og 
designfagene, hvor en række virksomhe-
der deltog på konferencen, fastslår Kaj 
Hyldgaard.



Med Strandmøllens nye anlæg 
er der GO’ CO2 nok til alle.

DER ER MERE 
HVOR DET 
KOMMER FRA

Så er det slut med CO2-forsyningsproblemer i Danmark. 
I samarbejde med Nature Energy bliver Strandmøllen nu den 
første luftgasproducent i landet, der renser og genanvender 
CO2 fra landbruget.

Vi kalder det GO’ CO2. Den er GO’, fordi den opfylder ISBT- 
standarden og dermed kan bruges i blandt andet  sund- 
hedssektoren. Og fordi den produceres både miljørigtigt og 
bæredygtigt.  

Vil I også være sikret GO’ CO2 – eller blot vide mere? 
 Kontakt os på 701 02 107, eller besøg www.strandmollen.dk. 
GO’ CO2 er klar til levering fra sommeren 2019. 
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FSTA – ÅRSKONFERENCE

Støt fremgang for FSTA 
og nye grupper på vej
Det var en godt tilfreds formand Kaj Hyldgaard der aflagde beretning for året, der har budt på fremgang, 
faglig aktivitet og medlemsmæssig konsolidering samt udbygning af de faglige netværk 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

FSTA er inde i jævn fremgang, forenin-
gen udvikler sig stille og roligt den rigtige 
vej, fastslog formand Kaj Hyldgaard i sin 
årsberetning på FSTAs generalforsam-
ling på Hotel Nyborg Strand. Generalfor-
samlingen er den syvende og der holdes 
fokus på kerneformålet som er vidensde-
ling.

Årskonferencen har traditionen tro 
været den absolut største begivenhed 
og enkelttilbud til medlemmerne. FSTAs 
konference, de mange temadage og det 
voksende antal fagnetværk er kernen 
i vidensdeling, konstaterede Kaj Hyld-
gaard.

Det er her, der opstår forståelse og 
kontakter mellem de forskellige interes-
segrupper som oftest medføre at der kan 
blive skabt grobund for afklaringer på 
udfordringer.

Kaj Hyldgaard konstaterede, at der 
har været arbejdet godt og stabilt i de til-
knyttede netværk inden for elinstallatio-
ner, medicinsk gas og ventilation.

Fagnetværk om genbehandlingsma-
skiner har også været præget af stabil 
drift og den første vejledning er i høring 
nu. Jeg kommer med en fortælling om 
dette netværk som gerne skal vise, at 
vi forsøger at være ”katalysator” for at 
skabe en handlingsorienteret vejledning 
som medfører, at man overholder gæl-
dendende standarter, sagde Kaj Hyldga-
ard.

Tanken med disse grupper er at dele 
viden og eventuelt skabe en årlig tema-
dag, lave små notater/rapporter m.m. 
samt agere FSTAs faglige høringsgrup-
per.

De næste netværk er startet op med 
et fagnetværk om kritisk forsyning – som 
kikker på hvad der kommer ind under 
begrebet ”kritisk forsyning” og bruger 
indgangsvinklen som hedder ”Up time 
institut” fagnetværk om OX – er også lige 
startet.

FSTA arbejder på at oprette nye fag-
netværk, der kan arbejde med Bygnings 
Information Modellering – BIM, sikring 
af bygninger, energieffektivisering med 
udnyttelse af sol, varmegenvinding, kø-
ling samt om brand.

Medlemmerne afgør FSTAs 
fremtid

Vores søgen efter en samarbejdspartner 
til at hjælpe med at administrere konfe-
rensen blev indledningen på et samar-
bejde med Lena fra NIRAS. 2018 er et 
opstarts år, og vi håber, at vi ved en eva-
luering af samarbejdet kan finde frem til 
optimeringer, sagde Kaj Hyldgaard.

FSTA arbejder fortløbende med at 
forbedre hjemmesiden, vi er hele tiden 
på udkik efter forbedringer, så har I øn-
sker om ændringer eller tiltag, så høre vi 
gerne, opfordrede han.

Fagbladet HDA har et redaktionsud-
valg bestående af to 2 repræsentanter 
fra FSTA, to fra FSD og ansvarshavende 
redaktør John Vabø.

Også her er medlemmerne velkomne 
til at bidrage til bladets indhold med 
gode ideer og forslag til konkrete artikler 
og temaer, der kan indgå i planlægnin-
gen af næste års udgivelser.

Kaj Hyldgaard refererede i sin beret-
ning også til det internationale samar-
bejde med IFHE, som i starten af oktober 
i år holdt kongres i Brisbane og i 2020 
inviterer til ny kongres I Rom. EU holder 
en konference i ulige år. I 2019 er den 
henlagt til Manchester.

Kaj Hyldgaard oplyste, at IFHE-EU i 
øjeblikket debatterer en eventuel euro-
pæisk uddannelse for ledelse af tekniske 
afdelinger i EU.

Antallet af medlemmer et steget fra 
139 til 141 en beskedne fremgang, men 
flere organisationer er fusioneret i 2018. 
Konferencen er som hidtil årets største 
enkeltaktivitet og der ligger er stort ar-
bejde bag flytningen af årsmødet.

– Vi håber, at vi er kommet tæt på et 
set up her som I synes om, og vi er selv-
følgelig klar til at høre Jeres respons på 
det – både positive og det I måtte se som 
forbedringens muligheder. Planlægnin-
gen af 2019 udgaven starter snart når 
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Vi løser dine udfordringer indenfor desinfi cerende opvask. Markedets bedste footprint indenfor økono-
mi, miljø, forbrug og pladskrav.

Kontakt KEN Hygiene Systems for yderligere information på www.ken.dk.

Ene udbyder af robotteknologi til sterilcentraler. Ingen tunge løft, vrid i     
ryggen eller dårlige arbejdsvinkler for personalet. 

Ingen spildtid med at søge efter en ledig vaskemaskine, det klarer robotten 
helt selv. RFID teknologien sørger for at det rigtige program vælges.

Vi kan tilbyde full service supply med en kvalitetsautoklave fra Matachana.

Sæt kryds i kalenderen!
FSTA Årskonference 2019 afholdes i dagene 2. oktober til 4. oktober. 

Følg med på www.fsta.dk

FSTA – ÅRSKONFERENCE

FSTA sender et nyhedsbrev ud, hvor vi 
spørger efter emner og temaer som plan-
lægningsgruppen kan arbejde med.

Vi overvejer at lave en lille workshop, 
hvor der kan udtænkes nye temaer og 
idéer.

Kaj Hyldgaard takkede bestyrelsen for 
årets indsats.

Vedrørende FSTA`s fremtid bestem-
mes af medlemmerne, konstaterede han:

Hvordan FSTA skal udvikle sig frem-
over er jo i høj grad op til Jer.

Formand Kaj Hyldgaard 

Så lad os bruge lidt af den tid vi har 
sammen de næste dage til at få talt om 
dette.

Snak med hinanden og bestyrelsen, så 
vi kan styre frem mod et fælles mål.
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FSTA – ÅRSKONFERENCE

Årsberetning 2017-2018
Hvad skal der nu ske?

Vi har alle været vidne til den omstil-
ling der i øjeblikket foregår i det danske 
sundhedsvæsen. Ikke blot med den nye 
kvalitetsreform, men også den nye orga-
nisationsform, som Region Hovedstaden 
har indført og er ved at have implemen-
teret indenfor det bygningstekniske om-
råde. Der er både fordele og ulemper 
ved denne stordriftsmodel. En stor del af 
de FSD-medlemmer, som jeg har snak-
ket med, har oplevet det med blandede 
følelser. Nogle føler at de mister ejer-
skabet i forhold til det hospital, som de 
oprindeligt var ansat på, og nu nærmest 
bliver opfattet som ”gæster i eget hjem”.

Der er også en generel opfattelse af, 
at det er blevet særdeles bureaukratisk, 
både for de ansatte, men også for de kli-
niske afdelinger på hospitalerne.

Men mon ikke at ledelsen i Center for 
Ejendomme er sig bevist om de frustra-
tioner og udfordringer som personalet 
oplever.

Og da den nye version af Værdibase-
ret ledelse som Ledelseskommisionen i 
øjeblikket lancerer, endnu en gang ce-
menterer det positive ved dialog og sam-
arbejde, bør der være rige muligheder 
for at få indflydelse på den retning og 
det samarbejdsklima, som udviklingen 
skal foregå i.

Det bliver i hvert fald spændende at 
se, hvordan denne, for danske forhold, 
nye organisationsform vil udvikle sig.

Jeg håber inderligt, at de øvrige regio-
ner vil afvente med at indføre lignende 
tiltag, indtil man har fået lejlighed til at 
skaffe sig evidens over fordele og ulem-
per og dermed har en god begrundelse 
for at kaste sig ud i så store forandringer 
af ellers velfungerende organisationer.

I vores egen ”lille” forening FSD går li-
vet sin vante gang. Og dog, for vi savner 
altså stadigvæk en reaktion fra jer med-
lemmer, på den retning, som foreningen 
skal tage.

Jeg har ved hver eneste generalfor-
samling gennem de sidste år efterlyst ini-
tiativer og forslag til, hvad vi skal bruge 
FSD til, og i hvilken retning vi skal be-
væge os.

Hvis man betragter FSD som et skib, 

så er der lige nu et stort hul i skroget, og 
hvis ikke der gøres noget, går skibet til 
bunds. Rederen har snart ingen formue 
tilbage, da fragtraterne er mindre end 
udgifterne til skibsdriften.

Bestyrelsen og jeg vil gerne medvirke 
til at få skibet gjort sødygtigt igen, men 
det kræver en indsats fra alle.

Giver det mening at holde liv i FSD, el-
ler skal vi styre skibet ind på stranden til 
ophug og dermed konstatere at FSD har 
udspillet sin rolle?

Det er mit indtryk, at mange medlem-
mer primært bruger FSD som et person-
ligt netværk via brancherådet. En del 
medlemmer deltager i Temadagen, som 
vi afholder med FSSD og enkelte med-
lemmer har benyttet sig af muligheden 
for legater til uddannelse.

Det personlige netværk er flere steder 
blevet suppleret med de erfa grupper, 
som FSTA har etableret indenfor de for-
skellige tekniske discipliner, og Maskin-
mestrenes Forening kan for så vidt godt 
fortsætte brancherådet uden FSD. 

Temadagen med FSSD er i øjeblikket 
på vågeblus, da vi ikke kan skaffe med-
lemmer til arrangørgruppen.

Og for tiden er der ingen ansøgere til 
studielegaterne.

Så hvad skal der nu ske?
For det ”at lade stå til”, er i hvert fald 
hverken ansvarligt eller nogen farbar vej.

På generalforsamlingen vil jeg således 
gøre et sidste forsøg på, enten at få for-
muleret en realistisk fremtid for FSD, el-
ler en beslutning om afvikling af forenin-
gen indenfor en kortere årrække.

Jeg håber du vil møde op og deltage i 
debatten om din forenings fremtid.

Brancherådsmøder og 
Maskinmestrenes Forening 
(MMF) 

Samarbejdet med MMF omkring bran-
cherådet BRSY er upåklageligt. Den nye 
form blev indført i 2017 og har ikke med-
ført nogen nævneværdige udfordringer.

Der blev afholdt brancherådsmøde 
10-11 april, hvor der vanen tro blev drøf-
tet aktuelle faglige emner og tekniske 
problemstillinger.

Bestyrelsen og brancherådet har be-
sluttet at slette de vedtægter der om-
handler regionsrepræsentationen, da de 
ikke længere vurderes at være relevante.

Sammensætningen af brancherådet er 
bredt dækkende, og der er stor interesse 
for at deltage. Der er dog stadigvæk le-
dige pladser for de interesserede.

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

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 

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
Der var ikke den sædvanlige store op-

Formand Svend Christiansen

Fortsættes side 10
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bakning til årets temadag, der blev af-
holdt onsdag den 24. januar. Indholdet 
var ellers interessant nok. Desværre bli-
ver temadagen i 2019 uden medvirken 
fra FSD’s side, da det ikke er lykkedes for 
bestyrelsen at finde nogle medlemmer, 
der kan overtage arbejdet fra Henning 
og Jan i planlægningsgruppen. Men vi 
arbejder på at finde en løsning snarest.

En stor tak til Jan Friberg Knudsen, 
Glostrup Hospital og konsulent Henning 
Pedersen for deres arbejde i planlæg-
ningsgruppen. Begge har valgt at træde 
ud af planlægningsgruppen efter mange 
års god og tro tjeneste.

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. 

IFHE (International Federation of 
Hospital Engineers)

IFHE’s internationale årskonference har i 
år fundet sted i Brisbane, Australien. Vi 
var 11 FSD medlemmer der deltog der-
nede. Programmet var meget alsidigt og 
bærer samtidigt præg af, at hospitalerne 
jorden rundt har meget at lære af hinan-
den. Der var mange meget interessante 
indlæg fra hele verden.

Medlemsforhold

Medlemstallet pr. 7. oktober 2018, tal-
lene i parentes er fra september 2017:

– Ordinære medlemmer  81  (89)
– Ekstraordinære medlemmer 5  (8)
– Seniormedlemmer  32  (28)

Foreningens drift

Foreningens bestyrelse afholdte et kon-
stituerende møde umiddelbart efter 
generalforsamlingen 2017, 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, Regi-

onshospitalet Randers

–  Næstformand Ole Bjerregaard Jacob-
sen, Aarhus Universitetshospital

–  Bestyrelsesmedlem Lars Brinck, Syd-
vestjysk Sygehus, Esbjerg

–  Bestyrelsesmedlem Kim Ulrik Bode-
kær Hansen, Slagelse Sygehus

Suppleant er Hans Bloch, Aarhus Univer-
sitetshospital
Ingrid Ree varetager kassererfunktionen.

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

Svend Christiansen
Formand FSD
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Stærke danske indslag på 
IFHEs årsmøde i Brisbane
FSTA har deltaget med en delegation i den internationale forening 25. kongres hos International Federation 
of Hospital Engineering (IFHE) i Brisbane i Australien der blev afviklet 6.-11. oktober om bæredygtighed

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der var på årsmødet to interessante dan-
ske indslag med som med deres faglige 
og praktiske indhold bidrog til at under-
strege det store australske arrangements 
titel ”Healthcare Engineering – Building 
on Sustainable Foundations”.

Det var et indslag om rensning af ho-
spitalsspildevand, som overalt i verden 
udgør et stort miljøproblem ved at lukke 
alle mulige medicinske præparater og 
bakterier ud i vandmiljøet. Det andet ind-
læg handlede om energibesparelser ved 
spændingsregulering. FSTAs formand 
Kaj Hyldgaard siger om det australske 
årsmøde, hvor der deltog en dansk dele-
gation med 13 medlemmer:

– Det helt overordnede indtryk var, 
at det var en flot opsat og velorganise-
ret konference. Der var 375 deltagere 
på konferencen, som blev afholdt i stor 

stil ligesom den konference vi afholder 
her. Konceptet er stort set det samme 
og mængden af udstillere identisk med 
FSTAs udstillerantal. Der deltog 33 natio-
ner i årsmødet i år.

Vi har deltaget i de internationale 
konferencer gennem årene, men det 
der var særligt denne gang var, at vi var 
repræsenteret med to faglige indlæg. 
Vi har annonceret det tidligere på året, 
faktisk sidste år, at vi vil give rejselegater 
til personer og virksomheder, der kan få 
indlæg optaget dernede. Da vi sendte in-
vitationen ud, fik vi tre indlæg ind, hvoraf 
blev de to optaget.

Det var vi som dansk delegation selv-
følgelig meget spændte på at opleve. 
Det var helt klart dernede, at vi fik gen-
nemført de to indlæg på en flot måde, 
siger han.

Dansk viden og erfaring ud i 
verden

Det ene handlede om bæredygtighed 
omkring hvordan man håndteret hospi-
talsspildevand fra et projekt på Herlev 
Hospital. Dette indslag var med pro-
duktchef Jacob Søholm, GRUNDFOS 
BioBooster A/S der i sit indlæg viste, 
hvordan det er lykkes at forbedre bære-
dygtigheden i håndteringen af hospitals-
spildevand på hospitalet.

– Det andet var et energiprojekt, hvor 
man regulerer spændingen på transfor-
mere og er i stand til at spare energi. 
Spændingsregulering er et projekt som 
en maskinmesterstuderende har lavet 
som sit afgangsprojekt på Rigshospitalet 
med så stor succes, at de har gennemført 
et kæmpe projekt der har kostet mange 
penge, siger Kaj Hyldgaard.

– Det er et projekt, der i min optik er 
umiddelbart flytbart til et hvilket som 
helst sted i verden, hvis de tilsvarende 
konkrete forhold eksisterer. Så hvis den 
offentlige spænding er ændret siden 

bygningen blev bygget, er der penge at 
spare.

Det er virkelig dansk viden og erfa-
ring, der kan tages med hjem og udnyt-
tes af deltagerne fra konferencen. En af 
udstillerne var den fynske maskinprodu-
cent KEN der stod på en stand på årsmø-
det. Virksomheden har et stort marked i 
Australien. Det var rart at møde en dansk 
virksomhed. Den danske ambassade 
deltog også med en ambassadeattaché.

Indlæggene på konferencen afspej-
lede grundlæggende, at sundhedsvæs-
nets opbygning og tekniske drift rundt 
omkring i verden er meget forskellig. 
Der var også indlæg der handlede om 
byggeri af sundhedshuse ude i den afri-
kanske bush med forhåndenværende 
midler og frivillig arbejdskraft. Vi så fly-
dende hospitalsskibsprojekter i stil med 
Jutlandia.

Vi er så heldige at befinde os i en ver-
densdel, hvor vi kan dele ud af vores er-
faring om, hvordan vi kan komme videre. 
Det bidrager med ideer til hvordan andre 
samfund kan skabe forbedringer, siger 
Kaj Hyldgaard. 

Norsk genvej til flere 
isolationsstuer

Thorkil Vandborg fremhæver, at Norge 
var med i et projekt, hvor de beskrev, 
hvordan man kan omstille en traditionel 
sengestue til en isolationstue på en billig 
måde og opnå 90 pct. af isolationsstuen 
fordele og effektivitet med kun 10 pct. 
investering i forhold til en traditionel iso-
lationsstue.

– Der er set i lyset af det stigende an-
tal langdistance rejsende verden over en 
udfordring at skaffe kapacitet, idet man 
kan blive nødt til at isolere rejsende der 
kommer fra steder med sygdomsud-
brud. Vi risikerer at få situationer, der kan 
komme ud af sundhedsvæsnets kontrol. 
Derfor er der behov for flere isolations-
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stuer og her bidrager det norske indslag 
ved at gøre det muligt at dække behovet.

Besøg på australske hospitaler, så-
kaldte ”technical visits” var en del af 
indslagene, hvor man sender busser ud 
til hospitalerne i Brisbanes nærområde. 
Teknisk chef Svend Christiansen be-
søgte et af dem:

– Jeg var ude på Goldcoast University 
Hospital, som er et 180.000 kvm hospital 
der er 4 år gammel med fuld køling fra 

et 40 Mw og 6 etager højt køletårn, nød-
strømsanlæg og virkelig et fl ot hospital. 
Der var 4 hospitaler at besøge herunder 
et børnehospital, hvilket gav mulighed 
for at studere deres teknik, organisering, 
akutmodtagelse m.m. Det var utroligt 
spændende at høre om og de ansatte 
fortalte om deres arbejde.

Generelt er billedet, at vi i Danmark på 
ingen måde er bagud i forhold til resten 
af verden, er der enighed om i den dan-

ske delegation. Australierne er meget 
venlige og imødekommende. Årsmødet 
blev holdt på det kæmpestore Brisbane 
Convention & Exhibition Centre. Næste 
gang IFHE kalder til årsmøde bliver i maj 
2020 i Rom.
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Etisk Råd glemmer det 
4. ben i fremtidens 
sundhedsvæsen
Debatten om retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet overser fuldstændigt den teknologiske udvikling.

Danmark er ikke en øde ø. Det er vores 
sundhedsvæsen heller ikke. Men man 
skulle tro det, når man læser Etisk Råds 
publikation om retfærdig prioritering i 
det danske sundhedsvæsen, deltager i 
deres møde på Christiansborg og lytter 
til indlæg og debat.

Generelt har prioritering og sundhed 
betydelig opmærksomhed – se bare 
den foreløbige valgkamp og ny struktur 
– men desværre tager Rådet og andre 
for den sags skyld ikke højde for den 
teknologiske udvikling, der er drevet af 
internationale giganter som fx Facebook, 
Google, Apple, Amazon, Microsoft og 
IBM. Dette er tech-mastodonter, der på 
få år har transformeret den måde, hvorpå 
vi arbejder, handler og omgås hinanden, 
og som i dén grad har fået øjnene op for 
det enorme økonomiske potentiale, der 
er i sundhedssektoren.

Gennem de seneste fem år har de 10 
største tech-selskaber øget deres inve-
steringer i sundhedsteknologier fra 277 
mio. dollars til over 2,7 mia. dollar om 
året, ifølge New York Times. Tech-gigan-
terne opfatter sektoren som et kæmpe 
marked og vil forandre den måde, 
hvorpå vi kommer i kontakt med læger 

og sundhedsvæsen, hvordan vi køber 
medicin og mange andre elementer af 
sundhedssystemet.

Denne påvirkning er en kæmpe ud-
fordring, som giver anledning til at sætte 
spørgsmål ved vores prioriteringsdebat, 
rammer og muligheder. Hvad betyder 
det eksempelvis, når vi om ti år bruger 
en platform fra fx. Google, hvor danske 
patienter kobler sig op med den første 
ledige læge, som via kunstig intelligens, 
kameraer og andre teknologier lynhur-
tigt hjælper os med ting, vi normalt ville 
gå til lægen med? De nye generationer 
vil lige så gerne tale med en læge i Sve-
rige, Spanien eller England, så længe de 
hurtigt får hjælp.

Stadig flere danskere holder øje med 
deres egne sundhedsdata via forskellige 
tjenester, men hvem ejer disse data, og 
hvordan bruges de? Det vil formentlig 
være tjenester, som ikke tilbydes af det 
offentlige sundhedsvæsen, men som 
både borgere og patienter oplever som 
det mest naturlige i forhold til sundhed 
og sygdom.

Udviklingen vil gøre det langt sværere 
at kontrollere prioriteringerne i sund-
hedsvæsenet. Hvordan skal vi prioritere, 
når en betydelig del af vores sundheds-
ydelser leveres online? Skal jeg som pa-
tient selv betale for en ydelse via nettet, 
der håndterer mit sundhedsproblem, 
mens ydelsen er skattefinansieret, hvis 
jeg går til egen læge? Hvem finansierer, 
når selvkørende laboratorier kommer 
hjem til dig og tager diverse prøver m.v.?

Skal det offentlige danske sundheds-
væsen, der er baseret på skattekroner, 
tage kampen op og forsøge at beskytte 
os mod indflydelse, tilbud og ydelser fra 
techgiganterne, eller skal vi tage imod 
udviklingen med åbne arme og tænke, at 

det vil bidrage til at løse vores klassiske 
udfordringer: Flere ældre, flere med kro-
niske sygdomme, færre til at betale, nye 
krav og forventninger fra befolkninger 
og en masse nye muligheder?

For nye generationer er det helt natur-
ligt at søge hjælp i forhold til sygdom og 
sundhed på nye måder. Jeg er helt sikker 
på, at mine egne børn finder det frygte-
ligt gammeldags og et tidsspilde fx. at 
skulle reservere tid hos en læge for se-
nere at tage fri og møde fysisk op hos læ-
gen. Det er ikke specielt brugervenligt, 
og hvorfor skulle de gå gennem denne 
omstændige proces, når de er vant til at 
klare nærmest alt andet via mobilen? Der 
findes i dag apps, der stiller bedre diag-
noser end lægerne, og eks. IBM satser 
massivt på at udvikle supercomputeren 
Watson til diagnosticering af visse kræft-
former etc.

Den teknologiske udvikling kører for 
fuld tryk, men den suser direkte forbi 
Etisk Råd og andre aktører i Danmark, 
alt imens de sidder og diskuterer prio-
ritering, der vil påvirke vores offentlige 
sundhedssystem de næste mange år. 
De tænker stadig på vores sundheds-
væsen som hospitaler, egen læge, kom-
munerne, praktiserende speciallæger 
og den slags. Men det er snart fortid. 
Udviklingen af ydelser, muligheder og 
nem tilgængelighed vil eksplodere de 
kommende år, det skal vi forholde os til 
meget mere seriøst. Tænk allerede nu på 
at sundhedsvæsenet har et 4. ben: inter-
nationale teknologiske løsninger. Vi kan 
ikke isolere os.

AF CAND. SCIENT. ADM. MICHAEL MØLLER, 

MARKEDSCHEF FOR HOSPITALER, NIRAS
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Det slutter ikke med 
sygehusbyggerierne
I 2025, når den første patient træder ind ad døren på Nyt Hospital Bispebjerg og dermed afslutter en æra 
med intenst sygehusbyggeri i Danmark, så kan alle de involverede ikke bare gi’ hinanden en ’high five’ og 
konkludere, at ”det var dét”. Tværtimod. Arbejdet med at forbedre det danske sundhedsvæsen stopper 
ikke.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Regionsrådsformand i Region Hovedsta-
den, Sophie Hæstorp Andersen har en 
drøm. En drøm om et mere menneskeligt 
sundhedsvæsen, og det var dén drøm, 
hun fortale om på årskonferencens før-
ste indlæg tirsdag morgen.

– Alle mennesker vil gerne være men-
nesker – ikke ’patienter’ eller ’pårørende’ 
– i så lang tid som overhovedet muligt, 
og det betyder, at sundhedsvæsenet skal 
tage hensyn til det enkelte menneskes 
behov, sagde Sophie Hæstorp Ander-
sen, og hun kom med en række eksem-
pler på, hvordan dét at sætte mennesket 
i centrum vil forandre måden, hvorpå vi 
indretter vores sundhedsvæsen:

– Nogle vil helst være hjemme så me-
get som muligt under et behandlingsfor-
løb. Andre er måske mere trygge ved at 
tale med læger og sygeplejersker jævn-
ligt undervejs. Og begge dele vil være 
muligt i 2025, hvis vi indretter vores 
sundhedsvæsen, bygninger og tekno-
logi efter det.

Ude som hjemme eller hjemme 
bedst

Den måde, vi indretter de spritnye hospi-
taler på i dag, er måske allerede forældet 
om syv år, hvis regionsrådsformandens 
2025-drøm bliver til virkelighed.

I dag diskuterer vi fx meget, hvordan 
vi skal indrette venteværelserne. De 
skal være ’hjemlige’, så patienterne ikke 
føler, at de befinder sig i et sterilt hospi-
talsmiljø.

– Men hvem siger, at der overhovedet 
behøver at være venteværelser? Hvis 
man på et cafeteria kan finde ud af for-

syne gæsterne med en brik, der fortæller, 
hvornår maden er klar, kan vi måske også 
kalde på patienterne, når personalet er 
klar til at tage imod dem? Så kunne de gå 
en tur i området eller sætte sig i kantinen, 
mens de ventede. Eller vi kunne tilrette-
lægge arbejdet, så patienterne bliver ind-
kaldt præcis til tiden – eller måske endda 
tilpasse indkaldelserne efter det enkelte 
menneskes ønske, lød Sophie Hæstorp 
Andersens vision.

Respekt for patienternes tid, kaldte re-
gionsrådsformanden det.

Det lyttende sundhedsvæsen

Og så handler det måske slet ikke om 
bygninger og teknologi alligevel? Hvis 
det enkelte menneskes ønsker og be-
hov skal tilgodeses, bliver man nødt til 
spørge. Den sundhedspolitiske drøm, 
som Sophie Hæstorp Andersen kaldte 
sit foredrag, handler i høj grad også om 
kommunikation.

– Patienter har forskellige behov, og 
vi bliver nødt til at spørge ind til dem. I 
sundhedsvæsenet tror vi ofte, at vi som 
fagpersoner ved bedst. Men det er ikke 
altid tilfældet.

En undersøgelse fra Region Sjælland 
viser fx, at den gængse måde at behandle 
hjernetumorer på ikke altid er den rigtige. 
Det er god lægelatin at udføre operatio-
nerne skånsomt, så hjernen kan bevare 
så meget af sin funktionalitet som muligt. 
Det er fint nok for ældre mennesker, der 
gerne vil have en alderdom, hvor krops-
funktioner i videst mulig udstrækning er 
bevaret i resten af deres liv.

Men mange yngre med børn priorite-
rer helt anderledes. De vil gerne leve så 
længe som muligt, og ville ofte – hvis de 
blev spurgt – bede kirurgen om fjerne 
så meget, at tumoren med meget stor 

sandsynlighed ville være helt væk. Det 
vil måske betyde et liv med handicaps og 
gener, men trods alt et længere liv, hvor 
de kan være der for børnene, mens de 
vokser op.

– Vi giver måske en mindst lige så 
god behandling ved at kommunikere og 
spørge ind til den enkeltes behov som 
ved at udvikle og forfine kirurgien? lød 
Sophie Hæstorp Andersens kommentar 
til sit eksempel.

75 procent er gamle hospitaler

Regionsformand Sophie Hæstorp An-
dersen viste et par af de særlige projek-
ter, som Region Hovedstaden vil kunne 
præsentere inden 2025. Børneriget, 
hvor selve bygningen tager imod bør-
nene og indbyder til leg, og som blev 
nøjere beskrevet i et senere indlæg på 
årskonferencen. Og Nordsjællands Ho-
spital – regionens eneste barmarksbyg-
geri – hvor man eksperimenterer med 
bløde former og flydende grænser mel-
lem specialerne, så man vil kunne undgå 
både overbelægning og overkapacitet.

– Vi glæder os naturligvis til, at disse 
og andre nye hospitalsbyggerier står klar 
til at modtage borgerne. Men vi må ikke 
glemme, at de nye hospitaler på trods 
af den voldsomme byggeaktivitet de 
seneste år fortsat kun udgør 25 procent 
af den samlede hospitalsbygningsmasse 
i Danmark. Vi vil gerne have ens vilkår 
for alle patienter, og derfor er vi slet 
ikke færdige i 2025, påpegede Sophie 
Hæstorp Andersen.

Hun påpegede, at der stadig er mange 
nedslidte bygninger og et stort behov 
for renovering, klimasikring og moder-
nisering.
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Sense LED paneler fra SG

1.

2.

Sense LED panel
•	 Fleksibelt	panel	fra	2000-5000	lumen	-	On/Off	/	DALI	/	1-10V	og	mulighed	for	integreret	nødlys.

•	 Ekstrem	lav	blænding	med	UGR	helt	ned	til	under	17	på	prisme	udgaver.

•	 SDCM	3	sikre	en	ensartet	og	roligt	lys.

•	 Levetid	50.000	timer	(L70/B10).

•	 Meget	energi	effektivt	med	optil	125	lm/W

•	 597x597	mm	og	belyst	fra	to	eller	fire	sider	giver	en	flot	lysfordeling.

•	 Monteringsvenlige	i	næsten	alle	lofttyper

•		 5	års	systemgaranti	gældende	fra	den	dato	hvor	opgaven	er	afleveret	–	altså	ikke	fra	købsdato.

•		 Producenten	i	ryggen	–	skulle	der	opstå	en	fejl	på	driver	eller	panel,	

	 sendes	ny	enhed	samme	dag	uden	spørgsmål.	

- et fleksibelt system til indbygning og påbygning.
Optimal sygehusbelysning til glæde for miljø, patient og personale.

SG	Armaturen	A/S												+45	7070	7213												info@sg-as.dk												www.sg-as.dk

PASSION FOR LIGHTING
Læs	mere	om	produkterne	på	www.sg-as.dk

Lav	indbygningshøjde	
10mm 

Høj	lumen	output
op	til	125	lm/W

LED	af	høj	kvalitet	
med	lang	levetid	

50.000	timer	(L80/B20)

Opal eller 
Prisme panel

Hurtigtilkobling	mellem	
Sense	panel	og	driver

Lav	UGR
	<17

SG annonce - Okt 2018.indd   1 26/10/2018   10.18
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Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

 
Exigos innovative metode til pro-
jekt- og risikostyring, sikrer dig: 

• Overblik over tidsplanen
• Mængder der stemmer
• Kollisionsfrie 3D-modeller 
• Bedre IKT-aftaler

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk

Ann_exigo_ann_2.indd   1 21/01/16   12.30

Nyhedsbrev 
fra Hospital Drift 

& Arkitektur?

•

Tilmeld dig på 
info@scanpublisher.dk

FSTA – ÅRSKONFERENCE

– De mennesker, der ikke er tilknyt-
tede de nye hospitaler, har også krav 
om komfort, ny teknologi og enestuer. 
Og det personale, som har set kolleger 
glæde sig over at skulle flytte til et helt 
nybygget hospital, og som fortsat skal 
ned i det gamle fugtige omklædnings-
rum, har også krav på gode arbejdsfor-
hold. Det er vigtigt, at vi finder ud af, 
hvordan vi renoverer smart, for der kom-
mer jo nok ikke flere penge til det, mente 
Sophie Hæstorp Andersen, der havde et 
eksempel med på, hvad hun mente.

Et hospital havde huller i taget, men i 
stedet for et nyt tag valgte hospitalet at 
sætte solceller op. Taget blev tæt. Det 
var billigere, ligeså godt og i tilgift kunne 
hospitalet spare på energikontoen.

Makkerskab med kunstig 
intelligens

Man kan ikke drømme sig syv år frem i 
tiden uden at tænke på den teknologi-
ske udvikling. Men for regionsrådsfor-
manden i Region Hovedstaden hænger 
teknologi og et mere menneskeligt sund-
hedsvæsen uløseligt sammen. 

– I 2025 vil vi være endnu bedre til at 
bruge teknologien til at gøre hele diag-
nosticerings- og behandlingsprocessen 
bedre. Når fru Jensen på 84 år og lægen 
i fælleskad har bestemt, at hun skal have 
en ny hofte, kan teknologien sørge for, 
at operationsstuen bookes. Der går be-
sked ned til sterilcentralen, hvor alt ud-
styr pakkes automatisk og sendes ned til 
operationsstuen på det rigtige tidspunkt. 
Fru Jensen kan komme til dagen efter og 
er fri for at gå i månedsvis med smerter, 
inden logistikken virker, og hun kan blive 

indkaldt til operation, lød en vision fra 
Sophie Hæstorp Andersen.

Kunstig intelligens er allerede så småt 
ved at vinde indpas i regionen. Alle sam-
taler til akuttelefonen bliver fx optaget 
og analyseret af en computer, der har 
lært sig at lytte til åndedræt, stemmeleje, 
sindsstemning og særlige symptomer, 
der kan skyldes, at et hjertetilfælde er 
under opsejling. Den kunstige intelli-
gens kan sammen med den person, der 
modtager opkaldet, spotte en akut situa-
tion, hvor en ambulance er nødvendig, i 
95 procent af alle tilfælde. Erfarent akut-
personale kan kun forudse 85 procent 
af tilfældene, og ofte har den kunstige 
intelligens bedt om en ambulance meget 
tidligt i telefonsamtalen, så kostbare mi-
nutter ikke går tabt.

– Vi bliver bedre og bedre til at bruge 
teknologien, men vi skal ikke bruge den 
uafhængigt af mennesker. I dag skal 
der to speciallæger til for at analysere 
en scanning og stille en rigtig diagnose. 
Men én speciallæge plus en computer, 
der husker det hele og lærer af erfarin-
gerne, er bedre. Og så kan den anden 
speciallæge blive frigivet til at stille andre 
diagnoser, lød endnu en politisk 2025-
drøm

Behandl de syge – ikke de raske

Regionsrådsformanden fik ikke det obli-
gatoriske spørgsmål om, hvad det koster 
at få drømmene til at gå i opfyldelse, men 
dog en variant:

”Hvordan får vi råd til alt det?”
– Hovedpointen er, at vi skal leve som 

mennesker – ikke patienter – så længe 
som muligt. Og hvis vi begynder at putte 
medicin på en 4-årig for at forhindre en 
sygdom, som muligvis vil opstå, når per-
sonen er 30, så har vi i hvert fald ikke råd, 
gentog og uddybede Sophie Hæstorp 
Andersen.

Til ære for teknikerne i salen havde 
hun også en anden pointe, som alle nok 
var enige om:

– Vi skal holde op med at lave akut 
vedligeholde og hovsa-reparationer, 
men i stedet lave planlagt vedligehol-
delse – fx ved at udskifte hele faldstam-
men i stedet for småreparationer hver 
gang der går noget i stykker et sted. Dét 
er en god måde at behandle vores fælles 
penge på… 

Regionsrådsformand i Region Hovedsta-
den, Sophie Hæstorp Andersen



ÅF ER EN INGENIØR- OG DESIGNVIRKSOMHED INDEN FOR ENERGI, INDUSTRI, 
INFRASTRUKTUR OG DIGITALE LØSNINGER. VI SKABER BÆREDYGTIGE LØSNINGER TIL 
DE KOMMENDE GENERATIONER MED UNIKKE SAMLEDE KOMPETENCER OG AVANCERET 
TEKNOLOGI. ÅF HAR BASE I EUROPA MEN KUNDER I HELE VERDEN. FORDELT PÅ 
KONTORER I MERE END 30 LANDE ER VI SAMLET OVER 10.000 MEDARBEJDERE, SOM 
HVERT ÅR UDFØRER PROJEKTER I FLERE END 100 LANDE FRA BRASILIEN TIL VIETNAM. 
I DANMARK HAR ÅF 10 KONTORER OG BESKÆFTIGER GODT 600 MEDARBEJDERE. 
#ÅF #MakingFuture

ÅF Buildings Denmark
takker for gode og 
positive dage
Husk optimale løsninger inden for
• sikring- og sikkerhedsløsninger
• byggesagsbehandling
• commissioning

afconsult.com/dk
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 support.dk@imi-hydronic.com +45 44 57 09 99 imi-hydronic.dk

Tak for interessen vist på FSTA årskonference '18 

Vi vil gerne sige tak til de mange - både nye og nuværende kunder - der lagde 
vejen forbi vores stand på FSTA årskonference! 

Vi havde glædet os til at præsentere vores Pneumatex brand, som fra nu af i sin 
helhed sælges via IMI Hydronic Engineering A/S. IMI Pneumatex tilbyder løsninger 
til et hvert behov inden for trykhold og vandbehandling. 

På standen præsenterede vi vores dynamiske ventil TA-Modulator med den 
unikke EQM karakteristik. Herudover præsenterede vi snavsudskilleren Zeparo 
Cyclone (vist på billedet), ekspansionsbeholderen Statico og mange andre nye 
spændende produkter. 

Udover vores omfattende produktprogram, kan vi også hjælpe med at finde den 
rigtige løsning både på optimeringssiden, samt under design af nye systemer på 
dit specifikke projekt.
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FSTA – ÅRSKONFERENCE

Overgangen fra byggeri til 
drift er en udfordring
Teamleder for IKT, arkitekt Khoa Dang Ngo berettede om skiftende faser, der udfordrer byggeriet og DTUs 
arbejde med BIM som bygge- og driftsherre, der stiller krav både til data, struktur og hvem, der gør hvad 
og hvornår

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Vi har vores egen projektorganisation, 
der bygger, og en drifts- og planlæg-
ningsorganisation. Digitalisering skal 
skabe overblik over beslutninger og 

processer, planlægning og drift, men 
overgangene fra planlægning til byggeri 
og videre til drift er udfordrende, sagde 
Khoa Dang Ngo.

– Digitalisering er et middel til at nå 
projektmål der er stillet, når man specifi-
cerer et byggeprojekt. Det gør man ved 
at sætte sig ned med planlægnings- og 

driftsafdelingen. Det er brugerinvolve-
ring, da brugerne både er dem, der skal 
bruge huset, men også driften.

DTU har lavet en formel for digitali-
sering, så det er ikke bare handler om at 
sætte strøm til stikket. Man skal forholde 
sig til en hel pallette af processer, når 
man digitaliserer. Man skal både kunne 
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+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/lejer

Det perfekte leje 
er fleksibelt, holder i årevis 
– og giver jer de bedste 
arbejdsbetingelser

■  Behandlingslejer 
■   Transport- og akutlejer 
■  Undersøgelsesstole 
■  Speciallejer  
■  Taburetter

DANSK 
KVALITET

FSTA – ÅRSKONFERENCE

forstå forretningen og teknologien, der 
hjælper med at løse udfordringer.

Derfor arbejder vi på DTU med tek-
nisk videnskab og ikke naturvidenskab. 
Vi anvender naturvidenskaben til at lave 
løsninger for mennesker ved hjælp af 
teknologi. Så teknologi, processer og 
politikker, politikker er et fælles begreb 
for standarder, vejledninger og manualer 
osv.

Det er forskelligt fra fase til fase. Fokus 
her er selve overgangsfasen fra byggeri 
til drift. Har vi værktøjer til at håndtere 
det, spurgte han. Måske har vi nogle 
processer, vi har i en årrække forsøgt 
at kortlægge forretningsprocesser ved 
aflevering og præsenterede senere et 
værktøj der kan lette processen med at 
aflevere et byggeri.

Digital support mindsker risici

– Digitalisering skal understøtte noget, 
man i forvejen gør og minimerer risici 
ved personbunden viden om faciliteter. 
Derfor lægger vi lag over vores digitali-
sering på vores erfaringer for processer 
og beslutninger, sagde Khoa Dang Ngo 
der uddybede teknologien, processen 
og politikken.

Sammen har vi en digital værdiska-
belse ved aflevering fra byggeri til drift. 
Via BIM-modellen samarbejder, koordi-
nerer og leverer vi digitalt til bygherren. 
Alt omkring processen i forhold til alle 
dataenes kvalitet, omfang og struktur 
er vigtigt, fordi vi har brug for disse data 
fremover.

IKT er specifikationer og standarder 
for digitale afleveringer til CAS. Det er, 
fastslog han, en forandringsmodellering 
og viste slutproduktet, et digitalt byg-
ningsdelskort, når man er færdig med at 
aflevere til driften eller bygherren.

– I gamle dage havde vi et bygnings-

Teamleder IKT Khoa Dang Ngo

delskort i en mappe der hed drift og 
vedligehold. Før havde vi tre leveran-
cer med drift og vedligehold, ”som ud-
ført” og kvalitetssikring. Det var solitære 
fragmenter af data, så når driften skulle 
hente informationer skulle de huske kil-
derne. Vi prøver at lave et kort, hvor alt 
integreres med leverancerne.

Når jeg siger databaser eller registre, 
så er vi kommet til den erkendelse i bran-
chen og DTU, at BIM ikke kan indeholde 
alt, men skal bidrage til at linke data, 
skabe sammenhæng og struktur. Et byg-
ningsdelskort kan referer til drift, vedli-
gehold og kvalitetssikring.

Brugen af et sådant kort

DTU bruger bygningsdelskort til at skabe 
struktur og det indeholder stamdata der 
dækker over klassifikation og fag, place-
ring der dækker bygning og rum, mens 
produkt dækker over navn, producent, 
nypris, garanti m.m.

Ikke alt kommer med, et datablad 
kommer ikke med i modellen, men kan 
godt vedlægges ligesom specifikke me-
tadata for bygningsdelskort eller byg-
ningsdele via ekstra dokumenter, som 
ikke kan beskrives med metadata.

Bygningsdelskort for planlægning, 
byggeri og driften har hver deres tid, 
der specificeres gennem IKT-aftalen 
under planlægningsfasen, når man skal 
aktivere IKT-skabelonen som er proces-
specifik for en byggesag, påpegede han 
og sagde:

– Byggesager er forskellige, så derfor 
kontakter projektafdelingen mig for at 
snakke IKT-aftale, så vi kan justere af-
talen efter projektets størrelse og kom-
pleksitet mens der endnu kan ændres 
inden der underskrives kontrakt. Det er 
en del af vores brugerinvolvering at af-
stemme forventninger.

Flere data giver bedre projekter

Dette er en lille del af vores IKT-standard 
for, hvordan vi forventer strukturen som 
dagen ser ud i forhold til leverancen af 
drift og vedligehold, der skal hænge 
sammen med dem, der udfører model-
lerne for rådgivende. Vi skal vide, hvor 
et konkret datablad på et spjæld er i mo-
dellen og stiller krav om koordinering til 
vores IKT-leder på projektniveau.

Vi stiller også krav om, hvordan vi skal 
kommunikere samarbejde og levere. Det 
hænger sammen, fordi vi som bygge- og 
driftsherre ønsker gode leverancer. Dem 
får vi først, når vi har et godt samarbejde. 

Derfor skal vi snakke ordentligt sammen 
og forstå hinanden.

Der er en høj grad af automatisering 
i systemet. Vores institutter arbejder 
med robotics og machine learning. Cam-
pus Service gør det ikke endnu, men 
ambitionen er, at vi ved hjælp af store 
mængder af data kan oparbejde erfaring 
og digital adfærd, så at vi kan forudsige 
intentioner. Vi har ingen applikationer, 
der kan håndtere det endnu. Vi ønsker 
flest mulige data, så vi kan udvikle en al-
goritme der kan forudsige, hvad vi gerne 
vil, fastslog Khoa Dang Ngo.

DTU stiller krav til, hvordan vi kom-
munikerer. Vores ambition er, at vores 
projekter båd er en platform for arkive-
ring, samarbejde, kommunikation og le-
verance, så filerne er integreret og kan 
snakke sammen. Her er BIM modellen 
grundlaget for at skabe struktur, sagde 
han.
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BIM data til drift
DTU har gennemgået en rivende udvikling og har med tiden udviklet ekspertise til at sikre overgange, hvor 
byggerier går fra den ene fase til næste. Et af de helt store værktøjer er universitetets Bygnings Informations 
Modellering, BIM, der kan digitalisere byggeprocessen.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Det er det, der sker lige nu på DTU, 
sagde driftschef Anders B. Møller, der 
fortalte om baggrund og indhold af DTU 
Campus Service og hele universitetets 
historie. DTU er i løbet af relativt få år 
blevet transformeret især efter DTU-lo-
ven med selvejet og fusioner med fl ere 
sektorforskningsenheder.

De store ryk kom i 2007, da DTU fu-
sionerede med Forskningscenter Risø, 
Danmarks Fødevareforskning, Danmarks 
Fiskeriundersøgelser, Danmarks Trans-
portforskning og Dansk Rumcenter.

I 2010 startede udviklingen for alvor 
med massive investeringer i selvejet på 
Lyngby Campus. DTU udarbejdede en 
stor, ambitiøs plan for de kommende års 
udvikling og satte den i værk.

DTU beskæftiger sig hovedsagelig 
med uddannelse, innovation, forskning 
og rådgivning. DTU beskæftiger 11.200, 
heraf 6000 som personale.

DTU har indtægter på 5,1 milliard kr. 
heraf 31 pct. i rene forskningsmidler og 
36 pct. i eksterne midler, hvortil kommer 
kommercielle og andre indtægter. Cam-
pus Service forvalter og drifter 730.000 
kvm. bygninger, og bruger 650 mio. kr. 
årligt i drift.

DTU investerer de næste fem år 4,5 
mia. kr., hvilket gør DTU til en af Dan-
marks største bygherrer. Nogle af de 
nye bygninger er teknik tunge bygnin-
ger som fx Life Science bygningen 202 
og DTU er i øjeblikket ved at bygge fl ere 
nye laboratorier.

DTU har netop afsluttet arbejdet om-
kring en strategisk Campusplan, denne 
plan sætter retningen for hvordan DTU 
ønsker at udvikle de fysiske rammer, så 
DTU også i fremtiden bliver et attraktivt 
valg for studerende, forskere, og an-
satte. – Campus Services mission er at 
understøtte DTUs kerneaktiviteter ved 
at levere byggerier til aftalt tid kvalitet 
og pris, derefter sikre drift, vedligehold, 
udviklingen, af arealer og tilhørende fa-
ciliteter.

– Visionen er DTU bygningsdrift på et 
bæredygtigt højeste, internationale ni-
veau. Vi udvikler og implementer en bæ-
redygtig profi l og sammenligner os med 
andre internationale universiteter ved fx 
ved at melde os ind i netværk m.m. for 
også at lære, hvordan andre håndterer 
det, sagde han.

Digitalisering skal tilføre værdi

– Når vi laver digitalisering, gør vi det ikke 
for at digitalisere. Vi startede i 2010 med 
at fastlægge, hvad vi ønskede at opnå, 

og samtidig starte en kulturændring. Det 
drejer sig meget om at forstå, at bygher-
rer og drift arbejder sammen om det her 
for at kunne levere en samlet fornuftig 
løsning. Vi ønsker at dele viden, dertil er 
digitalisering et effektivt værktøj.

Anders Møller præsenterede Campus 
Services visioner med digitalisering, som 
er at fremskynde organisatorisk udvik-
ling og understøtte organisationen for 
at tilføre branchen og samfundet værdi. 
DTU har udarbejdet en række krav og 
standarder til fx bygningstegninger, som 
er sikrer at de løbende let kan følges af 
byggerierne og opdateres af driften.

– Jeg ved at alle fremover vil ønske 
noget der er meget bedre end en pdf-
fi l som bygningsdokumentation. Mine 
sektionsledere kan derfor ikke selv be-
stemme hvordan afl everingen skal være, 
det har vi allerede defi neret på forhånd. 
Vi ønsker et godt materiale og har valgt 
et system der skal bruges til at håndtere 
det.

Det fungerer ved at de faglige sektio-
ner godkender den dokumentation som 
afl everes af bygherren og stiller krav om 
evt. yderligere beskrivelser eller mang-
lende informationer til det fremlagte, når 
dette foreligger, kan det godkendes og 
arkiveres samt aktiveres i vores driftssy-
stem.

Driftschef Anders B. Møller

CAS’ Opgave (mission)
CAS er DTU’s Facility Management organisation. CAS skal sikre, at drift, vedligehold 
og udvikling af DTU’s bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter 
DTU kerneaktiviteter; forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret 
rådgivning

CAS’ Vision
CAS vil sikre, at DTU’s campusser, bygninger, faciliteter og service er på højeste 
internationale niveau, og CAS vil være ledende inden for udviklingen af Facilities
Management professionen.

CAS mission og vision

DTU er blandt de førende tekniske universiteter i Europa og her ses vision og mission som 
den fremgik at indlægget på FSTAs årsmøde.



TID TIL PATIENTEN  
(SENGEN KØRER 
AUTOMATISK)
Transport af tomme senge til og fra sengevask og sengelager kan klares ved hjælp 
af AGVer (Automated Guided Vehicles). Det frigør ressourcer til patientbehandling, 
uden at driften bliver dyrere. Læs mere på ramboll.dk/hospitals

VI ER 14.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE, DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER  
INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI OG MANAGEMENT CONSULTING.

Rambøll arbejder med etablering af innovative centrale 
sengevaskeprojekter på Nyt Aalborg Universitetshospital 
og Nyt Hospital Nordsjælland, hvor 300-400 senge 
dagligt vil blive hentet af såkaldt Automated Guided 
Vehicles (AGV) – og kørt til sengevask for at blive 
rengjort af robotter og derefter returneret til hospitalets 
sengelager. Lignende AGV-projekter til varetransport 
har realiseret besparelse på 30 årsværk. Investeringen 
har ved de projekter været tilbagebetalt i løbet af 5-6 år, 
mens levetiden er mere end 20 år.
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Kontinuitet er alfa og omega 
for brugerinddragelse
”Brugerinddragelse kan virke angstprovokerende for selv garvede projektfolk”. Sådan indledte projektchef 
på Nyt OUH Kenneth Thorgaard Holm sit indlæg om faldgruber ved at inddrage brugerne i et projekt. 
Han havde heldigvis også gode bud på, hvordan man kunne undgå de værste fælder ved at inddrage 
erfaringerne fra det kliniske og tekniske personale. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Kenneth Holm blev sidste år udnævnt til 
projektchef for Nyt OUH. Med i baga-
gen havde han erfaring fra en tilsvarende 
stilling for om- og tilbygningsprojektet 
på Kolding Sygehus. Begge projekter 
betyder store ændringer i dagligdagen 
hos hospitalspersonalet, og brugerind-
dragelse er derfor en nødvendig forud-
sætning for, at det kliniske og tekniske 
personale får et sygehus, der fungerer, 
og som personalet kan trives med at ar-
bejde i.

Der er er stor forskel på disse to kvali-
tetsfondsprojekter i Region Syddanmark. 
I Kolding var der tale om en omfattende 
ombygning og udvidelse, der foregik 
mens hospitalet var i drift. Det nuvæ-
rende OUH består af et sammensurium 
af gamle og knap så gamle bygninger, og 
de fl este er væsentligt ældre end Kolding 
Sygehus. Derfor ville det blive være alt 
for dyrt at bygge om, så Nyt OUH blev et 
barmarksprojekt.

Det sidste gør, at frihedsgraderne bli-
ver større. Det kunne blandt andet lade 
sig gøre at udarbejde et nyt projekt med 
en centralt placeret tekniketage i stedet 
for teknik i tag- og kælderetage, da de 
økonomiske skruer blev strammet. Det 
gør det dog ikke lettere at inddrage bru-
gerne…

Det handler om ejerskab

Uanset, om det drejer sig om en udvi-
delse eller et barmarksprojekt handler 
brugerinddragelse om, at medarbej-
derne skal tage ejerskab til projektet. 
Det er medarbejdernes ekspertviden der 
giver mulighed for at skabe fysiske ram-

mer, der understøtter effektive arbejds-
gange, som gavner patienterne.

– Vi har aftalt et særligt kunstgreb. Vi 
afl everer direkte til driften – ikke til pro-
jektet. Det betyder, at driftspersonalet 
får et tidligere ejerskab til de løsninger, 
der er valgt, fortalte Kenneth Holm om 
den model, der er valgt på Nyt OUH, og 
som også bliver gældende for den kvarte 
million kvadratmeter hospital, som skal 
stå færdigt med udgangen af 2022.

Foreløbig er man dog kun midt i ud-
budsprocessen for de delprojekter, som 
hospitalet er inddelt i. De to første del-
projekter, byggemodning, jordarbejder, 
veje mv. gik i gang i foråret 2016. Selve 
hovedprojektet er delt i totalentrepriser 
for henholdsvis ”Vidensaksen”, ”Be-
handlingsafsnit” samt fi re faglige ”Klyn-
ger”. De er afdelinger bygget op om 
kliniske fællesskaber, der er placeret 
side om side, så patienterne kan få større 
sammenhæng i behandlingen.

Pas på ”involveringsvakuum”

De tre store dele af hovedprojektet be-
fi nder sig netop nu i udbuds- og kon-
traktfasen – en kritisk fase, som Kenneth 
Holm beskrev nøjere senere i sit indlæg. 
1. december 2017 afl everede de tre præ-
kvalifi cerede konsortier deres tilbud. JV 
CMB/Itinera har fået en endelig kontrakt 
på Vidensaksen og Behandlingsområ-
det samt en foreløbig kontrakt for Klyn-
gerne. Den sidste kan efter en optime-
ringsperiode konverteres til en endelig 
kontrakt i forsommeren næste år. 

– Løbende driftsinvolvering er afgø-
rende, hvis driftsfolkene skal tage ejer-
skab til projektet. Det betyder, at drifts-
folkene gennem hele projekteringsfasen 
løbende skal informeres, involveres og 
komme med bidrag til projektet. Men på 
et tidspunkt stopper denne proces. Alle 

BYGHERRE

BYGHERRERÅDGIVER

TOTALRÅDGIVER

Projektforslaget udbydes i totalentrepriser

3 udbudsområder:

• Vidensaksen

• Behandlingsområdet

• Klyngerne

•

•

•

Hovedprojektet har været udbudt i totalentreprise.

Fortsættes side 26



“For the Environmentally conscious”

PL 70 - PL 130
low temperature H2O2 sterilizers

Caring for your most
delicate instruments

For mere information kontakt:

Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 24
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 6913 6040
Email: steelco-denmark@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com
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parter har nikket til projektet og er enige 
om, at det nu er så optimalt som muligt. 
Der træffes en beslutning om, at projek-
tet skal i udbud. Og så er det, at der kan 
opstå et ’involveringsvakuum’. Hvis man 
ikke er er opmærksom på det, kan det 
betyde store problemer og udgifter se-
nere hen, advarede Kenneth Holm.

Problemet er, at tiden går. Når projek-
teringen er slut og udbudsmaterialet er 
klart, ”fryser” projektet. Der går en rum 
tid med udbudsrunder, valg af entrepre-
nør, etablering af byggeprojektorgani-
sation mv. I mellemtiden er der måske 
sket udskiftninger i staben, og de, der 
er tilbage, kan måske ikke huske præcis, 
hvad det var, alle var enige om.

– Verden udvikler sig i det hele ta-
get hurtigere, end vi kan nå at tegne og 
bygge den. Det er et paradoks, når vi 
skal bygge ”et fuldt funktionsdygtigt sy-
gehus”, som er helt up to date. Og når vi 
så ovenikøbet tager en timeout omkring 
tilbudsprocessen, så har brugerne god 
mulighed for at erhverve ny viden, som 
de gerne vil have med i projektet, påpe-
gede Kenneth Holm. 

Et parallelprojekt opstår

– Der kan nemt opstå en parallel virkelig-
hed omkring projektet. Rygter florerer. 
”Der er ingen depoter, gangene er for 
smalle, elevatorerne er for små, de tek-
niske installationer er utilstrækkelige…”, 
sagde Kenneth Holm – belært af erfarin-
gerne fra Kolding.

Mange glemmer, at de takket være 
brugerinvolvering selv har været med til 
at udforme projektet, og at det ser ud, 

som det gør, fordi brugerne har været 
med til at udvikle det. Der kan være sket 
personudskiftninger og organisatoriske 
ændringer, og informationerne om, hvad 
der tidligere har været diskuteret, og 
hvilke kompromisser der har været ind-
gået, er gået tabt.

– Det er vigtigt at man får gendrevet 
de rygter, der opstår, ved at informere 
om de faktiske forhold. Men det er lige 
så vigtigt, at projektledelsen formår at 
fortælle projektets historie. Hvilke be-
slutninger blev truffet hvornår, af hvem 
og med hvilken begrundelse? Den slags 
fortællinger er vi som byggefolk nok ikke 
altid lige gode til at få fortalt og holde fast 
i, indrømmede projektchefen.

Loops er gift

– Vi har verdens bedste brugerdrevne 
projektdesignproces. Lige efter bogen 
med et stort og veltilrettelagt setup, god 
forventningsafstemning, tydelig rollefor-
deling, realistiske tidsplaner og kompe-
tente og målrettede interessenter, der 
brænder for sagen. Vi har holdt over 
1500 brugermøder med konsekvent op-
følgning og feedback på alle ønsker og 
krav. Det kan ikke gå galt, sagde Kenneth 
Holm, og den kunstpause, han holdt ef-
ter sætningen, indikerede, at det kan det 
vist sagtens alligevel.

– En gang i mellem har man brug for at 
stoppe op for at få arbejdsro og for at im-
plementere alle de gode inputs. Og hvad 
sker der så? spurgte han og svarede selv.

– Så bliver der tid til efterrefleksioner. 
Nogle finder ud af, at den idé, de selv 
kom med, måske ikke er så god alligevel. 

Man kunne måske også…? Brugerne får 
tid til at søge ny viden og får gode ar-
gumenter for, at de beslutninger, der er 
truffet, ikke er de helt optimale. Oveni-
købet kan der være sket udskiftning af 
personer på nøgleposter, mens den bru-
gerdrevne designproces har været sat på 
standby.

Så er det, at processen ikke bliver 
kontinuert. Der opstår et tilbageløb – et 
loop.

– Der er oftest tale om relevante, kom-
petente og fornuftige ændringstiltag, der 
kun har det ideelle formål at højne pro-
jektets værdi. Men de tager tid, og de 
kan nemt bringe projektets mål om at 
skabe mest sygehus for pengene i fare, 
påpegede Kenneth Holm.

Hvad koster en skillevæg?

Brugerinddragelse sker ikke kun i design-
fasen. De aktive brugere følger jo med 
i projektet – også i byggefasen. Det er 
ikke forbudt at komme med fornuftige 
ændringsforslag. Og nogle gange er for-
slagene så fornuftige, at man ikke kan 
sidde dem overhørig.

– I Kolding opdagede vi blandt andet, 
at pladsforholdene omkring en scanner 
ikke var hensigtsmæssige, og vi blev 
nødt til at skabe et større forrum ved 
at flytte en skillevæg. Indretningen var 
godkendt af alle brugere og andre invol-
verede tidligere i projektet, men i praksis 
fungerede det ikke. At flytte en 40 kva-
dratmeter gispvæg. Hvad kan det koste? 
spurgte Kenneth Holm forsamlingen.

Listen over konsekvenser var lang. 
Der skulle ændres i tegninger for alle 

Kulturforskelle og Kommunikation 

Organisering og forankring af løbende driftsinvolvering 

”Involveringsvakuum” betyder, at kontinuiteten er brudt. Projektet ligger stille, og når det 
genstartes som et byggeprojekt har de involverede parter glemt, hvad de var enige om (Fi-
gur: Kenneth Holm, Nyt OUH).

Projektchef Kenneth Thorgaard Holm
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www.semsafe.danfoss.com  |      ®

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 hospitaludstyr
Tillader sikker evakuering
Reducerer tiden hvor hospitalet er ude af drift, hvis uheldet er ude
Er miljøvenligt og 100% uskadeligt for mennesker
Yder optimal brandbeskyttelse af personale og patienter

NAU Nyt Aalborg Universitetshospital  Installatør: Kemp & Lauritzen
Illustration: Konsortium Indigo

DNU Skejby Universitetshospital  Installatør: Kemp & Lauritzen
Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S

DNV Gødstrup, det nye hospital i vest  Installatør: Brøndum
Illustration: Arkitema Architects

Hospital Drift & Arkitektur 9/2018 udgives den 7. december med fokus på 
hospitalsspildevand, hygiejne, sanitetsudstyr, commissioning og digitalisering.

Materialefrist den 22. november.
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fag – el, vvs, gulv, medicinske gasser, 
arkitekt… Ændringer i bygherreleveran-
cerne på grund af mindre teknikrum. 
Plus mulig forsinkelse. Regningen for 
selve arbejdet inklusiv opdatering af 
tegninger mv. ville løbe op i 320.000 kr. 
Men med dagbøder for forsinkelser, var 
der en risiko for, at den lille gipsvæg ville 
komme til at koste over en million kr. Den 
lokale tømrermester ville måske forlange 
8000 kr. for at udføre et tilsvarende ar-
bejde i én af villaerne nær hospitalet.

– Vi valgte dog en anden løsning, men 
episoden har fået konsekvenser for Nyt 
OUH. Kun absolut nødvendige ændrin-
ger kan implementeres midt i processen, 
og alle projektændringer skal godkendes 
i styregruppen, fortale Kenneth Holm.

At få styr på kaos

– Brugerinddragelse i et hospitals byg-
geprojekt minder meget om det kaos, 
der opstår på en slagmark under en krig. 
Vi skal træffe hurtige beslutninger på et 
begrænset vidensgrundlag. Vi beskæfti-
ger os med unikke processer, der ikke er 
beskrevet i en standard. Alt skal skabes 
fra bunden. Der er ingen planer at gå ef-
ter. Processen tager lang tid, og der sker 
mange udskiftninger af nøglepersoner 
undervejs. Og vi skal forene forskellige 
kulturer og holdninger, lød en lille del af 
de udfordringer, Kenneth Holm listede 
op.

– Men vi kan også gøre det lidt lettere, 
hvis vi sikrer kontinuitet og en forank-

ring af beslutningerne hos dem, der rent 
faktisk har været med til at træffe dem – 
nemlig de tekniske og kliniske brugere. 
”Projektet” er ikke adskilt fra resten af 
hospitalet, og vi kan fastholde brugernes 
ejerskab til projektet ved løbende at for-
tælle historien om, hvorfor beslutninger 
i sin tid i sin tid blev truffet i fællesskab 
af nuværende eller tidligere brugere. Vi 
må forstå, at der er forskellige faglighe-
der og bevæggrunde. Brugerne skal ikke 
bare tage ejerskab til projektet, men også 
til selve processen, konkluderede pro-
jektchefen for Nyt OUH.
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Strategi og filosofi bag 
DTU Campus Service
Integration af brugerne og driften i udvikling og gennemførelse af projekter og i udviklingen af organisation 
og facilities er afgørende, mente DTUs campusdirektør.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

DTUs campusdirektør Jacob Steen Møl-
ler ridsede den historisk baggrund for 
DTU og lige fra etableringen i 1829 der 
skete på initiativ af elektromagnetismens 
grand old man HC Ørsted, der skabte 
datidens polytekniske læreanstalt.

Den skulle ikke kun være dannende 
og understøtte kirke og stat, men under-
støtte det civile samfund og nyttiggøre 
videnskab til gavn for samfundet. Det har 
vi for øje også når vi arbejder med Facility 
Management, fastslog Jacob Møller.

– Vi har rigtigt meget teknologi og 
unik teknologi der kommer ind og meget 
der forfalder lynhurtigt, så der er stort 
pres på vores bygningsmasse. DTU ud-
danner kun diplomingeniører, civilinge-
niører og ph.d.’ere. Undervisningen er 
meget fokuseret på at være ”hands on”

Jakob Steen Møller oplyste, at DTU 
etablerer et nyt sundhedsteknologisk 

institut fra den 1. januar 2019 og han ud-
trykte sin overbevisning om, at det vil få 
interaktion med alle de forskningsrelate-
rede hospitaler i Danmark. 

– Vi laver forskningsbaseret rådgiv-
ning og har suppleret med innovation. 
DTU blev også i år ranket som det mest 
innovative universitet i Norden. Der er 
en stadig strøm af virksomheder, der 
kommer ud af universitetet.

Specielt de studerende bliver dygti-
gere til at etablere levedygtige virksom-
heder, som skaber arbejdspladser ude i 
samfundet efterfølgende. Der er 6.000 
som arbejder på DTU og der er 11.000-
12.000 studerende, sagde han.

Facility Management

Hovedtallene for FM og Campus Ser-
vice er, at DTU har 515.000 kvm. som 
universitetet selv ejer. universitetet lejer 
173.000 kvm. det har store jordarealer 
som 1 kvadratkilometer i Lyngby og to 
på Risø plus jord i Ballerup.

DTU driver forsøgsanlægget for vind-

møller på testcentret i Thy i Nordjylland, 
Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing Mors 
og lidt på Grønland. Driften af FM-aktivi-
teter koster 632 mio. kr. om året og langt 
det meste er DTUs indkøb. Anlægsbud-
gettet for perioden 2017-2026 løber op i 
godt 4 milliarder kr. der primært skyldes 
nybyggeri i Lyngby.

Rammen for DTUs aktiviteter er en 5 
punkts strategi og vision for FM, der fast-
slår, at DTU skal være et globalt kendt og 
respekteret universitet. Det mål er må-
ske nået, idet DTU er blandt de 5 højest 
rankede tekniske universiteter i Europa.

Der står også, at DTU skal styrke life-
science via et bio-engineering center på 
DTU i Lyngby, at DTU skal give uddan-
nelserne et eksperimentel og innovati-
onsfremmende indhold med læringsni-
veauer på højeste internationale niveau.

DTU skal prioritere smukke og funk-
tionelle campusser. De studerende giver 
selv udtryk for de prioriterer de grønne, 
smukke omgivelser højt. Endelig skal 
DTU tage ansvar for at understøtte bæ-
redygtighed som kompetence ligesom 
campusudvikling og drift skal være bæ-
redygtig.

Vision om at være bedst

– Disser strategiske punkter styrer vores 
egen mission og vision. Det er ret åben-
bart at vi skal det, men jeg synes det er ti-
den værd at snakke med sine medarbej-
dere så de ikke spørger sig selv, hvordan 
de nemmest kommer over en opgave 
eller sparer flest penge, men hvordan 
de understøtter de studerende og for-
skerne i dagligdagen. Vi har en vision om 
at være de bedste i verden.

Vi har ikke opfundet noget nyt, men 
taget håndbogen i Facility management 
skrevet af en professor på DTU og imple-
menteret tankerne her som vores admi-
nistrative guideline. Det er ideen om at 
skabe sammenhæng mellem planlæg-

DTU er et af Europas førende tekniske universiteter og her ses nøgletallene for, hvad sam-
fundet får ud af institutionen.
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www.camfil.dk CLEAN A IR  SOLUT IONS

CAMCUBE AS – SMARTERE SCANNING
MERE SIMPEL INSTALLATION

CamCube AS er det første HEPA-filterskab med 
et innovativt scanningssystem til at udføre integri-
tetstests. Nu vil disse valideringsoperationer være  
mere pålidelige, gentagelige, sikre og mere  
præcise. Desuden er CamCube AS designet  
til modulopbygning, let at installere, isoleret og til-
passet Life Science med høj anti-korrosionsklasse 
og tæthedsklasse.
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ning, byggeri, drift og om beslutning om 
det skal være et byggeri, leje eller ned-
lukning af en bygning.

Vi har hele cyklussen. Universiteter 
skal kigge langt frem og det gør vi på 
vores FM-område. En stor del af DTUs 
byggerier er noget, som vi ser på i fuld 
livscyklus. Det omfatter planlægning, 
byggeri, drift. Det er Facility Manage-
ment, sværere er det ikke.

Campusdirektør Jacob Steen Møller

Sådan har vi også indrettet vores or-
ganisation, hvor vi har en bygherreafde-
ling, en driftsfunktion, en portefølje- og 
space management afdeling. Organisa-
tionen understøtter modellen som igen 
understøtter DTUs funktion.

Men sådanne modeller er kun model-
ler. For at få ting til at fl ytte sig skal der 
være kultur, men kultur tager lang tid. 
Går noget galt, er der tendens til at øn-
ske nye regler, øge kontrollen osv. Hel-
digvis siger DTUs strategi, at det er den 
forkerte vej at gå.

Drivkraften, der skal bringe os frem, 
skal være DTUs kultur og mål. Nogle 
gange har man fornemmelse af, når man 
ser på offentlige systemer, at man er 
mere orienteret om ikke at gøre noget 
forkert end rent faktisk at gøre noget rig-
tigt.

Jeg synes vi skal have fokus på at gøre 
tingene rigtigt og må tage ansvaret for 
det.

Driften skal med ind

DTUs mål ridsede Jacob Steen Møller 
således op:

Vi skal lavere værdi til kerneforretnin-
gen ved at integrere driftsviden i projek-
terne. Jeg tror en helt afgørende præmis 
for at kunne komme fremad og udvikle 
vor produktion er, at vi får integreret bru-
gerne, og driften i projekter og i udviklin-
gen af organisation og faciliteter.

Så kan vi diskutere om det lykkes. Jeg 
tror en af de vigtigste forudsætninger for, 
at det kan lade sig gøre er, at man har en 
topledelse som også mener det. Der er 
vi heldigere stillet end så mange andre, 
uanset om man er i driften, bygherreor-
ganisationen eller professor har man den 
samme chef som er rektor.

Så er der ikke ret mange processer der 
kan gå i intern fi ght. 
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Innovation nytter
Projektchef Frank Hansen, fra projekt Sjællands Universitetshospital i Køge havde fået til opgave at besvare 
spørgsmålet, om de innovationsprojekter, der er sat i gang i forbindelse med sygehusbyggerierne, kommer 
i anvendelse. Og for de, der ikke fi k læst overskriften, kommer her en spoiler: Ja, det gør de – men det 
kræver, at man griber opgaven rigtigt an.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Frank Hansen konstaterede, at de fl este 
af de innovationsprojekter, der er sat 
i gang i forbindelse med projekt Sjæl-
lands Universitetshospital, tegner til at 
resultere i konkrete tiltag, som kan bru-
ges på sygehuset, regionen og i hele lan-
det. Sjællands Universitetshospital bliver 
Danmarks femte universitetshospital. Ud 
over det tidligere Køge Sygehus’ 54.000 
m2 bliver der 131.000 m2 nybyggeri.

Regionen Sjællands vision er at skabe 
en sammenhæng i patienternes behand-
lingsforløb og at sikre en fl eksibel og 
fremtidssikret ramme for sygehustilbud-
det, og netop fl eksibilitet og sammen-
hæng kan godt være en fællesnævner for 
regionens innovationsprojekter, der bæ-
rer overskrifter som ’den lærende ene-
stue’, ’fl eksible arbejdspladser’, ’fælles 
udstyrsordning’ og ’forfl ytningsrobot’.

Læring med patienter og 
fælleseje

Frank Hansen havde valgt at koncentrere 
indlægget om det sidstnævnte projekt, 
som omfatter uprøvet teknologi og OPI – 
Offentlig Privat Innovation. Først fortalte 
han dog lidt om et par andre projekter, 
som havde en mere lavpraktisk og jord-
nær tilgang til innovation.

– Vi har ikke bygget en komplet model 
af en enestue op fra bunden, som man 
har gjort andre steder. I stedet valgte vi 
simpelthen at nedlægge en to-sengsstue 
og bygge den midlertidigt op som en 
enestue. Her indlagde vi patienter, og vi 
får så mulighed for at indrette stuen efter 
både patienternes og personalets behov, 
fortalte Frank Hansen.

Et andet innovationsprojekt griber 
grundlæggende ind den traditionelle 
organisatoriske opbygning på et hospi-
tal. I stedet for, at hver afdeling har sit 

eget udstyr, vil afdelingerne eje udsty-
ret i fællesskab. De deles om det, og et 
projekt er nu ved at undersøge, hvilke 
krav en sådan konstruktion vil stille til fx 
udstyrets mobilitet og udnyttelse af fæl-
lesarealer mv.

– Vi regner med at kunne opnå be-
sparelser på mængden af udstyr. Til gen-
gæld vil det kræve, at udstyret let kan 
fl yttes rundt mellem afdelingerne, og det 
stiller også krav til en mere plastisk are-
aludnyttelse, end man er vant til, mente 
Frank Hansen.

Ideer bygger på virkeligheden

Det teknologisk mest avancerede inno-
vationsprojekt i regionen er projektet, 
der skal hjælpe med at udvikle en forfl yt-
ningsrobot.

– I virkeligheden begyndte vores 
tanker om innovation på den berømte 
”serviet”. Nogle mennesker mødes og 
begynder at stille spørgsmål til de løs-
ninger, man kender. Kan man gøre det 
anderledes og bedre? Billigere? Smar-
tere? Innovation er altså ikke lyse ideer, 
der kommer dumpende fra himlen. Ud-
gangspunktet er altid den virkelighed, 
man kender.

– Og udgangspunktet for forfl ytnings-
robotten er, at det er ikke særligt værdigt 
at blive fragtet rundt en loftslift. Det er 
heller ikke særligt praktisk eller fl eksi-
belt. Hver fjerde, der er indlagt på et 
hospital, har behov for at blive løftet på 
et tidspunkt. Så det giver god mening at 
forsøge at gøre det bedre, sagde Frank 
Hansen.

Forfl ytning i øst og vest

Men måske er der allerede nogen, der 
har fundet en løsning? Hvis der er, er der 
jo ingen grund til at opfi nde den dybe tal-
lerken igen.

– Næste skridt var derfor at afsøge 
markedet. Vi fandt blandt andet en for-

fl ytningsrobot fra japansk fi rma, Robear. 
Den blev dog straks dømt ude af klini-
kerne. Hvad med liggesår? Sikkerhe-
den? Måske kan den løfte en 70-80 kg 
asiat, men næppe en 150 kg dansker, 
fortalte Frank Hansen.

Da der ikke fandtes noget på marke-
det, som direkte kunne bruges i Dan-
mark, gik innovationsarbejdet i gang.

– Det er ikke nemt. Først måtte vi 
gøre os helt klart, hvad den kommende 
forfl ytningsrobot skulle kunne. Vi måtte 
formulere en hel række tekniske specifi -
kationer, nærlæse alt hvad der fi ndes af 
love og bekendtgørelser og andre krav. 
Og derefter gik vi i gang med markeds-
undersøgelse nr. 2 – denne gang på 
markedet for robotproducenter. Vi var 
på jagt efter en virksomhed, der kunne 
se potentialet, og som ville gå sammen 
om en businesscase i et OPI-samarbejde, 
fortæller Frank Hansen.

Udvikling uden garanti

OPI står for Offentlig Privat Innovation, 
og det er noget mere risikofyldt end et 
OPP, hvor det sidste P jo står for ’Partner-
skab’, der sikrer en vis indtjening, i form 
af fx lejeindtægt fra det offentlige. Virk-
somheder, der deltager OPI, skal lægge 
alt frem, fordi offentlige innovationspro-

Projektchef Frank Hansen
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cesser pr. defi nition er åbne læringspro-
cesser, hvor der løbende skal rapporte-
res om projektets status.

Det betyder i teorien, at en virksom-
hed kan bruge mange ressourcer på at 
udvikle et produkt, mens en konkurrent 
kan stå i kulissen, afl ure hemmeligheder 
og måske producere en billigere version, 
når udbuddet kommer. Der følger nem-
lig ingen købsforpligtelse med et OPI-
projekt.

– Vi skulle altså ud og overbevise en 
robotvirksomhed om, at der ville genere-
res så meget viden under udviklingspro-
cessen, at virksomhedens forspring ikke 
kunne indhentes lige med det samme. 
Der skal også være en stor sandsynlig-
hed for et stort salg relativt hurtigt efter, 
at produktet er på markedet, fortalte 
Frank Hansen.

I Odense så Blue Ocean Robotics et 
stort potentiale i et produkt, som hver 
fjerde indlagt har brug for, og som pr. 
defi nition skal kunne bruges på alle ho-
spitaler og andre sundhedsinstitutioner, 
herunder fysioterapeuter og genoptræ-
ningscentre. Det er nemlig en forud-
sætning for alle innovationsprojekter i 
sundhedsvæsenet, at de ikke bare skal 
kunne anvendes på det enkelte hospital 
eller i den enkelte region, men over hele 
landet. 

Hurtigt udviklingsarbejde

– Vi indgik OPI-aftalen i december 2015 
og nedsatte en projektgruppe bestående 
af en række sundhedsfaglige eksperter, 
patienter og regionale udviklingsfolk. Og 
så gik det faktisk hurtigt. I løbet af de tre 
første måneder af 2016 havde vi frem-
skaffet dokumentation, analyseret pro-
blemet, formuleret krav, kigget på andre 
løsninger som fx exoskelet, lavet mar-
kedsanalyse, forretningspotentiale, fi -
nansiering etc., og i marts 2016 havde vi 
en plan og budget klar for udvikling af en 
prototype. Vi havde valgt leverandører 
og samarbejdspartnere, formuleret spe-
cifi kationer og kigget på fi nansierings-
muligheder, oplistede Frank Hansen.

Der er store krav til, hvad en løfte- og 
forfl ytningsrobot skal kunne for at være 
væsentligt bedre end de loftsskinner, der 
bruges i dag.
•  Personalet skal kunne kalde på robot-

ten fra en dockingstation, så de ikke 
skal forlade patienten for at hente den.

•  Den skal være lige så nem at betjene 
som en smartphone og kunne styres 
med lette berøringer, stemmen eller 
øjnene.

•  Robotten skal kunne prioritere mellem 
forskellige opgaver og tilkalde en eks-
tra robot, hvis det bliver nødvendigt.

•  Den skal også kunne dele data med 
andre platforme for at sikre optimal 
udnyttelse.

•  En løfterobot skal være så fl eksibel, at 
den kan fungere i alle de forskellige 
designs og indretninger af enestuer, 
sengeafsnit, træningslokaler, toiletter 
og depotrum, der fi ndes på hospita-
lerne.

– Desuden er der en række love, be-
kendtgørelser og forordninger om ar-
bejdsmiljø, sikkerhed mv., der naturligvis 
skal efterleves. På trods af alle disse krav, 
lykkedes os at have en færdig prototype 
klar til Regionernes Netværksdage i sep-
tember 2017. I maj 2018 gik de første 
tests af robotten, der har fået navnet 
Multi Tower Robot, i gang.

– Vi er ikke i mål endnu, for der er sta-
dig ting, som skal rettes, før alt er, som 
vi gerne vil have det. Men der er etab-
leret et selskab, Multi Tower Company, 
som skal markedsføre og fi ntune løfte-
robotten. Så jeg kan nu – for at svare på 
det indledende spørgsmål, sige: Ja! Der 
kommer både noget konkret og noget 
brugbart ud af de innovationsprojekter, 
som Danske Regioner har sat i værk, lød 
Frank Hansens slutreplik.

Robotteknologi i øst og vest. I Japan er det afgørende, at robotter i sundhedssektoren er så menneskelignende som muligt. Faktisk vil japa-
nere hellere fl yttes af robotter end af udenlandsk arbejdskraft. Dog bliver det ikke Robear her, der gør det. Virksomheden er nemlig lukket. 
I Vesten ser vi anderledes praktisk på det. I dén Multi Tower Robot, der er under udvikling, bruges bæresejl og løftegrej, som fi ndes på 
markedet i forvejen.
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Personalet er vejen til 
bedre brandsikkerhed
Både den passive og aktive brandsikkerhed er i dag så god på moderne hospitalerne, at det er vanskeligt 
at forbedre den yderligere rent teknisk, så vejen frem er at ruste personalet bedre til at håndtere brande, 
fastslog brandteknisk rådgiver Svend Voss fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Mange nye hospitaler har en brand-
sikkerhed, så det eneste, der i min optik 
rigtigt har et forbedringspotentiale, er 
personalet parathed ved brand, sagde 
brandteknisk rådgiver Svend Voss i sit 
indlæg med overskriften ”Fremtidens 
personsikkerhed ved brand på hospita-
ler”.

Alle frygter at trække overskrifter i 
dagspressen og tv, hvor en brand har 
kostet menneskeliv, men virkeligheden 
har overhalet dette med branden i Nord-
djurs Kommune, mente han, hvor tre æl-
dre kvinder omkom på det kommunale 
plejehjem.

Brandårsagen kunne ikke fastslås, 
men branden startede hos en beboer, 
der var ryger, og spredte sig katastrofalt 
på grund af et uheldigt bygningsmæs-
sigt design til fællesarealet, som brand-
teknisk stod i forbindelse med flugtve-
jen og bragte de øvrige beboere i fare. 
Desuden lod personalets indsats en del 
tilbage at ønske, fastslog brandteknisk 
rådgiver Svend Voss.

DBI er et GTS-institut (Godkendt Tek-
nologisk Service, red.) og er derfor for-
pligtet til at hjælpe små og mellemstore 
virksomheder med bredt dækkende 
brandteknisk rådgivning. DBI beskæfti-
ger 20 brandrådgivere placeret i Hvid-
ovre og Fredericia.

DBI’s datterselskab, DBI Certification 
A/S, arbejder nu på at blive akkredite-

ret til at udføre personcertificering som 
brandrådgiver til brandklasserne 2-4 og 
tredjepartskontrol. DBI’s brandunder-
søgeres største kunder er politiet, hvor 
DBI bidrager ved brandopklaringen, og 
forsikringsselskaber, hvis der er tale om 
mystiske brande og store forsikrings-
summer.

DBI har kurser, forlag og to lange ud-
dannelser, hvor Svend Voss er uddan-
nelsesleder på den ene. DBI udgiver ret-
ningslinjer og vejledninger, der betragtes 
som teknisk fælleseje. Bliver DBI’s anvis-
ninger i en syns- og skønssag således 
ikke fulgt, har man en dårlig sag, fastslog 
han.

Flere dør ved brande i lejligheder

Svend Voss præsenterede en statistik 
over dødsbrande i Danmark, der viste, 
at 60-100 mennesker omkommer ved 
brande hvert år, men der er store for-
skelle. Bor man i et parcelhus, er risikoen 
for at lide branddøden kun 1:150.000 
om året – det laveste tal af alle beboel-
sestyper.

I etagebyggerier er risikoen større, 
fastslog han og beskrev en beboertype i 
etagebyggerier, som er overrepræsente-
ret i statistikken. Det er den midaldrende 
mand, der er single, på overførselsind-
komst, har alkoholproblemer, tager re-
ceptpligtig medicin, euforiserende stof-
fer og ryger.

– Det kan være svært at redde ham, 
konkluderede Svend Voss, der fortalte, 
at når brandfolk når frem til denne type 
beboer, er alarmerne typisk gået i gang, 
men man må tit slå døren ind, da disse 
beboere ofte er så påvirkede, at de ikke 
selv evner at rejse sig fra sofaen og for-
lade lejligheden ved brand.

EN AKTUEL HÆNDELSE

3 ældre kvinder omkom i 
forbindelse med branden 
den 3. august 2018. 

Branden  i Norddjurs kostede menneskelig og blev en uhyggelig påmindelse om nødven-
digheden af brandsikkerhed og ordentlig instruktion af personalet, så medarbejderne kan 
reagerer effektivt og hensigtsmæssigt ved brand i stedet for at gå i panik og handle irratio-
nelt. Fortsættes side 36
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– Mange af dem har hørt, at senge-
rygning er farligt, så derfor lægger de sig 
på sofaen i stedet for. 2 beboere ud af 
150.000 omkommer ved brand i etage-
byggerier, hvilket svarer til 30-40 bebo-
ere. Og det er den samme type borger, 
der optræder i statistikken næsten hver 
gang, sagde han.

Plejehjem har størst risiko

Plejeinstitutioner er de farligste, oplyste 
Svend Voss, da beboerne bor i egen bo-
lig placeret i plejeinstitutionen. Uanset 
hvor mange åndsevner beboerne mister, 
har de stadig retten til at ryge – og det 
gør de så.

Selv iklædt rygeforklæde og selvsluk-
kende cigaretter evner de at tabe ciga-
retten ned mellem rygeforklædet og 
kørestolen, der så bryder i brand, og så 
brænder inde under rygeforklædet.

Når først alarmen lyder, har beboerne 
allerede svære brandskader.

20 personer pr. 150.000 indbyggere 
omkommer ved brande i plejesektoren, 
så det er statistisk set 10 gange farligere 
at bo på et plejecenter end at være en 
alkoholiseret, midaldrende mand i en lej-
lighed, fastslog han.

Hospitalerne er meget sikre

På landets hospitaler går det sjældent 
galt, beroligede Svend Voss og nævnte, 
at den passive brandsikring skal være i 
orden med adskilte konstruktioner, eta-
geadskillelser, vægge og brandsikrede, 
lukkede rørgennemføringer og brand-
døre, der kan lukkes og går i indgreb 
m.m.

I nye hospitalsbyggerier er den aktive 
brandsikring godt udbygget med auto-
matisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), 
sikkerhedsbelysning, sprinklere (AVS-
anlæg), slangevinder og varsling af per-
sonalet. Og sidst, men ikke mindst, skal 
personalet præcist kende deres opgaver 
og kunne reagere hensigtsmæssigt, hvis 
der udbryder brand. Hospitaler har ofte 
udbygget den aktive brandsikring med 
gasalarm- og rumslukningsanlæg. Er der 
et serverrum, har hospitalet typisk også 
et rumslukningsanlæg, og med en venti-
leret p-kælder vælger mange at installere 
et gasalarmanlæg til at styre ventilations-
anlægget.

Der var mangler ved alle ovennævnte 
punkter ved branden i Norddjurs, hvor 
den passive brandsikring manglede mel-
lem boligen og fællesarealet, og hvor fæl-
lesarealet var indrettet i fl ugtvejsgangen. 

Den aktive brandsikring bestod af termo-
detektorer, der virker langsommere end 
røgalarmer, og også personalets indsats 
kunne have været bedre organiseret og 
mere effektiv.

Svend Voss pointerede, at der skal 
være kontrol af brandtætninger, når rør 
føres gennem adskillelser, brandsik-
ringsanlæg skal afprøves regelmæssigt, 
slukningsmateriel skal være efterset og 
trykprøvet, og branddøre skal lukke i 
indgreb. Ofte lukker branddøre ikke, 
og nogle kan fastholdes i åben stilling 
uden kiler, fordi de er sunket og står på 
gulvet.

Bedre samarbejde internt

– Det vigtigste er nok, at personalet til 
stadighed modtager instruktion i deres 
opgaver ved brand og evakuering af en 
afdeling. Teknisk afdeling kontrollerer 
typisk brandsikringen på et hospital, 
men det vil ofte være en hjælp, hvis de 
fi k tilbagemeldinger fra personalet i de 
enkelte afdelinger, så de ikke selv skal 
opdage fejl og mangler ude på hospita-
let, fastslog Svend Voss.

Herudover skal driftspersonalet i 
teknisk afdeling have de fornødne fag-
lige kompetencer til vedligeholdelse af 
brandsikringsanlæg i en bygning, fast-
slog han og konkluderede, at brandsik-
kerheden er god på hospitalerne. Han 
skulle således helt tilbage til branden 5. 
marts 1975 på Sct. Eriks Sjukhus i Sve-
rige for at fi nde en tragedie, der kostede 
7 patienter livet og 15 sårede efter to-
baksrygning i sengen.

Det havde været frivilligt for persona-
let på hospitalet at deltage i de instruk-
tioner, som sygehuset tilbød i brand-
bekæmpelse og evakuering, hvilket 
indebar, at personalet begik stort set alle 
de fejl, de kunne komme til i den kritiske 
situation. Efter katastrofen blev reglerne 
strammet gevaldigt op.

Mange krav til personalet

I Danmark er en række klare krav nedfæl-
det i de driftsmæssige forskrifter for ple-
jeinstitutioner. Personalet skal instrueres 
grundigt i deres opgaver ved brand, og 
der skal hænge brand- og evakuerings-
instrukser fremme, der beskriver perso-
nalets opgaver.

– Personalet skal redde, alarmere og 
varsle andre, betjene brandslukningsma-
teriel, hvis det er muligt og forsvarligt, og 
modtage brandvæsnet og orientere dem 
om, hvad der er sket. Personalet skal ved 

nyansættelser og mindst en gang årligt 
instrueres grundigt, sagde Svend Voss.

– Der skal også udarbejdes ordens-
regler om forebyggelse af brand, så man 
ikke hælder tobaksgløder ned i papir-
kurve, går fra levende lys, tændte stryge-
jern, kaffemaskiner m.m. Man er nødt til 
at afsætte de nødvendige ressourcer til 
instruktion, var budskabet.

Desuden bør personalet kende til 
elementær brandbekæmpelse og have 
elementær viden om brandspredning. 
Samtidig skal de vide, hvilke opgaver 
de skal løse ved evakuering af en etage 
på et hospital. Øvelser er nok det, der 
kommer tættest på en realistisk situation. 
Uden øvelser er det kaos og tumult og 
tilskadekomne, fastslog han og nævnte 
actioncards til personalet som en mulig-
hed.

Sorte og hvide får

Mange eksisterende bygninger får op-
graderet brandsikkerheden med brand-
døre, alarmer og sprinkleranlæg, så den 
passive og aktive brandsikkerhed er van-
skelig at forbedre yderligere. Derfor er 
den eneste vej frem, at personalet bliver 
bedre rustet til at håndtere en brandsi-
tuation.

Adspurgt, om der er sorte og hvide får 
inden for brandsikring, nævnte Svend 
Voss Kastrup Lufthavn som eksempel på 
et sted med en toptunet brandsikring, så 
lufthavnen kan køre sikkert i døgndrift.

En af de brancher, som har lært lektien 
på den hårde måde, er diskotekerne ef-
ter branden i Gøteborg i 1999, hvor sik-
kerheden blev skærpet. Det skete også 
i Danmark, hvor der ved inspektioner 
efterfølgende faldt bøder til danske di-
skoteker i 10.000 kroners-klassen, oply-
ste han.

Brandteknisk rådgiver Svend Voss
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Din personlige pille virker bedre 
og giver færre bivirkninger
Kemoterapi er giftig cocktail, der ganske vist ofte slår kræftcellerne ihjel, men som også angriber raske 
celler, og gør, at mange patienter får det rigtigt skidt. Hvad nu, hvis vi kunne designe kemoen, så den kun 
angreb lige netop din kræft og lod resten af kroppen i fred? Eller vi kunne finde ud af, at dit immunforsvar 
er så stærkt, at kemoen er unødvendig? 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Vi har faktisk allerede medicin, der 
virker målrettet hos den enkelte patient, 
og hvor bivirkningerne er næsten elimi-
neret. Og vi kan i nogle tilfælde identi-
ficere de mennesker, der har meget lille 
risiko for at få tilbagefald efter en kræft-
behandling – og dermed undlade ke-
moterapien helt, fortalte chefkonsulent 
i Lægemiddelindustriforeningen, Jakob 
Bjerg Larsen.

Emnet for hans indlæg var ”Personlig 
medicin – hvad betyder det for patient-
behandlingen og for sundhedsvæse-
net?”, og svaret på spørgsmålet kunne 
man få ved at skele til en anden branche, 
hvor udviklingen har haft kolossal betyd-
ning.

– Udviklingen inden for personlig me-
dicin går utroligt stærkt. Vi har allerede 
overhalet Moores lov, der taler om en 
fordobling af it-kapaciteten hvert halvan-
det år, afslørede Jakob Bjerg Larsen.

Mere end gener

Den hurtige udvikling skyldes blandt an-
det udviklingen inden for gensekvente-
ring.

– Menneskets genom blev kortlagt i 
2001, og dengang kostede det afsindige 
summer at lave en gensekventering. I 
dag kan en sådan gennemføres for nogle 
få tusinde kr., fortalte Lægemiddelindu-
striforeningens chefkonsulent.

Netop generne bruger Danske Re-
gioner som definition på personlig medi-
cin, der i regionernes sprog er ”brug af 
genetisk information til at personalisere 
behandlingen”. I Lægemiddelindustri-
foreningen foretrækker man dog en bre-
dere definition.

– Det behøver ikke at være måling 
af en bestemt genvariant, der baner ve-
jen for den personlige behandling, men 
blot en eller anden biomarkør – fx blod-
prøver, bestemte molekyler i blodet, et 
scanningsbillede eller noget andet – der 
gør, at vi kan skelne mellem forskellige 
grupper af mennesker. Vi skal bruge et 
lægemiddel, en test og en biomarkør, 
som vi kan koble til testresultaterne for at 
lave personlig medicin, forklarede Jakob 
Bjerg Larsen.

– Meget medicin i dag er Blockbuster-
medicin – dvs. den er udviklet til en me-
get bred patientgruppe. Når medicinen 
anvendes bredt, finder man ud af, at den 
ikke virker for nogle. Disse patienter får 
så ordineret en anden medicin, og man 
prøver sig frem, indtil alle får den bedst 
mulige behandling. Med personlig medi-
cin kan man allerede fra starten – via test 
for en biomarkør – identificere de pa-
tienter, der har mest optimal gavn af en 
bestemt medicin. Vi kan springe et langt 
og ofte pinefuldt udredningsforløb over, 
uddybede han.

Medicin er både lægemiddel og 
behandling

Selve begrebet personlig medicin kan 
give anledning til forskellig fortolkning, 
fordi vi på dansk ofte sætter lighedstegn 
mellem medicin og lægemiddel.

– På engelsk kalder man det ”Persona-
lized Medicine” (personlig behandling), 
og her er afsættet den kliniske lægever-
den, det giver en bredere tilgang med fo-
kus på hele behandlingsforløbet. I Dan-
mark – og særligt når man kommer fra 
lægemiddelindustrien – tænker vi nok 
mere på selve produktet, men begge 
dele skal med. Og hvis vi kan identificere 
de patienter, som fx viser en naturlig resi-
stens, eller patienter hvor risikoen for til-

bagefald af en kræftsygdom er minimal, 
består det personlige jo i, at der ikke skal 
gives medicin, sagde Jakob Bjerg Larsen 
for at slå den brede betydning helt fast.

Personlig medicin omfatter således 
både lægemidler og behandlinger, og 
formålet med at udvikle personlig medi-
cin er dels at sikre bedre anvendelse af 
eksisterende behandlinger/lægemidler 
og dels sikre udvikling af helt nye og 
bedre behandlinger/lægemidler – først 
og fremmest til dem, hvor eksisterende 
behandling ikke virker optimalt.

En gammel metode forbedres i 
raketfart

– I virkeligheden er personlig medicin 
ikke et nyt begreb, fortalte Jakob Bjerg 
Larsen, der er uddannet farmaceut og 
satte perspektiv på ved et kort tilbageblik 
på medicinens historie.

– Før vi fik industrialiserede lægemid-
ler, var al medicin i virkeligheden per-
sonlig medicin. Lægen bestemte præcis, 
hvordan lægemidlet skulle sammensæt-
tes og fremstilles, og apotekeren skulle 
producere midlet præcis efter lægens 
recept – dvs. opskrift. De industrielle 
lægemidler kom først i slutningen af 

Chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen

Fortsættes side 40



Rullecontainere
 til logistikløsning

Tlf. 75 56 70 77 · handy@handy.dkwww.handy.dk

Individuelt tilpassede løsninger
El-galvaniseret overflade
Stål

Handy_Rullecontainere_180x262.indd   1 16/10/2018   13.49



40   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Ofte virker medicinen bedst for én gruppe mennesker – her de orange. Men hos de blå og 
hvide er virkningen dårlig. Så prøver man en anden type, og bliver ved, indtil alle får den 
type medicin, der fungerer bedst for dem. Denne ’trial and error’-metode er langsommelig. 
Med personlig medicin identifi cerer man allerede fra starten de blå og hvide og kan ramme 
rigtigt første gang. 

1800-tallet. I Danmark var råvarerne fra 
landbruget, fx fra Kødbyen, mens læge-
midlerne længere sydpå havde udspring 
i den kemiske industri. Denne forskel 
i tilgang kan man stadig se spor af, lød 
Jakob Bjerg Larsen lyngennemgang af 
lægemidlernes historie.

Men selv om medicinen også var per-
sonlig i den førindustrielle tid, så mang-
lende man den moderne molekylærbio-
logiske viden.

– Og det er denne baggrundsviden, 
der i dag eksploderer eksponentielt, og 
det gør, at vi kan designe personlig medi-
cin med større og større præcision. Vi er 
ikke helt derhenne, hvor vi kan designe 
medicin til hver enkelt patient, men tids-
punktet for det nærmer sig, forudsagde 
Jakob Bjerg Larsen.

Personlig medicin fylder i 
pipelinen

Den moderne personlige medicin – ba-
seret på molekylærbiologisk viden – be-
gyndte inden for behandling af bryst-
kræft.

– I 1975 fandt man ud af, at der var 
forskel på kræftcellerne hos kvinder med 
brystkræft. Nogle kræftceller viste sig at 
være hormonfølsomme. Det vil sige, at 
de voksede hurtigere, jo mere Østrogen, 

kvinderne havde i kroppen. Vi kunne 
skelne mellem de forskellige typer kræft-
celler og give særlig antihormonel be-
handling til lige præcis de kvinder, der 
havde hormonfølsom kræft.

– Ti år senere fandt vi ud af, at nogle 
patienter havde specielle kræftceller, 
hvor der på overfl aden var særligt mange 
vækstfaktor-receptorer. Når kræftcel-
len har mange vækstfaktor-receptorer, 
vokser kræftknuden hurtigt. Kræften er 
altså meget aggressiv. Vi kunne teste for 
disse receptorer og blokere for dem med 
et specifi kt lægemiddel. Lægemidlet og 
den tilhørende test kom på markedet i 
1998, lød Jakob Bjerg Larsens forsatte 
fortælling.

Omkring årtusindeskiftet begyndte 
det at gå stærkt. Man fandt hvert år 
fl ere og fl ere typer af kræftceller, der alle 
sammen havde en speciel egenskab, de 
kunne testes for, og som gjorde dem til 
mål for specifi kke lægemidler. I dag er 
der mange forskellige personlige læge-
midler, der virker på helt bestemte typer 
af kræftceller. Behandlingen er målrettet 
og langt mere effektiv end for blot få år 
siden.

– Og en tilsvarende udvikling ser man 
inden for en lang række sygdomme. 13-
14 procent af al medicin er personlig i 
dag. Og halvdelen af de lægemidler, der 

er på vej gennem pipelinen, er udviklet 
efter principperne omkring personlig 
medicin. For kræftmedicin gælder dette 
for tre fjerdedele af den medicin, der er 
på vej, oplyste Jakob Bjerg Larsen.

Moore og Moore

Chefkonsulenten fra Lægemiddelindu-
striforeningen havde en god forklaring 
på den accelererende udvikling.

– Jo mere man forstår den enkelte 
sygdom i detaljer, jo mere målrettet kan 
man være med medicinering og behand-
ling. Og vi bliver dygtigere til ikke bare 
at kortlægge generne, men også til at 
forstå deres funktion og de molekylære 
processer, der foregår i kroppen, sagde 
Jakob Bjerg Larsen.

Men det er ikke kun den detaljerede 
forståelse af sygdomme og molekylær-
biologi, der skal til for at nå målet om 
endnu mere præcis personlig medicin. 
Jakob Bjerg Larsen koblede den hurtige 
udvikling på lægemiddel- og behand-
lingsområdet med et andet område, hvor 
Moores lov gælder, og hvor tilhørerne 
var mere på hjemmebane: IT.

– I både industrien og i sundhedsvæ-
senet er vi rigtigt gode til at generere 
store mængder data om effekt af medi-
cin, bivirkninger mv. Vi vil også gerne 
kunne koble dataene til nationale og 
regionale biobanker. Vi skal ikke helt 
ned på personniveau, men hvis vi kunne 
koble data om medicin, med data om 
biologiske forhold hos specifi kke pa-
tientgrupper, kunne vi sætte endnu mere 
fart på udviklingen med at personalisere 
lægemidler og behandling.

– Vi skal sikre, at de data, der gene-
res, bliver tilgængelige i klinikken og for 
både offentlige og private forskere. Vi 
skal skabe en teknologisk infrastruktur, 
hvor data kan kombineres sikkert og 
på nye måder til gavn for patienterne, 
sagde Jakob Bjerg Larsen og tilføjede, at 
lægemiddelindustrien altid gerne samar-
bejder med offentlige forskere, og at det 
vil man selvfølgelig også gøre omkring 
personlig medicin. Potentialet i personlig 
medicin kan ikke løftes af en part alene – 
det kræver samarbejde.

HVAD ER LIF?

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er en interesseorganisation, der har til formål at oplyse om og fremme lægemiddelindu-
striens interesser i Danmark og internationalt. Hovedområderne er forskning og udvikling, produktion, afsætning samt retlig 
beskyttelse af virksomhedernes præparater. Lif har 35 medlemmer, der alle har mindst ét lægemiddel på markedet. 

Du kan læse mere om organisationen på lif.dk.
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Alarmer og video på 
AUH skaber tryghed
Videoovervågning og sikring i praksis fra Aarhus Universitetshospital (AUH). Hospitalet der ikke ønsker at 
være et lukket hospital og blot vil sikre, hvem der færdes på hospitalet. Men hvordan sikrer man et hospital 
uden at det bliver præget af lukkethed og personlig overvågning?

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det Nye Universitetshospital DNU i Aar-
hus har formuleret en sikringspolitik og 
strategi for adgangen der inkluderer vi-
deoovervågning. Teknisk souschef Ole 
B. Jacobsen tog årsmødet med fra de før-
ste tanker blev skabt til en aktuel status 
over sikringen på supersygehuset.

Det startede omkring kvalitetsfonds-
projektet DNU, hvor man tænkte over, 
hvilken sikringspolitik der skulle være 
på det nye hospital og det førte til en 
sikringspolitik og strategi med sikrings-
systemer på det nye DNU, fortalte Ole 
Jakobsen, som også er maskinmester og 
souschef i Teknisk Afdeling:

– AUH vil skabe et trygt hospital for 
personale og patienter, så der sikres 
mod voldsepisoder, overfald, truende 
adfærd, tyveri, indbrud og røveri, samt 
for at sikre forskningsområder og kritiske 
afsnit som psykiatri, retsmedicinsk og 
akutafdelingen, sagde han.

Det har krævet sikringsinstallationer 
med bla. overfaldsalarmer, ændret ad-

færd og rutiner og et centralt kontrolcen-
ter der kan overvåge og reagere på alar-
mer. Det har også været væsentligt, at de 
daglige rutiner ikke måtte blive mere be-
sværlige og rammer produktion og drift.

Selve processen gik ud på at formu-
lere en sikringsstrategi, hvor medarbej-
derne blev draget med ind i arbejdet. 
Sikringsstrategien skulle danne grundlag 
for projektering og udbud af teknik og 
etablering af systemerne.

AUH startede med at formulere en 
sikrings- og tryghedspolitik, der blev 
efterfulgt af en installationsfase, hvor 
systemerne sættes op. Personalet får til-
delt adgang til de enkelte områder de må 
færdes i efter deres jobfunktion.

Zoneinddelt hospital

AUH må ifølge persondataloven gemme 
videooptagelser i 30 dage, de gemmer 
derudover adgangskontroller log i 6 
mdr. og de slettes, hvis medarbejdere 
ikke længere er ansat på hospitalet. Ad-
gangskontrollen indebærer, at hospitalet 
er blevet opdelt i tre zoner. 

En grøn zone repræsenterer de offent-
lige områder som interne strøg, arkader, 
gallerier, indgang, hvor både personale, 
patienter og pårørende har fri adgang. 
En gul zone til behandlingsafsnit og am-
bulatorier, der er delvis offentlig og åbne 
i begrænset tidsrum. En rød aflåst zone 
til OP stuer, tekniktage og laboratorier. 
Røde og gule zoner er med adgangskon-
trol i hver ende.

Kontrolcenter en helt ny funktion

Funktionsleder, maskinmester Jonas Pe-
tersen berettede om kontrolcentret, der 
skal overvåge hospitalet døgnet rundt 
hele året og være klar til at reagere på 
både sikringsalarmer, men også de tekni-

ske alarmer, samt være kontroltårn for de 
to helikopterplatforme.

For at kunne løfte alle opgaver, hvoraf 
sikringen udgør en stor del, er der ansat 
flere teknikere fast i kontrolcentret. De 
arbejder i hold af 2 hvoraf den ene vare-
tager funktionen i kontrolcentret, mens 
den anden cirkulerer på hospitalet og fy-
sisk håndterer tekniske fejlalarmer, samt 
øvrige tekniske problemstillinger.

Desuden er der servicevagter på ho-
spitalet, der håndterer situationerne ved 
overfald, indbrud, døralarmer og obser-
vationer fra videoovervågningen. Vag-
terne skal færdes ude på hospitalet og 
kontrolcentret guider dem til at håndtere 
opståede situationer.

– At få etableret et kontrolcenter er 
en helt ny funktion, men det kan også 
hjælpe andre hospitaler i Region Midt. 
Vi har et godt samarbejde på tværs af re-
gionen og understøtter dem, så de kan 
viderestille alarmer til centret, når de ikke 
har personale om natten, sagde han.

– Systemerne er konsolideret i et it- 
miljø i vort datacenter, så de understøt-
tes med backup i forhold til it- og datasik-
kerhed der er samlet et sted. Det giver 

Teknisk souschef Ole B. Jacobsen

Funktionsleder Jonas Petersen
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fordele i forhold til driftsoptimering og 
udgå parallelle systemer samt stordrifts-
fordele, når man køber bla. licenser. Vi 
har en ID-kort produktion, som er nem-
mere at komme igennem med, fastslog 
Jonas Petersen.

Total kontrol med færdsel

Der er på AUH udstedt ca. 15.000 ID-
kort og der er ca. 2.400 døre, som har 
adgangskontrol. Adgangskontrolsyste-
met er Unitek og der er valgt Siedle, som 
dørtelefonanlæg. Regionens løsning om-
fatter videoovervågning og adgangskon-
trolsystem.

Regionen har valgt Milestone til vide-
oovervågning og systemopbygningen 
på AUH består aktuelt af omkring 100 
overvågningskameraer. Overfaldsalar-
merne har oversigtsskærme i kontrolcen-
tret, 1200 alarmenheder i akut, psykiatri 
og somatik.

Tyverisikringen er en ”skalsikring” 
som består af vindueskontakter og glas-
brudsdetektorer. Der er også rumfølere i 
udvalgte lokaler, som it-rum og retsmedi-
cin, et management system, 24 centraler 
og 12.000 detektorenheder. Det er der-
med ganske svært at få ureglementeret 
adgang.

AUH har 8.000 smartphones, som er 
gearet til at modtage opkald fra dørtele-
foner. Videoovervågningen blev etable-
ret for nylig i forbindelse med flytning af 
akutafdelingen.

Ved hovedindgangene og på alle 
større gangarealer er der overvågning, 
så vi kan se hvem der går ind og ud af 
hospitalet. Det gør vi for at kunne sam-
menholde data i forbindelse med ind-
brud.

Overfaldsalarmsystemet består af 
overvågningsskærme i kontrolcentret. 
Overfaldalarmsystemet er opbygget via 
Wi-Fi, ultralyd og IR. Ultralyd er instal-
leret i akutafdelingen, IR i psykiatridelen 
og Wi-Fi i somatikken. Tyverialarmen er 
installeret i op til 4 meters højde og sty-
res via adgangskontrollen, oplyste Jonas 
Petersen.

Erfaringer og udfordringer

Sikringen havde ikke været helt uproble-
matisk, oplyste de:

– Den enkelte kan godt føle sig utryg 
ved videoovervågning, det er klart vores 
erfaring. At indføre sikring kan virke bøv-
let med nye rutiner der skal indarbejdes. 
Der er blevet stillet kritiske spørgsmål til 
sikringen, men de er blevet bearbejdet 

undervejs. Der skal ændres rutiner og 
alle skal have ID-kort for at kunne få ad-
gang og arbejde. Man skal være bevidst 
om, hvor man kan og ikke kan færdes. 
Det er meget væsentligt at få styr på 
kontrollen og få tildelt adgang til de rette 
personer. Det er vigtigt at få styr på ad-
gangskontrollen, da det ellers bliver en 
dårlig oplevelse, fastslog de.

Mere positiv holdning

Hospitalet og regionen har allerede posi-
tive resultater af den skærpede overvåg-
ning. En voldsepisode og svind fra medi-
cinrum er eksempler på problemer, der 
er blevet opklaret takket være den nye 
overvågning, oplyste Ole B. Jacobsen og 
Jonas Petersen.

AUH, Politi og brandvæsen holdt for 
nylig beredskabsøvelse i forhold til trus-
ler mod hospitalet og her gav politiet ud-
tryk for, ønske om at aflåse hele hospita-
let. Dette er nu muligt at gøre centralt fra 
kontrolcentret. Og på den måde hjælpe 
Politiet med, at sikre hospitalet mod trus-
ler ude fra -Trygheden har indfundet sig 
blandt personalet. Opstår der situatio-
ner, hvor døre ikke er låst, føler medar-
bejderne sig ikke trygge. Det er hurtigt 
blevet en parameter medarbejderne har 
taget til sig, var konklusionen fra Ole Ja-
cobsen og Jonas Petersen.

Sikring og videoovervågning
 Historisk set har Aarhus Universitetshospital 

været et ”åbent hospital”, dvs.:
 Aflåsning af ”skallen” på udvalgte steder
 Fri bevægelighed mellem de fleste af afdelingerne
 Fri adgang til kælder og tunnelsystem
 Kun systematisk aflåsning og sikring på udvalgte steder
 ”Knopskydninger”
 Løsninger af varierende kvalitet og funktion

 Hvad var det så vi ønskede:
 at skabe trygge rammer for ansatte, patienter, pårørende og 

leverandører, der færdes på og omkring hospitalet
 Trygt hospital

3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Alarmer og overvågning skal skabe trygge daglige rammer for personalet i det daglige ar-
bejde og de foreløbige resulter er positive, var meldingen på FSTAs årsmøde.



44   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Legen er bygget ind i BørneRiget
Leg helbreder. Leg kan bearbejde angst og følelser. Leg kan bruges til genoptræning. Leg er til læring og 
udvikling af sociale færdigheder. Derfor er leg helt afgørende, og derfor er leg bygget ind i selve huset, der 
skal rumme BørneRiget, et helt nyt Rigshospital kun for børn – fødte som ufødte – og deres forældre. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Visionen for det nye superhospital for 
børn er intet mindre, end at det skal 
være ”verdens bedste hospital for børn, 
unge, fødende og deres familier”, som 
det formuleres på godtsygehusbyggeri.
dk. I BørneRiget samles børn, unge og 
fødende under ét tag, og det gennem-
gående princip er, at specialisterne skal 
komme til barnet, de unge, fødende og 
familien – ikke omvendt. Behandling, 
pleje, forskning, uddannelse, teknologi 
og arkitektur er tænkt sammen i en inte-
greret løsning.

Og legen er omdrejningspunktet.
– Derfor tænkte vi på et tidspunkt, at 

der måtte være legetøj på tegningerne, 
fortalte kreativ leder Christian Schous-
boe Platz fra Arkitema, da han sammen 
med partner Stig Vesterager Gothelf fra 
3XN, der er totalrådgiver på projektet, 

fortalte om Danmarks kommende bør-
nehospital, BørneRiget.

– Men som en sygeplejerske fortalte 
os, så kan man ikke have legetøj alle-
vegne på et hospital. Og det er heller 
ikke nødvendigt. Barnets leg er nemlig 
integreret i både behandlingen og selve 
bygningen, fortsatte han med et lille smil 
over, at arkitekterne blev sendt hjem for 
at viske legetøj ud på tegningerne.

Projektet, der skal gøre visionen om 
verdens bedste børnehospital til virkelig-
hed, er bortset fra den lille detalje blevet 
rost af alle. Og når der skulle reduceres i 
mængden af legetøj, hænger det blandt 
andet sammen med alderssammensæt-
ningen af patienter.

Fem designprincipper

– Folk tænker ofte på børnehavebørn, 
når de snakker børn, og det er dem, der 
roder. I virkeligheden er der meget få 
børnehavebørn på hospitalerne. Patien-

terne er først og fremmest fødende kvin-
der, nyfødte samt lidt ældre skolebørn 
og teenagere, oplyste Christian Schous-
boe Platz.

Men uanset patienternes alder er 
kongstanken for BørneRiget, at leg frem-
mer helbredelsen, og da legetøj både 
roder og er til fare for sikkerheden, må 
”legen være en integreret del af Børne-
Rigets design, liv og forløb”, som det er 
formuleret i én af de fem designprincip-
per, der er styrende for projektet.

De øvrige er fire principper er:
•  Designet til hverdagen: Hverdagen 

er virkeligheden. Verden indenfor og 
verden udenfor skal gå i takt på Børne-
Riget.

•  Se mig, spørg mig, lad mig: Patien-
terne skal have følelsen af kontrol til-
bage gennem de små ting.

•  Den gode rejse: Patientrejsen i Børne-
Riget skal starte godt, hænge sammen 
og fejre fremskridt.

BørneRiget er formet som otte fingre fra to hænder 
med håndfladerne mod hinanden. I hver finger er der 
sengestuer, og for enden åbner gårdhaver, legerum 
eller vinterstuer op mod verden. (Illustrationer 3XN).
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•  Klare zoner: BørneRiget skal være en 
bygning, der er intuitiv at finde rundt 
i og fortæller dig, hvad du skal, må og 
kan. 

– Vi måtte stille os selv spørgsmålet, hvor-
dan vi kunne få alle disse ting med ind 
i projektet, samtidig med, at hospitalet 
skulle fungere effektivt på et højt fagligt 
niveau, sagde Stig Vesterager Got helf.

Fingre med vinduer til verden

De to arkitekter fortalte om, hvordan de 
måtte ”tage armbøjninger” med en hel 
masse modeller i skumplast, før de nå-
ede frem til formen på projektet. Den 
23. august 2017 vandt et konsortie med 
3XN, Arkitema, Niras, Kristine Jensens 
Tegnestue og Rosan Bosch Studio, kon-
kurrencen om projektet, der skal færdig-
projekteres de næste ca. to år. BørneRi-
get bliver på 58.000 m2 fordelt på otte 
etager. Det er formet med otte fingre, 

der er samlet som to hænder med hånd-
fladerne mod hinanden.

– I hver finger er der sengestuer, og 
for enden af hver finger åbner gårdhaver, 
legerum eller vinterstuer op mod verden 
udenfor. Vi har valgt fingeropbygningen, 
fordi det giver børnene et privat område. 
Der er ingen gennemgang, og der kom-
mer ikke andre end de, som skal tilse el-
ler besøge lige netop de børn, der er ind-
lagt her. Til gengæld kan leg og samvær 
og alle de funktioner, der er nødvendige 
for behandling og hospitalets drift foregå 
i husets kerne – eller håndfladerne for 
nu at blive i billedet, lød Stig Vesterager 
Got helfs forklaring på husets overord-
nede struktur – hér gengivet i ultrakom-
primeret form.

Billigere end det ser ud

De to arkitekter havde svaret på spørgs-
målet, om en så organisk form ikke ville 
gøre bygningen voldsomt dyr, parat.

– På et børnehospital er der forholds-
mæssigt flere intensivstuer end på andre 
hospitaler, og de er lidt mindre. Derfor 
har vi kunnet tage udgangspunkt i op-
bygningen af intensivafdelingen og ko-
pieret denne opbygning til alle etager. 
Der er derfor ikke behov for yderligere 
bærende elementer. Desuden er bygnin-
gen mere rationel end den ser ud. Faca-
derne kan godt se ud, som at der meget 
glas, men vi har sparet på det på de faca-
der, der vender mod hinanden.

BørneRiget ventes at koste ca. 2,1 
mia. kr. og ventes færdigt i 2024. Det 
finansieres af Region Hovedstaden samt 
af Ole Kirk’s Fond, der har bidraget med 
600 mio. kr.

Arkitekternes indlæg var en visuel 
rejse gennem tilblivelsen af det spæn-
dende projekt, og billederne fortæller 
om en bygning, hvor materialer, former 
og farver er langt fra, hvad man normalt 
forbinder med et hospital. En helikopter-
landingsplads er der dog...

Arkitekt Stig Vesterager 
Gothelf, 3XN og arkitekt 
Christian Schousboe 
Platz, Arkitema.

Væggene i sengestuerne 
er til leg og aktivitet. 

 Familierne sætter deres 
eget præg på rummene.

Materialer, former og farver er langt fra, hvad man normalt forbinder med et hospi-
tal. En helikopterlandingsplads i miniformat er der dog. (Illustrationer 3XN).
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Byggefolk mangler viden 
om OP-stuer
Viden om de enkelte rums funktion er mangelfuld i byggebranchen, man skal blive meget bedre til at 
informere folkene på byggepladsen om krav til specialrum og især OP-stuer, sagde projektleder Kurt 
Poulsen fra Region Midt der har checket 55 OP-stuer på Aarhus Universitetshospital

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Jeg har i de seneste halvandet år gjort 
mange observationer og har set mange 
ting, hvor jeg har spurgt mig selv: Hvor-
for har man ikke tænkt på det noget før, 
da man byggede eller testede? Meget 
kunne være gjort bedre, fastslog Kurt 
Poulsen, leder af det team, som tester 
byggerier inden regionen tager dem i 
brug og sikrer at fejl bliver rettet.

Det Nye Universitetshospital DNU i 
Århus har haft mange udfordringer un-
dervejs i sin tilblivelse og Kurt Poulsen 
øste af en righoldig erfaring der ikke 
mindst omfattede problemer med at 

kontrollere luftflowet, trykstyringen og 
renheden på hospitalet.

– Når man bygger, kan man godt få 
en mistanke om, at man ikke har gjort sig 
klart, hvilke krav der gælder for OP-stuer 
inden man begynder at projektere dem. 
De projekterende har ikke nødvendigvis 
erfaring fra byggeri af andre OP-stuer og 
kender ofte ikke de krav der stilles til de 
byggede rum.

Da vores OP-stuer blev bygget, kunne 
man godt have gjort sig mere umage. 
Når vi projekterer, skal vi sætte byggefol-
kene ind i, hvad det er de bygger. De er 
gode til lave ensartede firkantede rum og 
få dem apteret, men hvad de skal bruges 
til, har man ikke forholdt sig til.

Man glemmer at fortælle dem, at 
det er specialrum, der skal kunne no-

get ekstra. De har ikke vidst det, da de 
byggede. Der er også mange fagfolk in-
volveret. Når man projekterer, skal man 
være helt sikker på, hvad man vil have. Vi 
har måtte bygge om for at komme i mål.

I min verden skal vi nok komme i mål, 
hvis man gør det rigtige, er omhyggelige 
og sætter sig ind i, hvad det går ud på. Vi 
har valgt TAF, og havde man været om-
hyggelig dengang man byggede, havde 
vi måske fået den rigtige løsning fra be-
gyndelsen.

Renhedsklasserne skal også være på 
plads inden udbud. I vores stod der ul-
trarene OP-stuer, men det er ikke godt 
nok for mig, man skal have ISO-klasser at 
gå efter. Det mener jeg at dem, der har 
bygget, også burde have vidst noget om, 
fastslog Kurt Poulsen.

Megen spildplads på OP-stuer

Region Midt har oplevet mange udfor-
dringer og Kurt Poulsen nævnte størrel-
sen af de mange operationsstuer: Man er 
gået på kompromis med størrelsen, det 
gør måske ikke så meget, men man bør 
overveje, om de skal være smalle, dybe, 
brede for at få udnytte pladsen bedst.

Der er meget udstyr på en OP-stue, 
men ude i stuens periferi bruges pladsen 
ikke, da de ansatte færdes om OP-lejet i 
midten. I alle modellerne er der slået et 
kryds i midten hvor op-lejet skal være, 
men det er ikke sikkert, at det er opti-
malt. Vi skal lægge mere vægt på indret-
ningen og udnytte pladsen ude i siderne, 
sagde han.

Sluser diskuteres mange steder, vi har 
dem ikke, men det er noget man bør tage 
op. Nogle læger ønskede sluser bagef-
ter, sagde Kurt Poulsen, der opfordrede 
til at man også ser på, hvordan mørklæg-
ningsgardinerne skal fungere, skal de 
være inde på op-stuerne eller ej?Projektleder Kurt Poulsen
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CU+ SAFEPATH 
BIOFILM FORBYGGELSE 

Jclass 45A 
nu med 

Den alsidige og tidsløse Jclass drikkevandskøler nu med 
CU+ SAFEPATH permanent biofilm forebyggelse 
 Ideelt til særlig følsomme områder. 
 Direkte tilkoblet vandforsyning. 
 5 liter start kapacitet og 45 liter køligt vand i timen. 
 Vandet kan tappes i kop, glas eller kande. 

Som sørger for komplet 
hygiejnisk sikkerhed ved at 
reducere mulighed for 
bakteriel kontamination i 
vandkøler, selv i de mest 
kritiske situationer og 
højrisiko områder. 
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– Håndvaske har vi, men det tror jeg ikke vi skulle have haft, 
de bliver ikke brugt og tager megen plads i forhold til brugen. 
Gulvafl øb eller ej er også noget, man skal forholde sig til. Ad-
gang til tekniske installationer er en anden udfordring, fastslog 
han.

– Vi startede med mange installationer over lofterne, men 
der bør de ikke placeres. Sørg for at få de mange switche, 
brandspjæld og teknik fl yttet ud. Vi har halvanden meter over 
lofterne, så edb-switchene er svære at nå fra en stige. Og husk, 
at rørgennemføringer i skillerum skal brandtætnes, sagde han.

Mineraluld i loftet afgav partikler

Lofterne er et ømt punkt og Kurt Poulsen oplyste, at regionen 
har udskiftet alle ISO-klasse 5 loftpladerne på OP-stuerne. Da 
man monterede dem, gik mange i stykker og frigav partikler til 
luften. Det kunne være undgået ved at være lidt mere kritisk 
med valg af materialer, mente han.

Vægge af gips er et problem på de mindre stuer fyldt med 
udstyr. Påkørsler og ødelagte gipsvægge er uundgåelige. Al-
mindelige gipsvægge holder slet ikke, sørg for robuste over-
fl ader, der kan tåle påkørsler og kan vaskes af, opfordrede Kurt 
Poulsen.

Elkanaler er lavet som alle andre standardkanaler på sygehu-
set og er bagtil fyldt med huller og gennemføringer til hulrum. 
Det havde været billigere at vælge lukkede kanaler beregnet 
til renrum fra starten end at skulle lukke dem bagefter og få alt 
rengjort. Rå beton afgiver også mange partikler, så forsegl be-
tonlofterne inden man begynder at sætte udstyr op, lød andre 
råd.

Luften volder problemer

Trykstyring mellem OP-stuer og gang kunne vi godt fi nde ud af, 
men trykstyringen fra den rene gang ud til interne strøg blev en 
udfordring. Hvor måler man trykket, spurgte han. Vi kan sag-
tens styre trykket i enderne, men hvad med midten?

Vi har en OP gang med 4 stuer, HVOR personalet gerne VIL 
stå og snakke i døråbningen til OP gangen. Imens lukker ud-
sugningsspjældet. Når de går væk, lukker døren, og trykket i 

Udførslen/byggefasen – fortsat

▪ Få alle fejl og mangler udbedret inden 
testfasen

▪ En klar procedure for forventet adfærd fra 
øvrige leverandører

▪ Når OP-gangen låses af er alle arbejder 
færdige

7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Nogle af de gode råd som Kurt Poulsen kunne berige årsmødedel-
tagerne med i kraft af sit arbejde med at kontrollere de 55 operati-
onsstuers tekniske installationer og hele indretning.

gangen stiger til 30 pascal, det bevirker at lægen der kommer 
fra den anden ende, ikke kan åbne døren, på grund af trykket.

Det har også voldt problemer at styre det interne luftfl ow, 
der godt kan fordeles jævnt på OP-stuerne, men selv om 2/3 
af luften fra OP-stuerne skulle suges ud, volder et mekanisk 
spjæld problemer. Når vi indregulerer, er alt i orden, men når vi 
vender ryggen til, har vi ikke styr på det længere. Den tredjedel 
af luften der ledes ud via det mekaniske spjæld, har vi ikke mål 
på.

Få brandspjældene fl yttet ud af OP-stuerne, så man kan 
komme til dem. Der er ingen grund til at man skal ind på OP-
stuerne, når et spjæld hænger. Medicinske it-tavler er blevet 
leveret med sikringer der har Z-karakteristik, men det kan det 
medicinske udstyr ikke klare, så sikringerne smækker.

Få en byggepladsledelse

Det er vigtigt med en byggepladsledelse, som sikrer, at special-
krav overholdes og der ikke efterlades støv og skidt. Håndvær-
kere sætter konstant noget op, men kun få har hørt om støvsu-
gere med hepa fi lter. Når alle er færdige, så lås den rengjorte 
OP-gang af, lød opfordringen.

– Afklaring af test-procedurer før indfl ytning er vigtig. Vi har 
lavet en aftale om at teste partikler, oprensning, fi lter, tryk, fl ow, 
CPU, røg- og el-test, lys, døre, sug, medicinske gasser. Det ta-
ger en uge at teste en OP-gang. Også efter indfl ytning skal det 
afklares, hvad der skal testes, fastslog Kurt Poulsen.
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Brugerinddragelse er 
kommunikation og empati
Allerede inden projektleder Helle Max Martin fra ViBIS gik i gang med årsmødets andet indlæg om 
brugerinddragelse, fik deltagerne en påmindelse om, hvor vigtigt og svært det er kommunikere, så man 
bliver forstået og forstår.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE,  

SCIENCEJOURNALIST.DK

– For os teknikere er ’brugere’ det hospi-
talspersonale, som skal bruge de bygnin-
ger og installationer, vi har ansvaret for. 
For Helle Max Martin fra ViBIS er det 
patienter og pårørende, sagde FSTAs 
bestyrelsessekretær Claus Niehburg 
Bernthsen, da han introducerede tirsda-
gens anden foredragsholder om emnet 
’brugerinddragelse’.

Når ét ord kan have vidt forskellig be-
tydning for forskellige personalegrupper 
på den samme arbejdsplads, hvor svært 
er det så ikke at kommunikere forståeligt 
med mennesker, der kommer med en 
helt anden baggrund og helt andre for-
udsætninger?

– Og det er en stor udfordring at ind-
drage patienter og pårørende på den 
bedste måde. Der er mange spørgsmål, 
som trænger sig på, når man bliver syg, 
og det kan være svært at bevare over-
blikket. Det er blandt andet dét, vi skal 
hjælpe med ved at skabe sammenhæng, 
tilgængelighed og tryghed, indledte 
Helle Max Martin.

Når sygdommen flytter ind

Helle Max Martin kommer fra Danske 
Patienter, ViBIS, Videnscenter for Bru-
gerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Og 
selv om de brugere, hun taler om, er for-
skellige fra de brugere, som projektchef 
for Nyt OUH, Kenneth Holm havde talt 
om nogle timer forinden, er de meka-
nismer, der skal i spil, når brugerne skal 
inddrages, de samme. Men det er bare 
langt sværere, når brugerne er patienter 
og pårørende, end når både brugere og 
eksperter befinder sig i samme verden.

”Om at finde vej og være med,” stod 

der på den første planche, som Helle 
Max Martin viste. De professionelle i 
sundhedssektoren skal på den ene side 
være vejvisere – og det gælder natur-
ligvis ikke kun i fysisk forstand fra én 
afdeling til en anden, men især skal de 
vise vej gennem sygdomsjunglen af be-
handlinger, undersøgelser og følelser. På 
den anden side skal de lytte og forstå og 
hjælpe patienterne med at ”være med” – 
altså at acceptere, deltage i og billige den 
behandling, de skal igennem.

– Når man bliver ramt af sygdom, for-
andres hele ens verden. ”Sygdommen 
kommer til at bestemme det hele”, som 
Gitte, der uventet fik diabetes, udtrykte 
det. Det bliver usikkert, om man kan leve 
det liv, man plejer. Der kommer spørgsmål 
om behandling, bivirkninger, udstyr med 
hjem mv., og sygdommen flytter ind i ens 
liv, uden at man har bedt om det. Patien-
ten risikerer at blive opslugt af et system, 
der fungerer helt på dets egne fragmente-
rede præmisser, sagde Helle Max Martin.

– Og det er bland andet dét, vi skal for 
søge at undgå ved at inddrage brugerne 
på bedst mulig måde, tilføjede hun.

Gode rammer er forudsætning 
nr. 1

– Den første forudsætning for at nå et 
menneske i krise er trygge og faste ram-
mer. Det betyder ikke bare, at det skal 
være let at finde rundt på hospitalerne, 
at skilte skal være på letforståeligt dansk 
og lignende. Det betyder også, at man 
som behandler skal se på det hele men-
neske. Der er ét menneske og én krop, 
og det er vigtigt at vi møder mennesket 
og ikke blot de enkelte symptomer og 
sygdomme. Det er let at miste orienterin-
gen – også orienteringen i sit liv – og det 
sker, hvis man bliver sendt fra den ene 
afdeling til den anden og møder forskel-

lige mennesker hver gang, påpegede 
Helle Max Martin.

Rammerne kan også være med til 
at skabe tryghed. Der skal være gode 
muligheder og tid til at være privat. Det 
betyder, at vi skal indrettes hospitalerne 
med gode samtalerum og enestuer, men 
også med muligheder for, at patienterne 
kan trække sig tilbage alene eller sam-
men med sine pårørende.

– Men det handler om meget mere 
end de fysiske rammer. Det handler om 
at møde patienterne med respekt og til-

lid og om at kunne kommunikere på en 
måde, så patienten forstår vores bud-
skab, men også så vi forstår patientens 
behov og ønsker. Og patienters og pårø-
rendes behov og ønsker formidles bedst 
af patienterne og de pårørende selv, un-
derstregede Helle Max Martin.

Vanetænkning dræber 
brugerinddragelse 

Individuel brugerinddragelse, hvor pa-
tienten er med til at tilrettelægge behand-

”Da jeg fik diabetes, var det som 
om verden væltede. Det er selvføl-
gelig ikke en dødelig sygdom, men 
det satte så mange tanker i gang 
– hvad betyder det for mig og min 
familie, hvis vi ikke kan spise det 
samme? Hvordan skal jeg holde 
styr på alt det med medicin? Jeg 
følte, at sygdommen ville komme til 
at bestemme det hele. Ærlig talt var 
jeg helt lost”

Gitte

Fortsættes side 50
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Wayfinding
Systematik - Synlighed - Sammenhæng

Kunden udtaler

”Vores nye wayfinding koncept er udviklet 
udfra grundige brugerstudier samt Triagonals 
erfaring og professionelle tilgang. Vi følte fra 
starten at projektet var i trygge hænder”

Marie Glent-Madsen, 
Projektleder på Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Randers

Triagonal leverer viden og indsigt om, 
hvordan mennesker bevæger sig og 
finder vej i komplekse miljøer. 

Med udgangspunkt i vores unikke, 
brugerorienterede tilgang, udvikler 
vi optimale brugeroplevelser og 
fremtidens løsninger inden for 
wayfinding og informationsdesign.

Vores rådgivning omfatter brugerstudier 
og analyse, en strategisk design process 
og implementering af det endelige 
wayfindingkoncept. 

Det er muligt at vælge individuelle ydelser 
afhængigt af behov og vi kan indgå 
som bygherrerådgiver i forbindelse med 
konkurrence- eller udbudmateriale. 

Hvidovre Hospital
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ling, forløb og rehabilitering kræver, at 
professionelle træder et skridt baglæns 
og lytter til patientens egentlige ønsker 
og behov i stedet for at lade sig styre af, 
hvad man ’plejer’ at gøre og, hvad man 
tror er det bedste for patienten.

– Man skal lytte. Plejepersonalet kan 
ikke sætte sig ind i patienternes situa-
tion. Eksempelvis mente fire femtedele 
af plastikkirurgerne i en større ameri-
kansk undersøgelse, at det vigtigste for 
kvinder, der havde fået fjernet bryster, 
måtte være at få rekonstrueret brystet, 
så det så naturligt ud, når de var nøgne. 
Men da man spurgte kvinderne, viste 
det sig, at de prioriterede helt anderle-
des. Kun en tredjedel mente, at det var 
vigtigt, og ligeså mange ville helst være 
helt fri for brystproteser, fortalte Helle 
Max Martin.

Når ’systemet’ skal behandles

Ud over den individuelle brugerinddra-
gelse, hvor personalets vigtigste opgave 
er at få identificeret den enkelte patients 
behov og ønsker, arbejder ViBIS med to 
andre typer af brugerinddragelse, orga-
nisatorisk inddragelse og pårørendeind-
dragelse.

Formålet med den organisatoriske 
brugerinddragelse er i princippet at 
bruge patienternes erfaringer med be-
handlings- og rehabiliteringsforløb til at 
forbedre forholdene for andre patienter. 
Sagt på en anden måde: Det handler om 
at forbedre sundhedssystemet – ikke så 
meget om den enkelte patient.

– Det kan dreje sig om at forbedre orga-
nisationen, fx arbejdsgange, ledelse, kom-
petencer, fysiske rammer eller økonomisk 
prioritering. Patienter kan være med til at 
vælge mellem behandlinger, der er mest 
rigtige for dem selv, eller de kan bidrage 
med patienternes perspektiv på udvikling 

af kliniske retningslinjer eller indsatser til 
forskellige patientgrupper. Endelig kan 
formålet være at kortlægge borgernes 
livssituation, erfaringer med og hold-
ninger til sundhedsvæsenet. Ofte er det 
kombinationer af disse forhold, vi ønsker 
at forbedre, og hvor vi har brug for bor-
gernes hjælp, oplyste Helle Max Martin.

Formålet skal beskrives nøje

– Hvis vi skal få den rigtige viden fra 
sundhedssystemets brugere, er det helt 
afgørende, at vi gør os klart, hvilken vi-
den vi ønsker, hvordan den skal anven-
des, og hvordan vi får fat i reel viden fra 
brugerne – og ikke blot får bekræftet 
dét, vi tror i forvejen. Forarbejdet er altså 
helt afgørende. Hvis ikke vi har et klart 
og skarpt formål, og hvis der ikke kom-
mer nogle resultater ud af brugerinddra-
gelsen, så har vi spildt patienternes og 
personalets tid, og vi får ikke et positivt 
bidrag til den udviklingsproces, vi øn-
sker, påpegede projektchefen fra ViBIS, 
der også pointerede, at udvælgelsen af 
de brugere, der kan repræsentere andre, 
er afgørende for resultatet.

Hun havde en række eksempler på, 
hvordan man kan inddrage brugerne i 
jagten på et bedre sundhedsvæsen.

Begge parter skal klædes på

– Vi kan få viden direkte ved fx feed-
backmøder, spørgeskemaundersøgel-
ser og åbne kommentarmuligheder, der 
kan anvendes til konkrete spørgsmål om 
indretning af venteværelser og lignende. 
Patienter kan også deltage i arbejdsgrup-
per, patientpaneler mv. Endelig kan vi 
bare iagttage. Vi kan lære meget ved at 
følge patienterne rundt på hospitalet el-
ler følge øjenbevægelserne, når patien-
ten læser eller ser en instruktion.

– Når vi i sundhedsvæsenet skaber 
noget sammen med patienterne i en pro-
ces fx i forbindelse med idéudvikling, 
design, indretning, materialer, kvalitets-
sikring og ydelser, er det helt afgørende, 
at vi klæder begge parter på. Alle skal 
kende deres rolle, mandat, forventet 
output mv. Men det er endnu vigtigere, 
at samarbejdet er ligeværdigt, sagde 
Helle Max Martin.

Hun pointerede, at det ofte var meget 
svært for plejepersonalet at afgive plads 
og autoritet samt at tilpasse sprog og 
kropssprog, så processen for alvor blev 
ligeværdig.

– Det er noget, som kan læres. Det 
er ligeså vigtigt, at sundhedsmedarbej-
derne er rigtigt udvalgt, som at patien-
terne er det. Det er ledelsens opgave at 
udpege ansvarlige for processen samt at 
allokere ressourcer, motivere og aner-
kende. Ledelsen må erkende, at der er 
tale om en investering – for det er ikke 
gratis, konkluderede projektleder Helle 
Max Martin fra ViBIS.

VIBIS

ViBIS står for Videnscenter for Bru-
gerinddragelse i Sundhedsvæsenet 
og er det nationale videnscenter for 
området. Videncentret er forank-
ret i Danske Patienter, som er en 
paraplyorganisation for patient- og 
pårørendeforeninger. ViBIS indsamler 
og formidler den nyeste viden på 
området samt rådgiver og kompe-
tenceudvikler sundhedsprofessionelle. 

Se mere på  
www.danskepatienter.dk/vibis 

Helle Max Martin, ViBIS



Skånsom kloakrenovering  
til hospitalsmiljøer

www.aarsleffpipe.com

Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknet-
tet på hospitaler og sygehuse belastes. 
Risikoen for kloaknedbrud er betydelig, 
og det kan i værste tilfælde medføre 
alvorlige skader på bygninger og ge-
ner for både patienter og ansatte.

Med vores detaljerede tilstandsvurde-
ring og unikke fornyelsesplan får du 
et samlet økonomisk overblik, så vi i 
fællesskab kan prioritere kloaknettets 
fremtidige vedligeholdelse. 

Komplet kloakfornyelse 
Hvis undersøgelserne afslører, at der 
er problemer, kan kloaknettet effektivt

og sikkert renoveres med en Aarsleff
Strømpeforing hvorved rørenes levetid
forlænges med op til 100 år. 

Skræddersyet løsning
Med udgangspunkt i en analyse af 
spildevandssammensætningen udvikler 
vi strømpeforingsmaterialerne specifikt 
til det enkelte projekt og derved opti-
merer vi holdbarheden af de nye rør. 

Ingen forstyrrelser 
Kloakfornyelsen gennemføres 
uden opgravning og uden at forstyrre 
den daglige drift, hvorfor denne meto-
de er ideel til travle sygehusmiljøer.
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Der er tilstrækkeligt med 
penge til de nye sygehuse
Det fastslog professor Kjeld Møller Pedersen i en status over de 16 kvalitetsfondsbyggerier, men erkendte, 
at mange af problemerne i de store projekter nok skyldes upræcise budgetter fra regionerne og at Erik Juhl-
udvalget måske skulle have været mere kritisk overfor regionernes budgetter

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

”Hvordan synes du selv det går med de 
16 kvalitetsfondsbyggerier?” lød spørgs-
målet til eksperten, medlem af Erik Juhl-
udvalget og professor Kjeld Møller Pe-
dersen, der i sit indlæg svarede ”stort set 
ok”, hvis man accepterer præmisserne 
for byggerierne.

Præmisserne var, at budgettet be-
stemmes af midlerne i kvalitetsfonden 
og at der ikke kunne forventes tillægs-
bevillinger, så uforudsete udgifter skulle 
afholdes indenfor budgettet. Erik Juhl-
udvalget barberede over en bred kam 
de oprindelige projekter ned med 20-30 
pct.

Regionerne har selv udarbejdet syge-
husplanerne, valgt placering, arkitekter 
og rådgivere og været bygherrer. Staten 
har udstak retningslinjerne, afsat midler 
og regeringen fordelte til projekter efter 
eksperternes anbefalinger.

Erik Juhl-udvalget har aldrig haft en 
afstemning eller været dybt uenige. Der 
har aldrig eksisteret et politisk diktat eller 
en formel for, at pengene skulle fordeles 
ligeligt, men midlerne endte med at blive 
fordelt rigtigt pænt også med hensyn til 
udkantsregionerne, fastslog han.

– Projekterne skrider stille og roligt 
frem og Skejby er ved at være færdigt 
selvfølgelig med en masse ballade rundt 
omkring i landet hvor totalrådgivere bli-
ver fyret, licitationer laves om og alle de 
der ting, sagde han. Supersygehuset i 
Gødstrup mangler aktuelt 100 mio. kr., 
viser et notat fra august i år.

Det skyldes blandt andet, at der er 
kommet flere ældre og nye muligheder 
for behandling, så forudsætningerne er 
ændret undervejs, forklarede han.

Overdreven tæt styring

Der har måske været en overdreven tæt 
styring af projekterne, men det var helt 
bevidst for at undgå at løbe ind i 16 byg-
geskandaler, fastslog Kjeld Møller Peder-
sen. Ministerierne skabte den stramme 
styring i dialog med regionerne og med 
rigsrevisionens ånde i nakken. Den skal 
også sikre en produktivitetsgevinst på 
6-8 pct.

I starten i 2007 budgetteredes med en 
pris på ca. 40 mia. kr., mens regionerne 
ønskede 54 mia. kr., men tallet steg til 68 
mia. i 2008 og 80 mia. kr. i 2009. Senge-
tallet blev derfor beskåret med 20-.25 
pct., budgetterne med 25-30 pct. og 
enestuerne skrumpede fra 40 til 35 kvm.

– Om der er senge nok afhænger af, 
om vi stadig kan forvente teknikker der 
afkorter liggetiden, der længe har været 
støt faldende, og om kommunerne kan 
forebygge indlæggelser, så den ambu-
lante behandling fortsat kan vokse, fast-

slog Kjeld Møller Pedersen, men som 
det ser ud i dag svarer udviklingen til 
prognoserne fra Erik Juhl-udvalget

Professoren har altid været fascineret 
af debatten om manglen de sygehus-
køkkener, men mente, at meget skyldes 
”simpel, vulgær pression” fra regionerne, 
der troede de kunne få flere penge ved 
ikke at budgettere med et køkken.

– Køkkendiskussionerne har været 
mærkeligt hypotetiske, fordi hospita-
lerne oftest har fået leveret maden fra 
et helt andet køkken, men det fangede 
journalisterne ikke, konstaterede Kjeld 
Møller Pedersen.

Regionerne fik tilstrækkeligt med 
penge

Men fik de største projekter penge nok, 
lød spørgsmålet til professoren, der i en 
årrække sad med i Erik Juhl-udvalget, der 
vurderede alle ansøgninger:

Der har været stor forskel på regionernes syn på sygehusbyggeriet og de midler der var til 
rådighed. Diskussionerne har været lange og har handlet om køkkener, senge, driftudgif-
ter, men det er ifgl. Kjeld Møller Pedersen lykkes ret godt at få projekterne på plads.
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– Nej, det fik de selvfølgelig ikke, hvis 
de skulle have været fuld finansierede 
svarende til de ideelle ønsker. Men fik de 
tilstrækkeligt med penge? Ja, det gjorde 
de. der var tilstrækkeligt til at gennem-
føre de godkendte projekter som regio-
nerne selv har leveret. Og det er det, der 
er kernen, fastslog Kjeld Møller Peder-
sen.

Ekspertudvalget skulle kontrollere, at 
regionerne fulgte Sundhedsstyrelsens 
anvisninger til punkt og prikke. Region 
Sjællands planer blev kasseret, men el-
lers er alt blevet fulgt, konstaterede han. 
begyndte man at pille ved projekterne; 
som der var tilløb til i fx Svendborg og 
Nordvestjylland ville projekterne været 
væltet som dominobrikker, fordi alle pro-
jekterne så ville have ønsket ændringer/
flere midler, vurderede han.

Den benhårde økonomiske styring 
betød, at der i budgetterne skulle være 
plads til uforudsete udgifter. De skulle 
således alle sammen kunne finansieres 
fra det oprindelige, godkendte budge-
tramme i hele projektperioden. Det var 
en betingelsen for at få penge.

Professor Kjeld Møller Pedersen

Der blev i 2008 og 2010 tildelt 41 mil-
liarder kr. og KMP fandt det påfaldende, 
at det blev forbigået i tavshed, at der blev 
uddelt to milliarder kr. mere end budget-
teret. Slagelse Psykiatri var det første 
projekt som blev færdigt og Nyt OUH 
OG Bispebjerg skal være klar i 2022 OG 
2023 som de sidste.

Trods masser af kritiske avisoverskrif-
ter om at projekterne er ved at køre af 
sporet, bekymringer om der er senge 
nok til patienterne i fremtiden og mas-
sive, økonomiske nedskæringer, mente 
han at projekterne har kørt som forven-
tet uden alvorlige afsporinger.

Kjeld Møller Pedersen blev spurgt, 
hvordan udvalget havde set på argu-
mentationen om, at ekstra investeringer 
kunne skabe en billigere drift i mange år 
fremover, og svarede:

– Hvordan kan vi afgøre, om det vil 
materialisere sig på den måde eller bare 
er et spil for at få ekstra investeringer? 
Kan man lægge håndfaste beviser på 
bordet for, at det vil materialisere sig, så 
vil jeg gerne overveje det, svarede han.

Upræcis budgettering skabte 
problemer

Finn Sørensen fra CREO Arkitekter ville 
så gerne vide, hvorfor det er gået skævt 
med mange af projekterne, når grundla-
get, ifølge professoren, tilsyneladende 
har været helt i orden og spurgte:

– I teorien har vi fået en god kørevej-
ledning, men alligevel kan vi se, at Gød-
strup og DNU kløjs i det. Nyt OUH er 
nærmest blevet en farce ligesom Køge. 
Så hvor er kæden hoppet af?

– Det er for billigt at svare, at re-
gionerne som bygherrer ikke har været 
gode nok, svarede Kjeld Møller Pe-
dersen, men en del af problemet er, at 

overslagene over de forventede investe-
ringsomkostninger vi modtog til endelig 
godkendelse har været meget upræcise.

Jeg tænkte over det forleden, da man 
begyndte at snakke om, at nu skulle Vej-
direktoratet overtage stort set alle byg-
gerier, fordi de var i stand til at gøre det 
under budget, men tænkte, at så har de 
sikkert også lavet budgettet efter det.

Mit svar er, at regionerne ikke har væ-
ret præcise nok i budgetterne. Det har 
været lidt for megen ønsketænkning. Da 
Skejby havde fået 6,4 milliard i foreløbigt 
tilsagn, kom de Gud bedre det med et 
forslag til 9 milliarder. Det måtte de så gå 
hjem og lave om. 

Det gik for hurtigt at få tilpasset pro-
jekterne og budgettere i de første faser. 
Det kan overraske, men jeg tror også 
Vejdirektoratet budgetterer efter, at 
budgettet holder, så de kan aflevere flere 
milliarder, når projekterne er færdige. De 
budgetterer nok heller ikke så godt, vur-
derede Kjeld Møller Pedersen.

Finn Sørensen ønskede så at vide, 
hvad professoren og udvalget set i bak-
spejlet ville have gjort anderledes med 
den viden de nu har. Til det svarede 
Kjeld Møller Pedersen:

– Jeg tror ikke, at jeg ville have gjort 
meget anderledes. Nedskæringerne var 
rimeligt velbegrundede, men jeg ville 
måske have været mere kritisk overfor 
projekterne, inden de blev endeligt god-
kendt. Det var et konsulentfirma der gen-
nemgik projekterne ud fra en checkliste, 
og de kom ikke tilbage og var usikre.

Men det er den fase, jeg i dag ville 
have fokuseret mere på, svarede Kjeld 
Møller Pedersen.
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Pengemangel skaber et 
massivt bygningsforfald
Kvalitetsfondsprojekterne udgør kun 20 pct. af den samlede bygningsmasse af hospitaler, så hvad med de 
resterende 80 pct. Skal de være B-sygehuse, renoveres, moderniseres eller rives ned. Det belyste direktør 
og cheføkonom Rikke Margrethe Friis fra Danske Regioner

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Regionerne har fået lidt flere penge at 
gøre godt med til den eksisterende byg-
ningsmasse fra 2,2 mia. kr. i år op til 2,45 
mia. kr. i 2019, men det har holdt hårdt, 
sagde Rikke M. Friis. Der er desuden af-
sat 100 mio. kr. til apparaturinvesteringer.

– Vi forhandler ikke udgifterne til kva-
litetsfondsprojekterne med ministeren, 
men hvad vi tror ”afløbet” vil blive. Vi 
prøver at lave realistiske vurderinger.. 
De sidste tre år har vi skåret skønnet væ-
sentligt ned i forhold til de planlagte pro-
filer.Men alligevel er der typisk skønnet 
1 milliard kr. over det realiserede niveau.

Det samlede investeringsomfang i 
Danmark har betydning for landets over-
ordnede økonomi. Derfor er der også en 
vis sammenhæng mellem niveauet for 
kvalitetsfondsprojekterne og hvor højt et 
niveau man kan få på de øvrige anlæg. Vi 
har 16 projekter og 9 psykiatrisygehuse, 
og så har vi også en del OPP og ESCO-
samarbejder.

Der venter store diskussioner, når de 
store projekter vil blive afsluttet. Vi ser 
et behov for at de øvrige investeringer 
i sundhedsvæsnet skal være højere. Vi 
skal hæve niveauet fra 2,2-2,4 milliard 
yderligere op, sagde hun.

Investeringsbehov på 5,1 mia. kr.

Rambøll lavede i 2014 en rapport, der 
kalkulerede behovet for årlige investe-
ringer til det dobbelte af det, der hidtil 
politisk er bevilget, 5,1 milliard kr. frem 
mod 2024. Dog dækker de 5,1 mia kr. 
også over de investeringer, regionerne 
må placere som driftsudgifter, investe-
ring finansieret via opp og investeringer 

finansieret via leasing. Svigtende bevil-
linger har ført til et massivt forfald, så en 
tredjedel af bygningsmassen nu er i en 
kritisk tilstand.

– Når vi sidder i forhandlinger, har vi 
brug for fakta. Rambøll skulle komme 
med tal, de fagligt kunne stå inde for og 
kalkulere behovet for penge til bygnin-
ger, der hverken er kvalitetsfondsbygge-
rier eller skal udfases i den nye sygehus-
struktur.

De 5,1 mia. kr. er fordelt med 3,1 mia. 
kr. til bygninger, 0,7 til it og 1,3 til ved-
ligehold af medicoteknik. Der er ikke 
behov for at udvide kapaciteten af ap-
parater inden for kræftbehandling, viser 
Danske Regioners analyser, behovet er 
at få udnyttet kapaciteten bedre

De afsatte midler går derfor til at ud-
skifte og ikke til at opbygge mere appa-
ratur, fastslog Rikke Friis.

En tredjedel i kritisk tilstand

– Vi fandt i 2015 ud af, at en tredjedel 
af bygningsmassen, der videreføres, er 
i kritisk tilstand. Sker der ikke noget, vil 
70 pct. af bygningsmassen komme i kri-
tisk tilstand. Rapporten synliggør konse-
kvenserne af manglende investeringer 
på sundhedsområdet i bygninger og 
medico.

De politiske forhandlinger starter, for-
talte Rikke M. Friis, typisk med en status 
over tingenes tilstand, men uanset hvil-
ken fløj ministeren kommer fra, er der 
ikke plads til yderligere investeringer:

– De siger, at det skal normaliseres 
og ned på et lavere niveau, men det er 
blevet sagt i mange år og man kan dis-
kutere, hvad der er normalt niveau. Man 
kan altid diskutere, om sygehusinveste-
ringerne er for høje i forhold til resten af 
den offentlig sektor.

Vi ligger ikke højt i forhold til andre 

sektorer og Danmark investerer mindre 
end de øvrige nordiske lande og ligger 
på en 18. plads ifølge OECD. Det er et 
argument for, at vi burde kunne finan-
siere flere investeringer på sundheds-
området.

På trods af, at vi synes rammerne er 
meget stramme og der er en stærk sty-
ring af projekterne, har vi ikke lyst til 
svenske tilstande, fastslog hun og frem-
hævede Karolinska Sjukhuset, der over-
skred sit i forvejen store budget på 15 
mia. kr. med hele 10 mia.

I Danmark kan man få tre sygehuspro-
jekter for samme budget og det danske 
totalrammeprincip sikrer danske projek-
ter mod sådanne byggeskandaler, vur-
derede hun.

En stor udfordring

– Styringen af sygehusprojekterne ud-
fordrer nok den måde, man har været 
vant til at tænke på. Det betyder noget 
for den måde, regionerne har arbejdet 
med det, men også noget for branchen. 
Det har udfordret branchen, at det ikke 
er muligt at få ekstra ud over budgettet.

Rikke Margrethe Friis pegede på KLs 
rapport fra maj 2018 der fastslår, at det er 

Direktør og cheføkonom Rikke Margrethe 
Friis
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Coromatic gør det muligt for 

virksomheder og organisatio-

ner at opretholde deres drift 

uden afbrydelser. Som førende 

leverandør af løsninger til 

kritisk infrastruktur sikrer vi 

uafbrudt forsyning af strøm og 

datakommunikation.

Coromatic i Danmark: Odense • Roskilde • Vejle • Aarhus

Omfattende løsninger gør Coromatic unikke med evnen til 
at tage fuldt ansvar fra strategi og design, til integration, 
vedligeholdelse og energioptimeret drift af kritisk 
infrastruktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm, 
køling, datakommunikation og sikkerhed.

Ring 66 17 62 60 eller besøg os på coromatic.dk

Drift uden
afbrydelser

Mere end 30 års erfaring med produkter og løsninger til kritisk infrastruktur. 
Erfaring og viden, vi deler ud af på Coromatic Academy. Tilmeld nyhedsbrev og få 
invitationer i din indbakke. Se mere på coromatic.dk/events.
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private investeringer og byggeri, der var 
den primære årsag til overophedningen 
på arbejdsmarkedet inden fi nanskrisen, 
mens det offentlige byggeri og anlægsin-
vesteringer spillede en ubetydelig rolle.

– Vi ønsker løsere rammer og ekstra 
penge til investeringer. Vi mener der er 
behov for det, men det er i orden med 
styring. Vi brokker os ikke over styrin-
gen i kvalitetsfondsbyggerierne, men er 
glade for, at den ikke er på de øvrige.

På spørgsmålet om Danske regio-
ner er gode til at styre de øvrige anlæg 
svarede hun: Vi har ikke lavet analyser 
af det, men det ville være godt at få set 
på, hvordan de andre sygehusbyggerier 
i regionerne ligger i forhold til regnskab 
og budget.

Danske Regioner har ikke et aktuelt 
billede af, om bygningstilstanden har 
ændret sig i forhold til, da Rambølls rap-
port blev udgivet, men Rikke Margrethe 
Friis fandt det relevant at få lavet en ny 
analyse i 2019 eller 2020 for at få kontrol-
leret tilstanden og pengebehovet.

– Der er behov for 5,1 mia. kr. årligt i 
investeringer. Vi tror ikke, at vi får et an-

• Andelen af byggemassen der er i
dårligere tilstand end den kritiske
tilstand på 1 uden opretholdende
vedligehold

• Vedligeholdelsesefterslæbet vil frem
mod 2024 stige med 1,2 mia. kr. årligt
og dermed være på 30 mia. kr.

Bygningsmasse i 
kritisk tilstand

Søjlediagrammet taler sit tydelige sprog om en bestand af offentlige bygninger der er i tilta-
gende forfald på grund af manglende investeringer i vedligehold.

lægsniveau af den størrelse. Regionerne 
fi nansierer på forskellig vis via OPP, lea-
sing og driftsrammen. Vi er ikke oppe 
på 5,1 mia., men vi er højere end 2,2-2,3 
mia. kr. som vi aftaler for anlægsrammen.

Rikke Margrethe Friis efterlyste en 

mere langsigtet diskussion mellem re-
gionerne og regeringen og troede ikke 
på, at der i de nærmeste år kommer fl ere 
penge til bygningsvedligehold. Det vil 
først ske når kvalitetsfondsbyggerierne 
er ved at fase ud, mente hun.
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Få lavet en masterplan for 
hospitalsrenovering
Nu skal vi i gang med den vanskelige del, fastslog markedsdirektør Michael Jensen fra NIRAS og henviste til 
istandsættelse af den eksisterende bygningsmasse, hvor han har mange års erfaring i hospitalsrenovering, 
nybyggeri og kvalitetsfondsprojekter og sidder med i projektledelsen på Børneriget og sterilcentral på 
Rigshospitalet.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Det er meget nemmere at bygge nyt 
end renovere, fastslog han og nævnte at 
mange faktorer komplicerer renoverin-
ger såsom løbende udvidelser i årenes 
løb uden opdateret tegningsdokumenta-
tion, mens byggestøv er et problem, der 
kan koste patienterne livet.

– Logistikken under en ombygning er 
i sig selv et kæmpe område, der kræver 
planlægning. Specielt ventilationen gi-
ver store udfordringer. Nogle sygehuse 
har ingen ventilation, der mangler lofts-
højde, når man skal leve op til standar-
den og typisk må køleanlæggene også 
udvides.

Det er dyrt og sværere at budgettere 
med renovering end nybyggeri, da der 
dukker uventede problemer op. At ho-
spitalet skal være i drift under ombyg-
ning er også kritisk. Efterslæbet i vedli-

gehold er vurderet til 700 mio. kr. årligt 
de næste 10 år.

– Det man også er nået frem til er, at 
investeringer til genoprettende vedli-
gehold skal prioriteres på tværs af ho-
spitaler og enheder, så man får brugt 
pengene der, hvor efterslæbet er størst. 
Driftsbudgetterne i Region H er samlet et 
sted i stedet for ude på de enkelte hospi-
taler.

Herlev -og Hvidovre hospital samt 
Rigshospitalet har ifølge Michael Jensen 
de største efterslæb.

Dårlig bygningstilstand

Region Hovedstadens Center for Ejen-
domme og Rambøll undersøgt regio-
nens hospitalsbygninger. Konklusionen 
er, at de generelt er i dårlig stand med al-
vorlig risiko for driftstop, der kan påvirke 
den kliniske drift og patientsikkerheden.

– Der skal tilføres flere penge til gen-
oprettende vedligehold og det bliver 

spændende at se, hvordan politikerne vil 
reagere. Det er godt, at det er kommet 
på den politisk dagsorden, men der er 
intet nyt i dette, fastslog han.

– De seneste 20 år, hvor jeg har væ-
ret ude på hospitalerne, har jeg kunnet 
konstatere det og høre, hvordan teknisk 
afdelinger har pebet mangel på vedlige-
hold. Det er politisk vilje der skal til og 
flere penge, hvis dette skal lykkes, kon-
staterede han.

Rigshospitalets centralkompleks og 
Herlevs sengetårn har ingen varmegen-
vinding på ventilationen. Det er 15-20 
år siden man lavede de første business 
cases på, hvad det ville koste at renovere 
det og tilbagebetalingstiden var den-
gang 3-5 år. Det er tankevækkende at vi 
først nu ser på det.

De største efterslæb på ældre hospita-
ler er gamle, nedslidte ventilationsanlæg, 
afløbsinstallationer, sanitet, utætte rør for 
vand og varme, nedbrudte klimaskærme 
osv. Rigshospitalet har et efterslæb på 
100 mio. kr. alene på klimaskærmen.

Målet må være at få skabt en effektiv 
og produktiv hospitalsdrift med bygnin-
ger og logistik der understøtter den kli-
niske drift, er fleksible og kan tilpasses 
behov og krav, spare energi og med ma-
terialer der letter vedligehold, rengøring 
og med moderne, effektive informati-
onssystemer.

Masterplanen for ældre 
sygehuse

Vi må nok erkende, at en række bygnin-
ger er uegnede og bør rives ned.

Ofte er det både billigere og nemmere 
at rive ned og bygge nyt. For at få mest 
værdi for pengene, skal der nok vælges 
en kombination, så optimering af de fy-
siske rammer tilgodeser klinisk drift og 

Rapport for bygningsmæssigt efterslæb for Region 
Hovedstaden fra 2018

De 5 største bygningsmæssige udfordringer i Region Hovedstaden

• Gamle og nedslidte Ventilationsanlæg (375 mio. kr)

• Gamle og udslidte afløbsinstallationer og sanitet (100 mio. kr.)

• Gamle og utætte rørinstallationer for vand og varme (280 mio. kr.)

• Nedbrudt klimaskærm Rigshospitalet (100 mio.kr.)

• Baderum og toiletter på sengeafsnit udvalgte hospitaler (110 mio. kr.)

25-10-2018 www.niras.dk7

Planchen viser, hvor det er, at Region Hovedstadens bygningsmasse halter bagefter – og 
det ser formentlig ikke meget bedre ud andre steder.
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— 
Berøringssikker plug-in skinnesystem 
Nemt og sikkert at ændre og udbygge 
tavler, mens der er spænding på.

Med Smissline i forsyningstavlerne bygges tavlerne op omkring et berøringssikker plug-in 
skinne system IP2X, som giver mulighed for at montere eller fjerne komponenter i tavlen, 
uden at strømmen afbrydes. abb.dk

FSTA – ÅRSKONFERENCE

logistik, men også klimaskærm, tekniske 
installationer og patientsikkerhed.

Af de samlede driftsudgifter på et 
dansk hospital udgør servicebudgettet 
18 pct. og af denne post udgør energi, 
el og varme 17 pct. og bygningsvedli-
gehold 4 pct. Det betyder, at det kun er 
3-4 pct. af driftsbudgettet på et hospital 
som ingeniører og arkitekter bruger flest 
kræfter på, sagde han.

Der kan gøres meget for at indføre 
bæredygtige tiltag, spare energi og øge 
genvinding af varme på fx ventilation og 

udnytte spildvarme. Der kan også gøres 
noget ved den store post, lønninger, som 
udgør 57 pct. af driftsudgifterne.

Her kan se på patientforløb, arbejds-
gange, effektivisere logistik, indbygge 
fleksibilitet og indføre bedre it. Anbefa-
lingen fra Michael Jensen var at lave en 
masterplan for genopretning eller reno-
vering med afsæt i den kliniske drift og 
effektive, sammenhængende patientfor-
løb.

– Mit bud er et man udarbejder en 
masterplan for de enkelte matrikler med 

udgangspunkt i den kliniske drift og krav 
til bygningerne. Man bør analysere, om 
eksisterende bygninger kan understøtte 
en fremtidig kliniske drift.

Jeg ved ikke hvor langt man er nået i 
andre regioner, men man har ikke fået 
lavet en sygehusplan som i Region H, 
sagde Michael Jensen, der overordnede 
konstaterede, at vi nu er nået til den 
svære del af hospitalsbyggeriet i Dan-
mark.

Markedsdirektør Michael Jensen
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Strandmøllen siger tak til alle vores gæster på standen for 
en god, sjov og inspirerende messe.

I år havde vi fokus på vore innovative tiltag og særligt vort 
nye projekt omkring CO2 – fra restprodukt til ressource, som 
vi havde en rigtig god og inspirerende dialog med mange af 
jer om. Vi glæder os derfor allerede nu til, i løbet af 2019, at 
markedsfører GO CO2 fra vores egen kilde.

Men også vores engagement i brinttransport, gav mangen en 
god snak på standen. Vores lille konkurrence, omkring netop 
brintbilen, gav mange svar.

Men også vore 2 andre innovative tiltag omkring XL batterier 
(med 300 bars løsninger), samt vor nye holdbarhed på 5 år 
for vore lægemiddelgasser gav en god dialog.

Fra Strandmøllen var vi 4 deltagere: Finn Kofoed-Dam, 
Michael Nørkjær, Jacob Charles og Edmund Christiansen. Vi 
takker alle deltagerne for den fine opbakning om vores stand.

ÅF Buildings siger tak for en vellykket FSTA Årskonference 
2018.

Som udstiller og rådgiver fik vi mange gode muligheder for 
at møde professionelle aktører og gode samarbejdspartnere 
med interesse for drift, teknologi og arkitektur.

I år havde vi som inspiration for en snak taget udgangspunkt 
i optimale løsninger indenfor sikring og sikkerhed, byggesags-
behandling og commissioning, der er udvalgte specialer blandt 
mange i den totalrådgivning vi kan tilbyde vore kunder.

Vi ser frem til at se jer igen i 2019.

Kære deltagere og medudstillere,

Tak for en god konference. Det var en fornøjelse at møde Jer. 
Vi håber alle har fået et godt udbytte af konferencen.

Tak til bestyrelsen, for et godt sammensat program samt valg 
af afholdelsessted.

Fläktgroup ser frem til at møde Jer igen ved næste års konfe-
rence.

Kontakt FläktGroup, for dit næste ventilationsprojekt.  
+45 7022 2622. info.dk@flaktgroup.com

FläktGroup  
– Din strategiske partner for ventilationssystemløsninger.
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KEN Hygiene Systems A/S takker for de mange besø-
gende på årets FSTA konference. Vi var glade for at kunne 
byde jer velkommen på standen, og de mange gode relatio-
ner 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 med-
lemmerne.

Vi glæder os til at præsentere IQ serien i både hospital og 
Lab versioner, samt robot løsninger til logistikken i steril-
centralerne.

Stort tak til FSTA for en meget vellykket årskonference!

Det var med stor spænding at vi deltog i FSTA’s årskonfe-
rence på Nyborg Strands konference center.

Vi oplevede en stor interesse på vores budskab om at sikre 
badevandet imod Legionella med BWT Safeshower anlæg.

www.bwt.dk

Johnson Controls Køleteknik

I år havde vi bl.a. fokus på det nye Regionshospital i Gødstrup, 
med information om hvordan den nye energicentral samt JCI 
ISAC Scada styrings- og overvågningssystem er bygget op. 

Vi fik snakket med mange forskellige hospitaler, der havde 
interesse i at overveje varmepumpeløsninger i forbindelse 
med nyt køleanlæg. Også blandt maskinmestre og rådgivere 
var der stor interesse for varmepumper. Desuden fik vi gode 
snakke med rådgivere om diverse køleanlægsprojekter og 
med maskinmestre om fordelene ved en fast servicekontrakt. 
Det var et par gode dage og vi er allerede i gang med at følge 
op på de mange muligheder og konkrete forespørgsler.
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Vores Product Manager Flemming og direktør Peter siger 
tak for en spændende FSTA Årskonference, hvor der blandt 
andet var stor opmærksomhed om, hvordan CARE-CALLs 
systemer kan gøre det lettere at indfri de øgede krav i plejen 
på hospitalerne.

Der var især interesse for, hvordan personalet med anven-
delse af NFC-teknologi kan foretage hurtige registreringer og 
bestillinger – næsten automatisk – på sin smartphone. Alt sker 
hurtigt og effektivt, naturligvis med logning af alle aktiviteter, så 
overblikket bevares og dokumentationen sikres.

Hvis du vil have viden og inspiration om, hvordan NFC-tags 
kan anvendes til optimering af arbejdsgange på hospitaler, kan 
du læse mere på vores hjemmeside her: www.care-call.dk/
NFC, hvor Flemming skriver en kort introduktion til emnet.

www.care-call.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.

Tak til alle deltagere og FSTA for en vellykket konference i 
Nyborg.

Beckhoff Automation oplever en stigende opmærksomhed 
på, at en bygning skal ses som én stor infrastruktur, der skal 
optimeres.

Derfor har vi udviklet en innovativ, åben platform, der samler 
alle typer intelligente løsninger.

Vi gør det muligt at analyserer data på tværs af bygningsinstal-
lationerne og her er der store energibesparelser at hente.

Derfor er det en god ide, at rådgivere, arkitekter og andre, der 
har med byggerier at gøre, vælger en åben platform, som kan 
samle alle systemer som HVAC, CTS, IBI etc. ét sted.

Vi er altid klar med rådgivning til netop dit byggeprojekt – ring 
til Morten Rasmussen på 2181 2218 for yderligere dialog og 
information.

www.beckhoff.dk
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VENTILATION

FläktGroup forsyner hospitaler 
og andre kritiske installationer 
med renere luft
Luftbehandlingssystemer i bygninger står over for stadig strengere krav: Systemerne skal være mere 
energieffektive, og de skal sikre, at lokalerne er gode og sikre. Disse krav er usædvanligt udfordrende for 
hospitaler, hvorfor der løbende udvikles løsninger til styring af den optimale mængde af luft, der udskiftes 
i enhver situation. Samtidig skal både luftforholdene og luftstrømmene styres på bedst mulig måde. 
Avanceret teknologi og lokalernes egnethed er nøglebegreber i dag.

Mange byggetyper og brugssteder kræ-
ver en total adskillelse af indblæsning- og 
udsugningsluft. Byggetyperne omfatter 
hospitaler, medicinproduktion og andre 
steder, der kræver hygiejniske forhold. 
Luftbehandlingssystemer til sundheds-
formål skal opfylde særlige krav. Blan-
ding af indblæsning- og udsugningsluft 
er ikke tilladt i et hospitalsmiljø.

Kontrolleret ventilation er kun mulig 
ved hjælp af et korrekt reguleret, afba-
lanceret og regelmæssigt serviceret kli-
maanlæg.

Et sikkert valg – når talen falder 
på klimaanlæg til hospitaler

Et godt udført ventilationssystem forhin-
drer luftbårne infektioner i et sygehus-
miljø, hvilket betyder, at patientsikkerhe-
den forbedres. Klimaanlæg i høj klasse 
sikrer et behageligt miljø for sundheds-
personale og besøgende, og frem for alt 
gunstige betingelser for en kortere ind-
læggelsestid. Patienter, der føler sig godt 
tilpas, kommer sig hurtigere.

FläktGroup har lange traditioner og et 

godt ry som værende en leverandør af 
energieffektive luftbehandlingsproduk-
ter- og systemer af høj kvalitet. Udvik-
lingsarbejdet på udstyret over mange år 
sikrer en høj grad af energieffektivitet og 
dermed ekstremt lave livscyklusomkost-
ninger for hele bygningen.

En af hjørnestenene i vores virke er, at 
vi er et sikkert valg for hospitals luftkon-
ditionerings løsninger. Vores systemer er 
fremstillet og udviklet til de strengeste 
europæiske hygiejnestandarder. For ek-
sempel har vores luftbehandlingsenhed, 
eQ, modtaget det tyske hygiejniske luft-
instituts VDI6022 certifikat.

Dette certifikat garanterer, at vi kan 
give en nem vedligeholdelse af luftbe-

handlingsenheder og en effektiv fjer-
nelse af fugt. De materialer og strukturer, 
der anvendes i fremstillingen, er mikro-
biologisk passive. Det betyder, at klima-
anlæggene kan forblive renere i længere 
tid og dermed garantere ren luft for pa-
tienterne.

Vi har syv produktfamilier, som vi kan 
bruge til at tilbyde løsninger for at opnå 
den bedst mulige indendørs luft- og 
brandsikkerhed. Vores produktfamilier 
omfatter en lang række produktområder: 
ventilationsaggregater, fancoil-enheder, 
kølebafler, ventilatorer, spjæld, filterme-
dier, datacenterkøling, køleenheder, var-
mepumper samt styring, regulerings- og 
optimeringssystemer.

AF SALGSCHEF CARSTEN R. JØRGENSEN

Teknikrum: Indrettet med Econet
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ECONET® PREMIUM er den 
smarte løsning til effektiv 
energiudnyttelse og sikring af 
hygiejnisk luftkvalitet

For at tilsikre en god, og sikker ventila-
tion tilbyder FläktGroup et innovativt og 
effektivt væskekoblet varmeveksler sy-
stem, ECONET®, hvis energieffektivitet 
er helt i særklasse.

Væskekoblet varmegenvinding er den 
eneste mulighed, når du vil tilsikre, at 
der ikke er nogen kontaminering mellem 
luftstrømmene. Den samme udsugnings-
enhed kan sikkert udsuge fra rum med 
forskellige renhedsklasser uden at bringe 
renheden af indblæsningsluften i fare.

Mange hospitalsbygninger er gamle, 
og luftkonditionering bliver udført uden 
varmegenvinding. Varmegenvindingsef-
fektiviteten skal være så høj som muligt for 
at varmeenergiforbruget kan opfylde de 
moderne og høje energieffektivitetskrav.

FläktGroups ECONET-energisystem 
kan opnå en virkningsgrad på op til 80% 
af energien. Derved reduceres beho-
vet for varmetilførsel fra den eksterne 
varmeinstallation. I en væskekoblet var-
meveksler sker varmeveksling mellem 
indblæsning og udsugningsluft via et 
væskekredsløb. Luftstrømmene er 100% 
adskilte, fordi de placeres i egen sektion.

Gode erfaringer fra finske 
hospitaler!

ECONET-teknologien har en lang histo-
rie, for eksempel på Turku Universitets-
hospital.Der er også flere ECONET-en-
heder på Uleåborg Universitetshospital, 
både nye og ældre enheder, som er ble-

vet installeret under renovering. Erfarin-
gerne derfra er blevet brugt til at videre-
udvikle på vores produkter.

I 2010 installerede man et ECONET-
system på Triangle hospital i Meilahti, 
Hospitalet fik en ekstraordinær garan-
tiperiode på fem år. ECONET-systemet 
blev efter perioden udløb rost for at have 
fungeret upåklageligt efter designfor-
skrifterne uden fejl for hele perioden. 
ECONET opnåede hermed sit ry for væ-
rende et pålideligt system.

Direkte kundekontakt er vigtigt

Vi ønsker at bidrage med vores erfaring 
og kompetencer allerede i den indle-
dende fase af et hospitalsbyggeri, da det 
er her de vigtigste beslutninger vedrø-
rende fremtidig drift bliver skrevet ned, 
samtidig med at den største 
del af sygehusets livscyklus / 
driftsomkostninger bliver god-
kendt.

Som specialister er det vores 
udgangspunkt at kunne tilbyde 
tekniske løsninger allerede 
i begyndelsen af hospitalets 
konstruktionsdesign og bygge-
stadium. Tre ting skal være i or-
den for at opnå succes på mar-
kedet: Produktegenskaberne, 
en høj produktkvalitet, og en 
Excellent produktsupport.

Kunder investerer stort i ud-
styr, så det er vigtigt for os, at 
vores kunders systemer funge-
rer.

FläktGroup lykkes derfor 
gennem kvalitet og en yderst 
funktionel produktsupport. For 

os betyder innovation at opfylde vores 
kunders behov ved konstant at udvikle 
os og blive endnu mere pålidelige, samt 
at have sikre og omkostningseffektive 
systemer.

Yderligere information

Salgschef DK:
Carsten Rejnhold Jørgensen
Tlf.: +45 5156 6443
Mail: 
Carsten.r.jorgensen@flaktgroup.com

Dele af denne artikel blev første gang of-
fentliggjort i det sociale og kommunale 
tidsskrift Social og Kommunal Økonomi, 
Finland, februar 2018.
Tekst: Eini Kettunen, oversat FläktGroup 
DK Hørning.

Meilahti, Finland Hospitalsområde.  
I forgrunden ses Helsinki universitets-
hospital, samt Biomedicinområdet og 
Meilahtis tårnhospital.

Teknikrum: Indrettet med Econet
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Stor erfaring gør vores kunder trygge!
Vores erfaring som løsningsorienteret filterleverandør til sundhedssektoren, 
giver daglig tryghed i driftsafdelingerne landet over.

Vores filterløsninger renser luften i den danske sundhedssektor.

Mann+Hummel Vokes Air A/S
Avedøreholmen 88, 2600 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

Leadership in Filtration
https://airfiltration.mann-hummel.com/dk/

Vokes Air_Mann+Hummel_180x128,5.indd   1 06/09/2018   11.13

ARBEJDSMILJØ

Stepless løsninger giver 
værdige adgangsforhold
Stepless produkterne nedbryder barriererne for alle med nedsat mobilitet og skaber samtidig værdige 
adgangsforhold. V. Guldmann A/S tilbyder elegante specialdesignede Stepless løsninger, der kan 
indbygges diskret i interiøret såvel som mere standardiserede løfteplatforme og platformslifte.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der er stadig mange barrierer for gang-
besværede, kørestolsbrugere samt folk 
med barnevogne, men virksomheder 
som V. Guldmann A/S arbejder hele ti-
den på at udvikle løsninger, der kan eli-
minere de niveauforskelle, der kan være, 

og dermed skabe værdige adgangsfor-
hold og tilgængelighed for alle.

I nogle tilfælde er de ramper, der fi n-
des på markedet ikke tilstrækkelige, for 
eksempel ved store niveauforskelle. 
Guldmann har – ud over ramper – også 
en lang række standard løfteplatforme 
og platformslifte, som kan passe ind 
i langt de fl este miljøer. Er behovet af 
mere æstetisk karakter kan virksomhe-

den tilbyde elegante, funktionelle spe-
cialdesignede løsninger, som er i har-
moni med omgivelserne.

X-Ray løfteplatform

Specielt til hospitaler har virksomheden, 
sammen med Sydvestjysk Sygehus, ud-

Fortsættes side 66



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

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

ARBEJDSMILJØ

viklet en X-Ray løfteplatform til brug i 
blandt andet røntgenafdelinger. Denne 
løfteplatform er nedbygget i gulvet og 
kan løfte patienten op i den korrekte 
højde i forhold til røntgenapparatet, når 
f. eks. knæ eller fodled skal røntgenfoto-

graferes. Løsningen er installeret mange 
steder på sygehuse i Region Syddanmark.

Bodil Lykke Kristensen, der er Afde-
lings Radiograf på Sydvestjysk Sygehus 
fortæller, hvad X-Ray løfteplatformen 
betyder for dem: ”X-Ray løfteplatformen 
skaber et langt bedre arbejdsmiljø. Tid-
ligere skulle vi bruge en trappe på hjul. 
Trappen fylder rigtig meget, og det er 
besværligt for patienterne at komme op 
ad de høje trin. Ligeledes er den tung, 
den fylder meget i rummet og der er ri-
siko for arbejdsskader. Med X-Ray løf-
teplatformen kan man lifte patienten op 
i korrekt højde ved hjælp af en fjernbe-
tjening, så man samtidig bevarer en god 
kontakt med patienten. ”

– Ud over ovenstående er X-Ray løfte-
platformen samtidig tidsbesparende, da 
den altid er klar til brug. Dette betyder 
meget, da vi har ca. 20 patienter igen-
nem hvert røntgenrum om dagen, som 
vi benytter løfteplatformen til, fortæller 
Bodil Lykke Kristensen.

X-Ray løfteplatformen har støtter, 
der gør det trygt for patienten at stå på 
platformen. Den har en lav indbygnings-

højde, hvilket gør at den nemt kan instal-
leres også ved etageadskillelser.

Ny standard løfteplatform

Indenfor brandet Stepless har Guldmann 
udviklet intenst i de senere år, med det 
formål at kunne tilbyde løsninger til per-
soner med nedsat mobilitet således, at 
der også for dem er ubegrænset adgang 
alle ønskelige steder. Landedirektør Al-
lan P. Wessman fastslår, at Guldmann 
kan tilbyde hospitalerne mange både 
standardiserede og specialdesignede 
løsninger:

– Vi har en række standardiserede 
produkter som produceres primært på 
vores fabrik i Århus. Med installation af 
disse kan kørestolsbrugere og andre pas-
sere trapper, hvor der er små eller større 
forskelle i gulvniveauet. Specialdesig-
nede løsninger kan skjules fuldstændigt 
inden døre.

Guldmann har netop i oktober lance-
ret LP7 løfteplatformen, der kan udligne 
niveauforskelle fra 0 og helt op til 1,5 me-
ter i højden. Løftekapaciteten er 350 kg. 
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Der er utallige anvendelsesmuligheder 
for LP7 løfteplatformen, vurderer Allan 
Wessman:

– Den kan anvendes alle steder med 
niveauforskelle, hvor der skal sikres til-
gængelighed. Vi ser flere nye tiltag i byg-
geregulativerne, der indebærer krav om 
bedre tilgængelighed for alle. Det er der-
for vigtigt, at vi bidrager til at understøtte 
denne udvikling i samfundet, så ingen 
oplever at de bliver ekskluderet.

Ramper som er tilgængelige på mar-
kedet vil ikke altid kunne løse proble-
merne. Ofte vil de blive så stejle, at det 
kan være en kraftanstrengelse for en 
kørestolsbruger at komme op. Med en 
løfteplatform bliver en gangbesværet 
selvhjulpen, siger han.

Højt specialiseret 
udviklingsafdeling

Hos Guldmann har man en specialafde-
ling med fokus på Stepless produkter og 
der udvikles hele tiden nye og optime-
rede løsninger.

– Et forløb starter typisk med, at vi 
sender vores konsulent og en ingeniør 
ud for at se på en indretning der giver til-
gængelighedsudfordringer. Således kan 
de vurdere, hvordan vi kan sikre fuld ad-
gang for kørestole, barnevogne m.m. og 
bevægelsesfrihed i bygningen.

Den optimale situation opstår, når vi 
inddrages i et samarbejde med arkitek-
ter, allerede inden de er ved at slå de 
første streger til et konkret projekt. I den 
situation kan de kan drage fuld fordel af 
vores store erfaring og indarbejde al vor 
viden, råd og vejledning i byggeriet.

Det er specielt vigtigt, hvis de ønsker 
en æstetisk løsning, hvor Stepless pro-
duktet er i harmoni med omgivelserne. 
Vi kan skjule en speciallift helt i bygnin-
gen, men inddrages vi først på et tids-
punkt, hvor byggeriet står færdigt, kan 
der opstå begrænsninger, når og hvis 
installationen ønskes skjult.

Som eksempler på, hvor vi har instal-
leret specialløfteplatforme er blandt an-
det Notre Dame kirken i Paris, hvor vi har 
installeret en løsning indbygget i mar-
mortrappen op til alteret. Løsningen kan 
”kollapse” trappen og hæve en platform 
hele vejen op, så kørestolsbrugeren kan 
køre direkte hen til alteret. Hele marmor-
trappen genetableres blot med et tryk på 
en knap.

Et andet eksempel er, at vi i Folketin-
get i løbet af sommeren har afmonteret 
talerstolen og bygget den op på samme 
måde, nu med en løfteplatform som der-

med gør talerstolen tilgængelig også for 
kørestolsbrugere. Vi har desuden instal-
leret en tilsvarende løsning i Riksdagen i 
Sverige.

– Vi startede med Stepless produk-
terne tilbage i 2001, så vi har 17 års erfa-
ring på området. Vores specialløfteplat-
forme er der ikke ret mange andre der 
har udviklet på samme måde som os, og 
vi er absolut nogle af de førende på mar-
kedet – også internationalt. Markedet 
for standard løfteplatforme er derimod 
mere konkurrencepræget, men vi er de 
eneste der er 100% danske siger Allan P. 
Wessman.

Indbygget medicinsk godkendt 
klasse III vægt

Udover at lave standard og specialløfte-
platforme under brandet Stepless – Til-
gængelighed for alle, så leverer og pro-
ducerer V. Guldmann A/S også loftlifte, 
skinnesystemer og løftesejl – løsninger, 
der skaber tid til omsorg. Virksomheden 
har netop lanceret en verdensnyhed – 
markedets første af sin art; loftlift med 
indbygget medicinsk godkendt klasse 
III vægt, som omtalt i sidste nummer af 
HDA.
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Stor erfaring gør vores kunder trygge!
Vores erfaring som løsningsorienteret filterleverandør til sundhedssektoren, 
giver daglig tryghed i driftsafdelingerne landet over.

Vores filterløsninger renser luften i den danske sundhedssektor.

Mann+Hummel Vokes Air A/S
Avedøreholmen 88, 2600 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

Leadership in Filtration
https://airfiltration.mann-hummel.com/dk/

Vokes Air_Mann+Hummel_180x128,5.indd   1 06/09/2018   11.13

LOGISTIK

Rambølls viden fra udlandet 
skal gavne danske hospitaler
Rådgivningsvirksomheden etablerer organisation, der bringer specialistkompetencer inden for 
hospitalsbyggeri i spil på tværs af de Nordiske lande. Målet er at levere de mest innovative løsninger på 
området.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Rambøll har udviklet stærke specialist-
kompetencer inden for hospitalsbyggeri i 
Norden gennem fl ere årtier og har en do-
kumenteret track record på store, udfor-
drende projekter. Hospitalsbyggeri er for 
nyligt udpeget til en af Rambølls strategisk 
udvalgte specialistydelser, som vil være et 
prioriteret indsatsområde fremadrettet, 
og ydelsespaletten udbygges løbende.

Senest har Rambøll overtaget den 
tyske rådgivningsvirksomhed, MMG, 

med base i Berlin og kontorer i Wien og 
Danmark, som er Europas førende i ho-
spitalslogistik og automatisering. MMG 
har gennemført og planlagt 30 AGV-
systemer (Automated Guided Vehicles) 
i Europa, 100 rørpostsystemer (PTS) og 
talrige andre logistik- og automatise-
ringsprojekter. Med opkøbet står Ram-
bøll stærkt og har fået adgang til nye, 
vigtige kunder. Nyt Aalborg Universitets-
hospital og Nyt Hospital Nordsjælland 
i Hillerød er to store projekter Rambøll 
i øjeblikket er involveret i, ligesom virk-
somheden også har været rådgiver på 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

– Rambøll har et godt, bredt kendskab 
til og stærke referencer på sygehuse 
både i Danmark og internationalt. Vi øn-
sker i højere grad at udnytte den viden, 
der er opbygget lokalt, og styrke sam-
arbejdet på tværs af Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Storbritannien og Tysk-
land.

Det fastslår Ib Grønlund Sørensen, 
ansvarlig for Rambølls hospitalsdivision 
i Danmark og Market Director Thomas 
Strecker Leitner, ansvarlig for Rambølls 
hospitalslogistik internationalt. De står i 
spidsen for arbejdet med at etablere den 
nye organisation.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8  69 

Navtilus · Skelagervej 377D · DK-9000 Aalborg · +45 7025 2555 · www.navtilus.dk

Specialist af validerede logistik- og lagerstyringssystemer til den 
danske  sundhedssektor gennem 20 år

Hvor er ting? – Overblik over inventar og lager, sporing, batch samt lot nr. styring
Har vi for meget? – Reduktion af lagerbeholdning og likviditetsbindinger
Hvor gammelt er det vi har? – Udløbsstyring og reduktion af kasserede varer 
Holder budgettet? – Økonomisk overblik, både for personale og ledelse

Hos Navtilus skærer vi det over�lødige væk og gør sundheds-IT simpelt

Hospitalsvæsnet 
under kniven…

LOGISTIK

Norden er første skridt

– Vi starter med at samle kræfterne i Nor-
den, som er kernemarkederne, hvor vi 
skal arbejde tæt sammen om innovative 
løsninger i kombination med lokal indsigt 
i det enkelte lands lovgivning, normer, 
planlægningspræmisser. Med fokus på 
de nordiske lande skal vi styrke hinan-
dens kompetencer. Vi har alle kompe-
tencer inden for byggeri og idriftsættelse 
og ønsker at styrke dem generelt som 
Nordeuropas største og mest erfarne in-
den for hospitalslogistik.
– Vi løser ikke opgaver på samme måde 
i de enkelte lande og kan tilføre danske 
projekter nye, utraditionelle løsninger. 
Hospitaler er meget komplekse bygge-
rier, der kræver en samlet indsats for at 
være sikker på, at alle krav bliver opfyldt.

Godt 150 medarbejdere er samlet i 
den nye hospitalsdivision. Der er tale 
ingeniører, hospitalslogistikere og en 
række andre eksperter på området. Må-
let er at trække på kompetencer og viden 
fra hele den nye gruppe, så projekterne 
kan gennemføres hurtigere og bedre.

– Den nye organisation udbygges i 

takt med opgaveporteføljen. Som ud-
gangspunkt ligger kerneydelserne inden 
for ingeniørdisciplinerne. Nu har vi fået 
logistik med, og vi har ambitioner om at 
udvide paletten med hospitals- og medi-
coteknisk planlægning. Vi vil gerne helt 
tæt på kunden og skabe merværdi al-
lerede i den indledende planlægning af 
projekterne.

Rambøll startede i januar med at samle 
sit netværk og udveksler nu systematisk 
viden på tværs af landegrænserne i seks 
lande. Det er en løbende proces og næ-
ste år kommer der for alvor fart på ini-
tiativerne. Så venter virksomheden at se 
fl ere resultater af samarbejdet. Rambølls 
nye organisation bliver ret unik, vurderer 
de, da det generelle billede er, at der ikke 
er tradition i branchen for at udveksle vi-
den på den måde. Planlægningen mål-
rettes efter at skabe merværdi allerede i 
den indledende projektfase.

Store innovative projekter

Rambøll arbejder på at fi nde løsninger, 
så hospitalerne kan fokusere på at be-
handle patienterne, uden at driften bli-

ver dyrere. Og automatiseringen i form 
af hospitalslogistiske anlæg rummer mu-
lighed for at frigøre ressourcer til patient-
behandling – de såkaldt varme hænder 
– for de samme penge. Et eksempel er 
etablering af innovative centrale senge-
vaskeprojekter på Nyt Aalborg Univer-
sitetshospital og Nyt Hospital Nordsjæl-
land, hvor 300-400 senge dagligt vil blive 
hentet af AGVer og køres til sengevask 
for at blive returneret rengjorte af robot-
ter. Rambøll er i øjeblikket ved at udar-
bejde det tekniske udbudsmateriale og 
projektet ventes udbudt om 6 måneder. 
Lignende AGV-projekter til varetrans-
port har realiseret besparelse på 30 års-
værk. Investeringen har ved de projekter 
været tilbagebetalt i løbet af 5-6 år, mens 
levetiden er mere end 20 år.

– Opkøbet af MMG har tilført Rambøll 
en specialviden om hospitalslogistik og 
automatisering, så virksomheden kan 
være en drivende kraft i masterplanlæg-
ning, udbudsmateriale og implemente-
ring af højteknologiske løsninger. Vores 
ambition er at blive Nordeuropas største 
hospitalsrådgiver, slutter Ib Grønlund 
Sørensen og Thomas Strecker Leitner.
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STEELCO I OFFENSIVEN:

Vokser fra 0 til 16 
ansatte på 18 måneder
Steelco Denmark A/S har ændret sit navn til Steelco Nordic A/S, har droppet agenterne og møder nu 
kunderne direkte. Den nye nordiske chef Ole Mortensen er godt på vej til at indfri ambitionen om at være 
en af de absolut førende leverandører til hospitaler, pharmaindustrien og life science i Norden

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der er fart over feltet hos den italienske 
producent.

Selvom Steelco Denmark først blev 
etableret den 1. januar 2017, er selska-
bet i de mellemliggende kun 18 måneder 
vokset fra 0 til hele 16 specialiserede 
medarbejdere, der arbejder målrettet 
med selv at sælge produkter, løsninger 
og service til kunder i hele Norden dog 
med undtagelse af healthcare og Lab-
produkter i Sverige.

Steelco Denmarks team er garvede 
folk med erfaring og et indgående bran-
chekendskab, fastslår Steelco Nordics 
nye direktør Ole Mortensen, der kom-
mer fra en ledende stilling inden for 
branchen og har beklædt tillidshverv i 
medicoindustrien.

– Vi er blevet virkelig godt modtaget 

af kunderne, hvilket vi naturligvis er me-
get glade for. I 2018 har vi modtaget og 
afviklet en hel række projekter inden for 
alle vores forretningsområder. Vi er et 
anerkendt brand, og kunderne kender 
ikke mindst vores specialdesignede løs-
ninger, siger han.

Steelco Nordic sælger og servicerer 
udstyr inden for infektionskontrol til ho-
spitaler, pharma, life science / LAB samt 
plejeområdet.

Steelco tilbyder egne produkter in-
den for både damp- og lavtemperatur-
sterilisation. Af rengøring og desinfek-
tion markedsfører Steelco et komplet 
program af vaskemaskiner til kirurgiske 
instrumenter som Da Vinci udstyr, skop-
vaskemaskiner, containervaskemaskiner, 
sengevaskemaskiner, ultralydsvaskere 
samt en bred vifte af tilbehør.

– Vi er også stolte over at have vores 
egen sterilforsyningsstyring og sporbar-
hedsløsning, SteelcoDato Pro, hvor vi 
har solgt vores første system i Danmark 

til levering i januar 2019. Vi markedsfø-
rer naturligvis også Steelcos egne deter-
genter og testprodukter, siger Ole Mor-
tensen.

Danmark et centrum for Norden

Steelco S.p.A., der er hjemmehørende 
i Italien med hovedsæde og produktion 
nordvest for Venedig tæt på byen Castel-
franco, besluttede i slutningen af 2016 at 
etablere egne salgs- og serviceselskaber 
i Norden frem for agenter og startede 
med Danmark, der har ansvaret for de 
nordiske aktiviteter.

Næste skridt var Finland, hvor Steelco 
i dag er veletableret. Senest er Steelco 
Norge etableret i juni 2018 med afde-
lingskontor i Oslo. Med disse tiltag gav 
det god mening at omdøbe Steelco Den-
mark til Steelco Nordic, påpeger Ole 
Mortensen.

Steelco Nordic har domicil i Kgs. 
Lyngby, men den hurtige udvikling og 
mange nye medarbejdere betyder, at 
pladsen er blevet trang, så 1. januar 2019 
flytter salgs- og serviceselskabet til større 
lokaler i Kgs. Lyngby for at få optimale 
rammer til at supportere kunderne.

I sommeren 2017 indgik Steelco SpA 
og Miele et partnerskab, men Steelco 
er helt sin egen med egne produkter og 
egen salgs- og serviceorganisation, på-
peger Ole Mortensen. Steelco Nordic 
har ansvar for projektsalg og service til 
hospitaler og hjælpemiddeldepoter samt 
for salg af alle produkter og service til 
pharma og life science.

– Vi står for al markedsføring og ser-
vicering af produkterne. Selvom vi er 
en relativ ung virksomhed, er vi vokset 
stærkt og hører til blandt de største på 
området i Norden.Steelco’s hovedkvarter 
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DU HAR OPGAVEN VI HAR LØSNINGEN

Vores vision er at være blandt de førende leverandører indenfor kompressor-, automatik-, 
vakuum- og pumpeteknologi, samt at være kendt for vores høje kompetence, kvalitet og 
værdiskabende løsninger – der sikrer vores kunder høj drift ssikkerhed og god økonomi.

ISO 9001
certifi ceret

SPECIALDESIGNEDE kompressorløsninger med styringer og eft erbehand-
lingsudstyr. Energivenlige og drift ssikre frekvensstyrede olie-smurte og olie-fri 
kompressorer med nyeste teknologi og høje virkningsgrader. Oliefri trykluft  
kvalitet O – ingen olie i kompressoren. Stort program i stempel-, skrue-, lamel-, 
lydsvage- og mobile kompressorer.

CENTRALE VAKUUMSYSTEMER 
i henhold til DS/EN 7396, triplex 
med PLC og dansk interface. 
Bakteriologiske fi ltre hvor hver 
pumpe/fi lter kan serviceres/
udskift es under drift . Duplex med 
PLC dansk interface. Centrale 
anæstesi- og diatermisug.
Vakuumpumper og komponenter 
med store kapaciteter til pro-
cesvakuum, også ATEX, fx fryse-
tørring og vakuumdestillation.

KOMPLET SERIE af samlede og 
kundetilpassede magnetventiler, 
pneumatiske løsninger med 
komplet program i luft cylindre og 
ventiler on-site eller off -site ser-
vice og reparationer, opbygning 
af styretavler eller fremstilling af 
specialcylindre på eget værksted 
i relation til kundens behov, øn-
sker og kravspecifi kationer.

HYGIEJNE

Individuelle løsninger i fokus

Steelco gør meget ud af at imødekomme 
kundernes behov og tilpasse sine pro-
dukter individuelt og specifikt. Passer 
produkterne ikke helt, tilbydes kunderne 
fleksible løsninger. Det er et forretnings-
område Steelco konstant videreudvikler:

– Det er vigtigt for os at kunne tilbyde 
aftersales og service. Vi har stor fokus på 
vores kunder og tilbyder service og vali-
dering efter deres ønsker og behov. Vo-
res serviceafdelinger i Norden er nu vel-
etableret og mere end halvdelen af vores 
medarbejdere er ansat i afdelingen.

– Når vi siger, at vi kundetilpasser os, 
mener vi det helt bogstaveligt. Typisk til-
byder man i branchen kun hospitalerne 
typetestede standardversioner, men 
kunderne ønsker ofte tilpassede løs-
ninger. Derfor tilbyder vi ud over vores 
standardsortiment i grundmoduler også 
at tilpasse produkter og løsninger, som vi 

udvikler specifikt for dem til det enkelte 
projekt. 

Sengevaskere sælges typisk som 
standardprodukter, men vi har udviklet 
sengervaskere med kammermål efter 
kundeønske, der passer fuldstændigt til 
konkrete projekter. Vi går ret langt for 
at tilpasse os kundernes behov og har 
i 2018 allerede installeret og idriftsat et 
betydeligt antal maskiner.

Målet er en klar førerposition

Steelco som brand er årligt vokset med 
gennemsnitligt mere end 20 pct. siden 
starten i år 2000, påpeger Ole Morten-
sen, som konkluderer, at virksomheden 
har ramt kundebehovene godt:

– Jeg tror Steelco har de produkter og 
ydelser, kunderne ønsker. Hospitalernes 
interesse skyldes, at vi er kendt for at 
udvikle fleksible, kundetilpassede pro-
dukter og løsninger i en kvalitet, der er 

på niveau med de bedste, og indtænker 
bæredygtighed i alle projekterne.

Steelco er godt repræsenteret på ho-
spitalerne. Vores produkter står ikke på 
alle, men på langt de fleste hospitaler. 
Vores to omtrent lige store ben er ho-
spitaler og hjælpemiddeldepoter som 
det ene og healthcare, pharma og life 
science som det andet.

Det er gået stærkt, og vores medarbej-
dere har erfaring og et godt kendskab til 
branchen. Vi har haft store og gode or-
drer i hele 2018 og leveret til flere pro-
jekter. Hele vores team er blevet meget 
positivt modtaget af kunderne.

Vi vækster alle steder i Norden. Ste-
elco står i dag stærkest i Danmark og 
Norge, men vokser i øjeblikket også kraf-
tigt i Finland. Vores mål er at fastholde 
vores stærke position og være en af de 
absolut markedsledende og førende i 
branchen, siger Ole Mortensen.
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KEN har ramt plet med 
ny serie vaskemaskiner
Den fynske vaskemaskineproducent KEN Hygiene Systems oplever meget stærk efterspørgsel i hele 
verden på sin nye ressourcebesparende IQ-serie af instrumentvaskere, der både reducerer forbruget af 
vand, el, kemi til rengøringen og samtidig kan vaske hurtigere.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

– KEN har fået en god modtagelse, og 
har haft succes på markedet lige fra star-
ten med IQ-serien. Vores forventning 
om, at maskinerne ville performe godt, 
er helt indfriet. Kunderne efterspørger 
og er virkelig glade for de nye maskiner, 
siger salgschef Brian Mølmer Pedersen 
fra KEN Hygiene Systems.

Vi har inddraget kunderne i udvik-
lingen af maskinerne ved at interviewe 
dem om, hvad de lægger vægt på. Det 
var lav vasketid, beskedent vandforbrug, 
rengøringsvenligt kabinet og en udstyrs-
pakke, der kan dække alle behov. De øn-
sker har vi arbejdet hårdt for at opfylde.

Vi står pt med en stor markedsfordel, 
da der er masser af konkurrenter interna-
tionalt, men ingen kan komme i nærhe-
den af at matche IQ-seriens effektivitet. 
De store maskiner bruger traditionelt 
35-45 liter pr. vaskefase, men de nye IQ-
maskiner er nede på at bruge 22-25 liter.

Da der typisk er 5 vaskefaser i alle ma-
skiner, giver serien en stor besparelse på 

vand, el, kemi og tid, da maskinerne også 
vasker hurtigere og dermed tjenes hurti-
gere hjem. Vand er desuden en mangel-
vare i mange lande, så vandbesparelser 
er i fokus, siger han.

Jeg er overrasket over, hvorfor de 
andre producenter ikke har tænkt på 
samme måde, men måske skyldes det 
måden de udvikler på. I Danmark tænker 
vi meget i energibesparelser og jo mere 
klimavenlig produktion og produkterne 
er, desto bedre, siger han.

IQ-serien er beregnet til brug i skylle-
rum, laboratorier, sterilcentraler og ope-
rationsafdelinger.

75 liter vand sparet pr. vask

KEN introducerede den første instru-
mentvaskere IQ5 med 10 kurve for 3 år 
siden og salget er ifølge Brian gået rigtigt 
godt. For et år siden kom IQ6, der kan 
tage op til 18 kurve og nu kommer IQ4 
som er en 8 kurvs maskine.

– På vor store IQ6 maskine har vi re-
duceret vandforbruget med næsten 30 
pct. Det giver store besparelser i vand, 
el, sæbe og afspænding. Når sterilcen-

tralerne vasker 5-8 gange om dagen, kan 
de spare 15 liter pr. vaskefase som der er 
5 af i hver instrumentvask, så de reduce-
rer forbruget med 75 l pr. vask.

IQ6 er ekstrem konkurrencedygtig 
på vasketiden, der er reduceret markant 
til 30-35 minutter, hvorefter indholdet 
er knastørt. Mange siger de kan det 
samme, men har svært ved at leve op til 
det, mens vi står inde for at vore tal pas-
ser.

Første serie med glaskabinet

Et andet fremskridt som Brian Pedersen 
fremhæver, er et ekstra hygiejnisk kabi-
net, hvor de rustfrie stålplader i top og 
bund er erstattet af hærdet glas:

– Vi går væk fra traditionelle stålka-
binetter til overfl ader og erstatter dem 
med hærdet glas, så man kan rengøre 
maskinerne ordentligt. Det tilbyder 
ingen af vore konkurrenter. Glasover-
fl aden har modsat stål ingen mikrosko-
piske fordybninger som kan skjule smit-
tekim.

Glas er nødvendigt, når man ønsker 
at sikre høj hygiejne. Man kan tørre det 
af og desinfi cere maskinerne med de 
skrappeste rengøringsmidler. Glasset 
tåler alt i modsætning til rustfrit stålkabi-
netter, der bliver korroderet.

Glasoverfl aden præsenteres med en 
hvid baggrund, som også er pæn at se på 
i forhold til de traditionelle designs på de 
gamle maskiner, tilføjer han.

Stor international interesse

Vi har mærket rundt omkring på mar-
kederne, at dette virkeligt er, hvad 
kunderne ønsker. Bæredygtighed er et 
buzzword i hele verden. Vand er bare en 
rigtig vigtig ting i det her. Vi har optime-
ret vores vandforbrug markant.
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Waterlogic drikkevandskølere
Skræddersyet til hospitaler

Besøg os på www.waterlogic.dk
eller ring på +45 70 23 80 55

Firewall™

BioCote®

Aktiv kulfilter

Waterlogic har 4 kerneteknologier

Sølv ion additiv som beskytter 
plastoverfl aden imod baktierier.

Reducerer sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer med 99,9999%.

Filtrerer vandet for dårlig smag, 
lugte, klor og cyster.

R600a kølemiddel
Naturligt kølemiddel med en GWP værdi 
på under 5, hvilket er et lovkrav i DK.

Unavngivet 1   1 27/09/2018   12.44

HYGIEJNE

Fælles for maskinerne er, at vi har ud-
viklet en meget konkurrencedygtig serie 
der sætter fodaftryk. Det energimæssige 
footprint, når man snakker bæredygtig-
hed, er godt for hospitalerne. KENs serie 
instrumentvaskere giver konkurrenterne 
baghjul.

Vi sikrer hospitalerne større besparel-
ser på forbruget end de nogensinde har 
haft. Det er der blevet taget rigtigt godt 
imod i Danmark og i udlandet, hvor vand 

er en mangelvare. Især i Afrika og Japan, 
men også i de sydeuropæiske lande, 
hvor vi har Matachana, som partner.

Selv om Det Hvide Hus har trukket 
USA ud af klimaarbejdet, er KEN på vej 
ind i USA, hvor hospitalerne viser stor 
interesse for den danske serie. KEN ser 
de største muligheder i Europa, men at 
KEN er kommet ind i Japan og USA viser 
gode takter.

Kilowatttimerne er dyrest ved en vask, 
mens vandprisen varierer stærkt. Gene-
relt er vand dyrest i Mellemøsten, Afrika 
og storbyer. Vasketiden er reduceret ved 
at indstallere et kraftigere varmelegeme i 
maskinerne. Besparelsen i energiforbru-
get opnår KEN alligevel ved at reducere 
mængden af vand og vaskemidler.

Kortere tilbagebetalingstid

– Vores vision er, at vi skal ud og sælge 
mange flere maskiner end tidligere. På 
verdensplan er vi et lille firma, men vores 
distributører begynder at erobre mar-
kedsandel. Det kan vi se på mængden af 
store maskiner der bliver solgt.

Skifter man traditionelle instrument-
vaskere ud med vores nye maskiner, vil 
de være tilbagebetalt i løbet af 10 år, men 
det afhænger af brugen. Instrumentva-
skerne kan typisk køre i 10-15 år, men 
KEN ser ofte maskiner der har kørt i både 
20 og 25 år.

De nye maskiner er ikke dyrere, så 
med besparelserne blive tilbagebeta-
lingstiden kortere. Brian Mølmer Peder-
sen peger på, at KEN gør meget ud af sin 
Aftersale service. I Danmark rykker virk-
somheden ud dagen efter kundeopkald, 
men kontaktes KEN inden kl. 8 får man 
ofte teknikerbesøg samme dag.

KEN har 40 teknikere kørende i Dan-
mark og de 10 er målrettet sygehuse. For 
at hjælpe kunden i gang hurtigst muligt, 
underviser KEN sygehusenes teknikere, 
så de selv kan klare mange opgaver uden 
teknikerbesøg fra KEN.

KEN en ren dansk virksomhed, der 
udvikler og producerer på Fyn, under-
streger Brian Mølmer Pedersen.
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Aabenraa Sygehus har 
også valgt BIN-X systemer
BIN-X systemerne sikrer en drikkevandskvalitet helt uden bakterier – herunder legionella – på hospitalet.

AF JOHN OLSEN

Da man i Region Syddanmark besluttede 
at opføre det nye akutsygehus i Aaben-
raa, og nogenlunde samtidig byggede 
det nye Psykiatriske Sygehus på samme 
adresse, ønskede man at sikre en høj 
vandkvalitet, og derfor faldt valget på 
at indbygge BIN-X systemer direkte ved 
vandindtaget fra forsyningsselskabet.

”I forbindelse med udbygningen af 
Aabenraa Sygehus med et nyt akutaf-
snit har vi etableret en stor, centralt be-
liggende forsyningsinstallation, hvorfra 
forsyningsvand sendes ud i hele hospi-
talskomplekset. Installationen består af 
8 BIN-X membranmoduler, der tilsam-
men kan levere 80 m3 bakteriefrit vand i 
timen, som så sendes ud i huset med et 
konstant fødetryk på 5 bar”, udtaler tek-
nisk chef Poul Ertzinger.

”På det psykiatriske sygehus er der et 
separat BIN-X system med 3 BIN-X mo-
duler til fi ltrering af det kolde drikkevand 
suppleret med et system med 2 moduler 
til kontinuerlig fi ltrering af det cirkule-
rende varme brugsvand. Det giver den 
højest opnåelige sikkerhed for at undgå 
legionella – og samtidig har det givet 
mulighed for at sænke fremløbstempe-
raturen på det varme vand, hvorved man 
opnår mindre energiforbrug og mindre 
risiko for skoldning uden at sætte sikker-
heden over styr.”

Bæredygtig vandfi ltrering

Allerede i 2004 fi k BIN-X den første VA-
godkendelse af sit ultrafi ltreringskon-
cept. Det var dengang banebrydende, 
at det var muligt at undgå legionella og 
andre farlige bakterier i brugsvand alene 
ved hjælp af en mekanisk fi ltreringspro-
ces.

Siden er der sket meget, men den 
grundlæggende fi losofi  bag BIN-X syste-
met er stadig den samme:

Ved mekanisk ultrafi ltrering kan man 
undgå alle bakterier i koldt drikkevand 
og varmt brugsvand, og ved at benytte 
den membrantype, som BIN-X har fået 
udviklet, i et system, hvor faste skylle-
procedurer sørger for at skylle membra-
nerne fri for opsamlet materiale, kan man 
sikre en meget høj vandkvalitet og lang 
levetid for anlæggene. 

Mange hospitaler har siden haft gode 
driftsmæssige erfaringer med BIN-X 
systemer, og i dag vil de driftstekniske 
afdelinger, som har ansvaret for blandt 
andet legionellasikring, ikke risikere at få 
bakterier ind på hospitalet udefra.

BIN-X systemet er miljøvenligt, og 
fungerer helt uden kemi af nogen art. 
Derfor er der ingen komplicerede, tids-
krævende driftsopgaver i forbindelse 
med systemerne, kun ét årligt eftersyn er 
nødvendigt for at sikre optimal funktion 
og kontrollere membranernes tæthed.

I dag er BIN-X systemet det eneste 
system af sin art med den danske ”God-
kendt til Drikkevand” certifi cering, og 
det betyder, at systemet må installeres 
direkte på vandstik fra forsyningsselska-
bet. Den mulighed har man også valgt at 
udnytte i

Anlæggene er udført, så de under 
normal drift kan forsyne hospitalet med 
koldt brugsvand, også under service- og 
vedligeholdelsesopgaver. Ved denne 
installationsmetode sikres hospitalet en 
høj forsyningssikkerhed.

Effektiv bakteriebarriere

Vandkvaliteten sikres konstant, da BIN-X 
systemet fungerer som en barriere mod 
bakterier – herunder legionella – i det 
kolde drikkevand. Membranerne kan 
med en porestørrelse på 0,03 µm tilba-
geholde alle bakterier, partikler og ud-
fældet kalk.

I store bygningskomplekser er koldt-
vandsrørene oftest installeret under loft 
i delvist opvarmede gangarealer i kældre 

og installationskanaler i opvarmede byg-
ninger. Her kan temperaturforholdene i 
bakteriemæssig sammenhæng komme 
i risikozonen, da det kan være svært at 
holde en tilstrækkelig lav temperatur på 
det kolde drikkevand. Men på trods af 
det viser alle analyser, at det efter instal-
lation af BIN-X systemerne er lykkedes 
at holde kimtallene under grænseværdi-
erne – også ude på ”fjerne tappesteder”.

Mindsker kalkproblemer

BIN-X systemerne giver som en sidege-
vinst også besparelser i den daglige drift 
og rengøring. I områder med vand med 
høj hårdhed udfældes kalk som en hård, 
krystallinsk belægning – i daglig tale 
kaldet stenkalk. Men fordi alle partikler, 
herunder uopløst kalk samt de mikropar-
tikler, som vandets naturlige kalkindhold 
vil binde sig til, tilbageholdes af BIN-X sy-
stemerne, bliver det daglige rengørings-
arbejde nemmere. Den tilbageværende 
opløste kalk udfælder i meget mindre 
omfang og på en helt anden måde, end 
man sædvanligvis ser. Det, der udfælder 
på varmelegemer, varmefl ader, armatu-
rer og øvrige installationskomponenter, 
er i en form, som i tør tilstand nærmest 
kan sammenlignes med kalkstøv. Disse 
kalkbelægninger kan nemt fjernes ved 
aftørring uden brug af kemiske rengø-
ringsmidler.



            

» Kun én af mange innovative løsninger fra FläktGroup 
Lær mere på flaktgroup.com/dk

KONTAKT OS NU: +45 7022 2622
for mere info 

Med eQ aggregat og Econet varmegenvindingssystemet minimeres alle risici for snavs, 
infektion og lugt i f.eks. hospitaler, pharma og ved andre kritiske installationer, da ind-
blæsning- og udsugningsluften er fuldstændigt adskilte. Samtidig betyder det helt unikke
varmegenvindningsmuligheder, når størstedelen af varmen fra udsugningsluften kan  
genvindes ved hjælp af Econet.
Econet - en fordel når boliger og arbejdsmiljøer skal forsynes med perfekt ren og sund 
luft.

•	op	til	80%	virkningsgrad
•	95%	årlig	energieffektivitet
•	0%	risiko	for	lækage
•	>	4000	Econet	installationer

Med eQ aggregat og Econet varmegenvindingssystemet minimeres alle risici for snavs, 

Econet & eQ Master 
maksimerer både de hygiejne-

mæssige aspekter & energiudnyttelsen

Op til 80%
virkningsgrad

Ingen kryds- 
kontaminering 
eller lugtgener

Ultra 
fleksibel 
brug af 

termiske 
kilder

Det eneste valg, når du fuldstændigt skal eliminere krydskontaminering

f o k u s  på hygiejne
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Plejecenter sikrer kvaliteten 
af varmtvands systemet
I samarbejde med Krüger sikrer plejecenter sig mod risikoen for legionella og andre ubehagelige bakterier i 
det varme brugsvand

AF JOURNALIST JESPER WITH

Når man har ansvaret for at levere varmt 
brugsvand til sårbare borgere, bør man 
tage de nødvendige vandprøver, så man 
faktisk ved, om vandet er rent og sund-
hedsmæssigt sikkert nok til at sende ud 
i hanerne. Det har man gjort på De Sam-
virkende Menighedsplejers plejecenter i 
Gentofte og efterfølgende har man valgt 
at installere et Oxipermanlæg, der renser 
det varme brugsvand, så man er sikker 
på kvaliteten. Anlægget overvåges og 
kontrolleres af Krüger A/S.

– Det er lidt som at køre bil uden sik-
kerhedssele. Det går jo normalt fint, men 
hvis uheldet er ude….. For at sikre os 
valgte vi at måle bakterieindholdet og 
fandt bakterier, der var under de af Sta-
tens Serum Institut anbefalede grænse-
værdier. Men i al vand er der bakterier, 
der kan formere sig, når man varmer det 
op. Derfor valgte vi at installere et Oxi-
perm anlæg, så vi bevarer kontrollen 
over vores varme brugsvandssystem. På 
den måde er vores beboere sikret mod 
den frygtede legionærsyge, siger Kåre 
Gottlieb, der er ejendomsfunktionær på 
plejecentret i Gentofte.

Bag indsatsen ligger ønsket om at 
undgå, at en beboer en dag bliver ramt 
af legionærsyge. Noget der i værste fald 
kan medføre dødsfald. Kåre Gottlieb sid-
der med det daglige ansvar for at drikke- 
og varmtvands forsyningen er sikker-
hedsmæssigt i orden. 

Gamle varmtvandsbeholdere

Udgangspunktet for at installere det nye 
anlæg var dog et andet. Centret havde et 
for lavt vandtryk og man mistænkte de to 
gamle varmtvandsbeholdere for at være 
årsagen, da der var meget kalk i dem. 
Derfor blev muligheden for at installere 
et blødgøringsanlæg undersøgt og man 

valgte ved samme lejlighed at tjekke, 
om der kunne være problemer med le-
gionella eller andre bakterier i det varme 
vand.

– I dialog med Krüger valgte vi både at 
installere et blødgøringsanlæg og samti-
dig at nedlægge de to varmtvandsbehol-
dere. I stedet fik vi en varmeveksler, så 
vi hele tiden kun sender den mængde 
varmt vand ud i rørene, der er brug for 
og vi installerede så samtidig Oxiperm-
anlægget, siger Kåre Gottlieb. 

Det gør, at han ikke længere behø-
ver slås med at afkalke varmtvandsbe-
holdere, og han behøver ikke frygte for 
vandkvaliteten, da han er sikker på at 
have varmt brugsvand uden bakterier. 
Samtidig er energiudnyttelsen langt 
bedre med den nye løsning.

– Vi er også sikre på, at trykket er til-
strækkeligt højt og at der er tilstrækkeligt 
med varmt vand døgnet rundt til at folk ek-
sempelvis kan gå i bad samtidig, siger han.

Der leveres varmt vand til plejecen-
trets 44 beboere, samt til et køkken, der 
laver mad til over 50 mennesker om da-
gen og det kræver et vist ansvar.

Overvågning af anlægget

Krüger har mange års erfaring med at 
rense det varme vand og anbefaler Oxi-
permløsningen (også kaldet klordioxid 
metoden) som en af de absolut mest ef-
fektive måder at slå legionella og andre 
uønskede bakterier ihjel på. En anden 
glimrende løsning er BacTerminator, der 
er en saltspaltningsteknologi.

Plejecentret har en fast service aftale 
med Krüger om at komme og teste vand-
rensningsanlægget to gange årligt. Her 
tages der også vandprøver, som sendes 
til kontrol på et uvildigt laboratorium.

– Det giver tryghed, at Krüger har det 
faglige ansvar og rykker ud med 2 – 3 ti-
mers varsel, hvis der skulle være en ure-
gelmæssighed hos os. Anlægget har fået 
indbygget et advarselssystem, der sen-
der mig en sms og en email, hvis noget 
sker, siger Kåre Gottlieb.

Ikke kompliceret

Der er ikke lovkrav om, at alle skal kon-
trollere deres varmtvandsforsyning for 
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PRODUCTIVITY

Efficiency
at the push
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

• Efficient operation:
Central locking at the touch of a button,
for outstanding productivity.

• Freely programmable functions:
Total locks and directional locks
can be configured according to the focus
of the application.

• More creative freedom and design flexibility:
No more heavy switching
rods or pedals.

• Automated process:
Prepared for communication in
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:
Switching forces and switching torque
are no longer required.

• Individually controllable:
Every e-lock castor and its functions can be
addressed separately in the bus system.
This means that the castor system is
individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:
Twin wheel castor with high manoeuvrability
due to differential action.

• Secure stance:
Extreme torsional rigidity ensures a secure
stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling
in health-care environments:
Outstanding manoeuvrability and
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes
for intralogistics:
Digital control for material flows
to establish efficient in-house transport.

Secure
lock

Efficient
operation

Reduced
accident risk

Fascinating
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic
rubber

Polyamide Polyurethane,
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity
according to DIN12531

Wheel name Duratech
Optionally available with wheel USC,
with protection class IPX4 and
stainless precision ball bearing.

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing

Temperature -5 to +40°C
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The optimal solution  
for driverless  
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

• Reduced accident risk:
Slim design to avoid
collisions in narrow passages.

• Automatic alignment:
When lifted up, the castor is automatically
aligned in the direction of travel.

• Certified conductivity:
Conductive version to protect
users and electrical devices
from electrostatic discharge.

• Permanent washability:
All metal components are
made of stainless steel.

• Light steering:
Precision ball bearings for excellent
swivelling properties under heavy loading.

• Constant conductivity:
Conductive channels from the tread
to the ball bearings ensure that the wheel
remains permanently conductive –
even when loaded.

• Quick servicing:
Swivel bearing lubricated with long-life grease
and fitted with lubrication funnel for easy
maintenance.

Intelligent material flow:
In driverless transport system environments,
the Scout optimises dynamic logistics processes and
the ergonomic requirements associated with moving
the goods containers.

The result:
Just-in-sequence supply of
components and goods baskets
to assembly lines

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless
transport

Reduced
accident risk

Automatic
alignment

User-friendly
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane,

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

Load capacity to 350 kg at 4 km/h (EN 12532)

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane thermo-plastic,
electric conductive, 95 Shore A

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

Temperature -40 to +80°C (short term up to 100° C)

Also available as a smart version with
less material thickness for reduced capacities.
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Efficiency
at the push
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

• Efficient operation:
Central locking at the touch of a button,
for outstanding productivity.

• Freely programmable functions:
Total locks and directional locks
can be configured according to the focus
of the application.

• More creative freedom and design flexibility:
No more heavy switching
rods or pedals.

• Automated process:
Prepared for communication in
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:
Switching forces and switching torque
are no longer required.

• Individually controllable:
Every e-lock castor and its functions can be
addressed separately in the bus system.
This means that the castor system is
individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:
Twin wheel castor with high manoeuvrability
due to differential action.

• Secure stance:
Extreme torsional rigidity ensures a secure
stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling
in health-care environments:
Outstanding manoeuvrability and
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes
for intralogistics:
Digital control for material flows
to establish efficient in-house transport.

Secure
lock
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operation

Reduced
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Fascinating
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic
rubber

Polyamide Polyurethane,
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity
according to DIN12531

Wheel name Duratech
Optionally available with wheel USC,
with protection class IPX4 and
stainless precision ball bearing.

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing

Temperature -5 to +40°C
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

Reduceret risiko for uheld:
Slank design for at undgå kollisioner i smalle passager.

Automatisk retningsstabilitet:
Når hjulet løftes, drejer det sig automatisk til kørselsretningen.

Certificeret elektrisk ledende:
Elektrisk ledende version for beskyttelse af brugere 
og elektriske apparater mod statisk elektricitet.

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

TENTE A/S  •  Tlf. 70 10 82 10  •  info@tente.dk

TEKNOLOGI: I BRUG:
Nem drejning:
DIN-kuglelejer i drejekransen for fantastiske drejeegenskaber 
under tung last.

Konstant elektrisk ledende egenskaber:
De store runde ledende baner fra hjulbanen til kuglelejerne 
sikrer at hjulet konstant er elektrisk ledende – selv når der er 
fuld last på.

Hurtig service:
Drejelejet er smurt med langtidsholdbar fedt og monteret med 
smørenipler for nem vedligeholdelse.

Intelligent materiale flow:
I produktionsmiljøer med AGV (automatic guided vehicles), optimerer 
Scout de dynamiske logistiske processer og de ergonomiske krav der 
følger med flytning af varecontainere m.m.

Resultatet:
Just-in-time levering af komponenter og varekurve til afdelinger.

PRODUCTIVITY

Efficiency
at the push
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

• Efficient operation:
Central locking at the touch of a button,
for outstanding productivity.

• Freely programmable functions:
Total locks and directional locks
can be configured according to the focus
of the application.

• More creative freedom and design flexibility:
No more heavy switching
rods or pedals.

• Automated process:
Prepared for communication in
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:
Switching forces and switching torque
are no longer required.

• Individually controllable:
Every e-lock castor and its functions can be
addressed separately in the bus system.
This means that the castor system is
individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:
Twin wheel castor with high manoeuvrability
due to differential action.

• Secure stance:
Extreme torsional rigidity ensures a secure
stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling
in health-care environments:
Outstanding manoeuvrability and
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes
for intralogistics:
Digital control for material flows
to establish efficient in-house transport.

Secure
lock

Efficient
operation

Reduced
accident risk

Fascinating
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic
rubber

Polyamide Polyurethane,
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity
according to DIN12531

Wheel name Duratech
Optionally available with wheel USC,
with protection class IPX4 and
stainless precision ball bearing.

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing

Temperature -5 to +40°C
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HYGIEJNE

legionella og andre bakterier. Forsy-
ningsselskabet har ansvaret for at levere 
sundhedsmæssigt forsvarligt vand hen 
til ejendommen. Selv om vandet lever op 
til alle krav, kan der alligevel opstå legio-
nella bakterier i det varme brugsvand, og 
det er ejerens eget ansvar, at det varme 
vand, der sendes ud til forbrugeren, ikke 
er sundhedsskadeligt.

– Med metoden kan vi både bekæmpe 
legionella og andre uønskede kim i det 
varme brugsvand. Metoden kræver, at 
kunden er i stand til at håndtere nogle 

kemikalier, men med instruktion fra os, 
er det ikke kompliceret, hvis man har 
nogle tekniske færdigheder, sådan som 
de har på plejecentret i Gentofte, fortæl-
ler Charlotte Hammenshøj, der er salgs-
ingeniør hos Krüger.

Hun tilføjer, at det også er muligt at be-
nytte on-site fi ltre, så man renser præcist, 
hvor behovet for rensning for legionella 
er – eksempelvis i brusehoveder. Her le-
verer Krüger ofte Point of View fi ltrene. 
Men med Oxipermløsningen renser man 
centralt på hele plejecentret, hospitalet 

eller i boligforeningen, og så behøver 
man ikke on-site fi ltre. 

– Anlægget og serviceaftalen med 
os koster selvfølgelig noget, men inve-
steringen hentes ind igen, ved at man 
ikke skal bruge nær så mange penge til 
opvarmning af vand i varmtvandsbehol-
dere. Og frem for alt har man fået langt 
større sikkerhed for, at beboere ikke ram-
mes af legionærsyge, som de risikerer at 
lide længe under og i værste tilfælde dø 
af, siger Charlotte Hammenshøj.

Krüger står for at installere og servicere Oxipermanlæg over hele Danmark på hospitaler, plejecentre, i boligforeninger og 
mange andre steder, hvor der forsynes med store mængder varmt vand. Eksempelvis driver Krüger et anlæg på Skejby Sygehus 
ved Aarhus.

Plejecentret i Gentofte har tilsammen brugt ca. 250.000 kr. på blødgøringsanlæg, der fjerner kalk, og på Oxipermanlægget. 
Investeringen ved at skifte to gamle varmtvandsbeholdere ud med en varmeveksler giver en besparelse på varmeudgiften på 
63%, hvor investeringen er tjent ind på bare 1½ år. Her skal så fratrækkes udgifter til indkøb af kemikalier. Med investeringen 
imødegår plejecentret samtidig fjernvarmeselskabets ønske om at sænke fremløbstemperaturen og lever op til det generelle 
ønske om at spare på energien.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er antallet af borgere, der bliver ramt af legionærsyge steget de seneste år.
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F ILTER

Spar tid og hold styr på 
dine luftfilterindkøb
Bestil, når det passer dig

Webshoppen er Camfils online luftfilter-
shop, hvor du nemt kan bestille de filtre, 
du skal bruge. Det er hurtigt, og du be-
taler via fakturing. Webshop pen er altid 
åben, og du behøver ikke at vente på at 
en sælger bliver ledig. Som kunde får 
du et kundenummer og et password til 
at logge ind i shoppen med. I shoppen 
finder du vores sortiment med præcise 
oplysninger om varetyper, filterklas ser, 
størrelser og godsmærkning for hver en-
hed. Alt du skal gøre er at fylde indkøbs-
kurven og bestille dine filtre. Lagervarer 
leveres i løbet af få dage.

Filterlister sparer tid

Du har også mulighed for at oprette 
CamCards for nemmere bestilling i frem-
tiden. En CamCard er en filter liste, hvor 
du gemmer de forskellige luftfiltre, du 
skal bruge. Ved dit første besøg i shop-
pen kan du tilføje forskel lige filtre til én 
eller flere CamCards. Ved efterfølgende 
logon eller køb kan du nemt åbne dine 
CamCards og hurtigt foretage en lig-
nende bestilling, som du gjorde ved 
foregående køb, eller bare vælge fra 
listen. Shoppen indeholder også en or-
drehistorik, så du altid har en oversigt 
over alle dine tidligere ordrer. Du kan 
også altid genbestille en tidligere ordre.

Ny luftfilterstandard

Konvertering fra standarden EN779:2012 
til ISO 16890 filterklasser vil foregå auto-
matisk i shoppen, så dine lister vil hele 

tiden være up-to-date iht. den nye fil-
terstandard. Det betyder, at du ikke selv 
skal i gang med at konvertere dine bestil-
linger, det gør vi automatisk for dig.

Oversigt over kommende 
luftfilterudgifter

Oprettelsen af filterlister i webshoppen 
giver også mulighed for et overblik over 
kommende filterudgifter. Alt du skal 
gøre er at åbne listen og klikke på ud-
skriv med pris, så får du en prisoversigt 
over alle produkterne tilknyttet listen. På 
denne måde er det let og overskueligt at 
få et overblik over udgifter for årets be-
stillinger.

Vi hjælper dig med at huske!

Det er muligt at vælge bestillingsinterval 
i hver enkelt filterliste, så du automatisk 
får tilsendt en e-mail reminder om, at 
det er tid til at genbestille. Mailen bliver 
sendt til dig og evt. også andre i dit team 
tre uger før fastsat dato. Det er let at gå 
til og kræver ikke andet end en e-mailad-
resse.

Hos Camfil vil vi naturligvis gerne give 
en hånd med at registrere anlæg og op-
rette filterlister, så du hurtigt er klar til at 
bruge shoppen. Kontakt os via camfil.dk 
eller ring på tlf.: 4914 4433.

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk



GROHE har projektchefer, der fungere som sparringpartnere og bl.a. bistår med produktspecifi cering ifm. 
helhedsvurdering af projekter og ved fl ere projekter har vi desuden leveret specialdesignede løsninger. Inden 
for de seneste år har vi bl.a. leveret sanitære løsninger til følgende projekter:
Psykiatrien: Middelfart, Vejle, Esbjerg, Roskilde og Slagelse
Hospitaler: Horsens Sygehus, Aalborg Universitetshospital, Kolding Sygehus, Aabenraa Sygehus,
 Skejby Supersygehus, Gødstrup Sygehus, Rigshospitalet.

Læs mere om GROHEs produkter på grohe.dk eller kontakt vores prokjektchefer:
Henning Lien (Øst): henning.lien@grohe.com. Thomas Knudsen (Vest): Thomas.knudsen@grohe.com

GROHE HAR FREMTIDENS
TEKNOLOGI KLAR NU

Hos GROHE arbejder vi konstant med at udvikle
teknologiske produkter med fokus på brugervenlighed, 
vandsikring og hygiejne. Følgende ned sætter risikoen
for bakterier, eksempelvis legionella.

Berøringsfrie armaturer begrænser 
overførsel af bakterier og auto ma-
tisk skylle funktion modvirker stille-
stående vand og dermed risiko 
for Legio nella-bakterier. Data kan 
ud læses til en app via bluetooth.

Brusesystem med SmartControl-
teknologi, som er en intuitiv tryk-
knap-betjening.

Berøringsfrie forplader til ind byg-
ning af brus eller toilet begrænser 
overførsel af bakterier. Data kan 
udlæses til en app via bluetooth. 

Vandsikkerhedssystem, som over-
våger vandforbrug og giver besked 
ved lækage via en app, således en 
evt. vandskade kan undgås.

Showertoilet med skylle- og 
tørre funktion, som kan betjenes 
manu elt eller med fjern betjening. 
Kan benyttes i kombi nation med 
vaskestol.

Lav-aerosol-håndbruser og 
T-stykke til udtømning af stille-
stående vand, som nedsætter 
risiko for Legionella-bakterier.

Til indbygning
(36 412 000)

Med batteri
(36 413 000)

Eurosmart Cosmopolitan E (fl ere produkter)

Med termostat
(36 414 000)

Tectron Skate til WC
(37 504 000)

Sensia IGS (39 111 SH0)

Eurosmart Cosmopolitan E
til brus (36 415 000)

Euphoria
SmartControl
(26 507 000)

Sense (22 505 LN0)

Relexa (28 537 000)

T-stykke (28 874 000)

Sense Guard (22 500 LN0)

grohe_2018_annonce_hospital-drift-arkitektur_180x262.indd   1 02/11/2018   13.53
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VANDTEKNOLOGI

Stærk business case gav 
blødt vand!
Psykiatrien i Region Sjælland gennemregnede de mulige besparelser ved en investering i et 
blødgøringsanlæg. Resultatet var entydigt og førte til en investering i et BWT Rondomat blødgøringsanlæg.

”Som alle andre dele af den offentlige 
sektor har vi løbende skullet spare og 
 effektivisere driften i Region Sjælland. 
Det betyder, at vi løbende undersøger 
muligheder for besparelser og reduktion 
af vores tidsforbrug i den daglige drift.

I forbindelse med en maskinmester-
studerendes projekt fik vi gennemreg-
net evt. besparelser ved at investere i et 
blødgøringsanlæg, og resultatet var en-
tydigt,” siger teknisk souschef, Jacob Ko-
fod Christoffersen, fra Teknisk Afdeling i 
Region Sjælland. Han fortsætter:

”Vi har meget hårdt vand på omkring 
18-20 hårdhedsgrader, og da de hygiej-
niske retningslinjer foreskriver, at vi sam-
tidig skal levere varmt vand på 50 ˚C ved 
de fjerneste tappesteder, så sker der me-
get stor kalkudfældning på alle varme-
flader. Dette sker da kalkudfældningen 
netop stiger voldsomt ved temperaturer 
over 60 grader, hvilket er nødvendigt 
for at kunne levere 50 ˚C ved alle tappe-

steder pga. de meget lange afstande fra 
varmtvandsbeholder til tappestederne.

Psykiatri Syd i Oringe, har til huse i 
fredede bygninger fra 1858. Dengang 
mente man, at ro og naturskønne om-
givelser var den bedste helbredelse for 
psykiatriske patienter. Det betyder, at 
hospitalet ikke er samlet i én stor byg-
ning, men er opført med mange min-
dre og spredte bygningsenheder i den 
smukke natur på halvøen Oringe ved 
Vordingborg. Resultatet er derfor, at 
rørføringen skal langt omkring for at nå 
ud til det fjerneste tappested fra varmt-
vandsbeholderen.

Valget faldt på BWT

”Når jeg taler med mine kolleger rundt 
omkring, så har BWT et rigtig godt ry for 
at levere anlæg og service af høj kvali-
tet. Det var medvirkende årsag til, at vi 
valgte BWT Rondomat, der bygger på 

ionbytterteknologien, som er meget bru-
gervenlig, da anlægget alene skal tilsæt-
tes salt,” siger han.

”Blødgøring er jo besparelser på både 
den korte og lidt længere bane. Energi-
forbruget kan naturligvis være svært at 
sammenligne fra år til år, fordi vi ikke har 
lige mange patienter, men det er klart 
mit indtryk, at vi har opnået de forbed-
ringer, vi blev stillet i udsigt. Der er også 
en række lidt blødere faktorer, som kan 
være svære at måle, men det er klart 
mit indtryk, at vi oplever færre løbende 
toiletter og dryppende brusere,” slutter 
Jacob Kofod Christoffersen.

Psykiatrien i Region Sjælland har også 
BWT anlæg på sine øvrige sengeafsnit.

*)  Afkalkning og udslamning af varmtvandsbe-
holdere er vigtig, så kalk og andet bundfald 
fjernes fra kedlen, og energieffektiviteten kan 
bevares.

KORT OM BEST WATER 
TECHNOLOGY GROUP

Best Water Technology Danmark, tid-
ligere HOH Water Technology, er en 
del af Best Water Technology Group 
(BWT), der er Europas førende virk-
somhed inden for vandteknologi. De 
3.600 ansatte i BWT leverer innovativ, 
effektiv og miljøvenlig vandbehandling 
og teknologier, der sikrer de højeste 
standarder for sikkerhed, hygiejne 
og sundhed til alle, der dagligt er i 
kontakt med eller forbruger vand 
som industri- og forsyningsbranchen, 
hospitaler, hotel- og restaurations-
branchen, kaffebranchen, svømmehal-
ler, ejendomme og private forbrugere.



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.
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Ajour 2018 er en af årets vigtigste begivenheder for det 
tekniske Danmark. Her oplever du de nyeste og mest in-
novative løsninger til jern-, metal- og maskinindustrien.

Ajour 2018 er Maskinmestrenes Forenings årlige er-
hvervskonference – her mødes ledere og eksperter fra 
alle tekniske brancher for at få inspiration, dele erfarin-
ger og præsentere de nyeste industrielle løsninger.

På Ajour 2018 forventes op mod 1.500 deltagere, som 
repræsenterer virksomheder fra hele det industrielle 

Danmark. På Ajour er der løsninger inden for blandt 
andet automatiseret produktion, robotter og mange  
andre innovative teknologier, som viser vej til morgen-
dagens maskinindustri.

•  Mød op mod 150 virksomhedsudstillere, som 
præsenterer deres nyeste løsninger.

• Få inspiration fra flere end 20 faglige foredrag. 

•  Styrk dit netværk med både nye og gamle kunder  
og kollegaer fra hele landet.

Mød mennesker og maskiner på Ajour 2018

“

       MaskinmestrenesErhvervskonference
Odense 
Congress Center 

29.-30. 
november

2018

 

Besøg

www.cotedor.dk



Det er livsvigtigt, at patienter og personale nemt kan komme rundt på et hospital. 
Med KONEs intelligente service KONE 24/7 Connected ServicesTM  kan vi overvåge 
jeres elevatorer døgnet rundt og sørge for, at de kører stabilt og sikkert.

Elevatorer kan sættes op til selv at give besked om deres tilstand ved hjælp af 
avancerede sensorer fra KONE. Døgnet rundt kan vi sammenholde data fra jeres 
elevatorer med millioner af data fra andre anlæg og derved vurdere, om jeres elevatorer 
kører normalt eller ej. Skulle en fejl være under opsejling, rykker vi ud med det samme. 
KONEs proaktive intelligente service giver en stor tryghed for både driftschefer, 
patienter og personale.

Få en stabil og sikker drift med 
KONEs intelligente service

Besøg KONEs hjemmeside for mere information 

www.kone.dk/hda



PRODUCTIVITY

Efficiency  
at the push  
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

•  Efficient operation:  
Central locking at the touch of a button,  
for outstanding productivity.

•  Freely programmable functions: 
Total locks and directional locks  
can be configured according to the focus  
of the application.

•  More creative freedom and design flexibility: 
No more heavy switching  
rods or pedals.

•  Automated process:  
Prepared for communication in  
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:  
 Switching forces and switching torque  
 are no longer required.

• Individually controllable:  
 Every e-lock castor and its functions can be  
 addressed separately in the bus system.  
 This means that the castor system is  
 individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:   
 Twin wheel castor with high manoeuvrability  
 due to differential action.

• Secure stance:  
 Extreme torsional rigidity ensures a secure  
 stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling  
in health-care environments:  
Outstanding manoeuvrability and  
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes  
for intralogistics:  
Digital control for material flows  
to establish efficient in-house transport.

Secure  
lock

Efficient  
operation

Reduced  
accident risk

Fascinating  
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic  
rubber

Polyamide Polyurethane,  
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height  155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

Wheel name Duratech 
 Optionally available with wheel USC,  
 with protection class IPX4 and  
 stainless precision ball bearing. 

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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LAD OS TALE
OM BEDRE
PRODUKTIVITET!PRODUCTIVITY

The optimal solution  
for driverless  
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

•  Reduced accident risk: 
Slim design to avoid  
collisions in narrow passages.

•  Automatic alignment: 
When lifted up, the castor is automatically  
aligned in the direction of travel.

•  Certified conductivity:  
Conductive version to protect  
users and electrical devices  
from electrostatic discharge.

•  Permanent washability:  
All metal components are  
made of stainless steel.

• Light steering:   
 Precision ball bearings for excellent  
 swivelling properties under heavy loading.

• Constant conductivity: 
 Conductive channels from the tread  
 to the ball bearings ensure that the wheel  
 remains permanently conductive –  
 even when loaded.

• Quick servicing:  
 Swivel bearing lubricated with long-life grease  
 and fitted with lubrication funnel for easy  
 maintenance.

Intelligent material flow: 
In driverless transport system environments,  
the Scout optimises dynamic logistics processes and  
the ergonomic requirements associated with moving  
the goods containers.

The result:  
Just-in-sequence supply of  
components and goods baskets  
to assembly lines

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless  
transport

Reduced  
accident risk

Automatic  
alignment

User-friendly  
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane,  

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height  205 to 245 mm

Offset  50 to 54 mm

Suitable for  
wheel sizes  Ø 160 to 200 mm

Load capacity  to 350 kg at 4 km/h (EN 12532) 

Wheel name  Maxtech conductive

Wheel centre  Polyamide

Tread Polyurethane thermo-plastic, 
 electric conductive, 95 Shore A

Bearing  Precision ball bearing, stainless steel

Temperature  -40 to +80°C (short term up to 100° C)

Also available as a smart version with  
less material thickness for reduced capacities.
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PRODUCTIVITY

Efficiency  
at the push  
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

•  Efficient operation:  
Central locking at the touch of a button,  
for outstanding productivity.

•  Freely programmable functions: 
Total locks and directional locks  
can be configured according to the focus  
of the application.

•  More creative freedom and design flexibility: 
No more heavy switching  
rods or pedals.

•  Automated process:  
Prepared for communication in  
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor:  
 Switching forces and switching torque  
 are no longer required.

• Individually controllable:  
 Every e-lock castor and its functions can be  
 addressed separately in the bus system.  
 This means that the castor system is  
 individually configurable.

• Optimised manoeuvrability:   
 Twin wheel castor with high manoeuvrability  
 due to differential action.

• Secure stance:  
 Extreme torsional rigidity ensures a secure  
 stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling  
in health-care environments:  
Outstanding manoeuvrability and  
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes  
for intralogistics:  
Digital control for material flows  
to establish efficient in-house transport.

Secure  
lock

Efficient  
operation

Reduced  
accident risk

Fascinating  
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic  
rubber

Polyamide Polyurethane,  
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height  155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

Wheel name Duratech 
 Optionally available with wheel USC,  
 with protection class IPX4 and  
 stainless precision ball bearing. 

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

Reduceret risiko for uheld:
Slank design for at undgå kollisioner i smalle passager.

Automatisk retningsstabilitet:
Når hjulet løftes, drejer det sig automatisk til kørselsretningen.

Certificeret elektrisk ledende:
Elektrisk ledende version for beskyttelse af brugere 
og elektriske apparater mod statisk elektricitet.

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

TENTE A/S  •  Tlf. 70 10 82 10  •  info@tente.dk

TEKNOLOGI: I BRUG:

Nem drejning:
DIN-kuglelejer i drejekransen for fantastiske drejeegenskaber 
under tung last.

Konstant elektrisk ledende egenskaber:
De store runde ledende baner fra hjulbanen til kuglelejerne 
sikrer at hjulet 
konstant er elektrisk ledende – selv når der er fuld last på.

Hurtig service:
Drejelejet er smurt med langtidsholdbar fedt og monteret med 
smørenipler for nem vedligeholdelse.

Intelligent materiale flow:
I produktionsmiljøer med AGV (automatic guided vehicles), opti-
merer Scout de dynamiske logistiske processer og de ergonomiske 
krav der følger med flytning af varecontainere m.m.

Resultatet:
Just-in-time levering af komponenter og varekurve til afdelinger.

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

Fik du set vores nyeste referencer

+45 65 97 77 96  |  www.kuvatek.dk  

Herlev Hospital, Hancock Bryggeri, 
Silkeborg Business College, Oksbøllejren,

Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

Fik du set vores nyeste referencer

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

HELT RENT VAND
UDEN LEGIONELLA
Miljøvenlig og driftsøkonomisk 
filtrering af koldt & varmt brugsvand.
Fjerner alle sundhedsskadelige 
bakterier helt uden kemi. 

www.bin-x.com / Tlf. 45767628

BÆREDYGTIG VANDFILTRERING SIDEN 1989



     Sterilcentraler
     Endoskopvasker
     Autoklaver

 
     Dekontaminatorer
     Legionellabekæmpelse

 
Central vandbehandling 
med store besparelser

Hvor meget kan du spare?
Kontakt BWT for en uforpligtende  
beregning på tlf.: 43 600 500

www.bwt.dk

Anvendelsesområder:

Annonce_FSTA.indd   1 28-10-2015   14:19:08

Lys har stor indflydelse på mennesker.  
Vi har erfaring og viden om hvad lys kan 

gøre for både ansatte og patienter.
 

Kontakt os på 43 55 37 00

LYS OG TRYGHED
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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Capri 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

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

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

Skabt til særlige behov – dine og 
dine patienters

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 
 foldeskærm.

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08

INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53

HYGIEJNE

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

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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Styrk dit netværk 
– bliv medlem  

af FSTA

www.fsta.dk

AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

FLYTTEPROCES RÅDGIVER

Sikker drift af flytteprocesser

Tlf. +45 4616 0080
Mobil +45 2494 3034
Mail info@.a2z.as www.a2z.as  

A2Z Medic Move Management_57x57.indd   1 29/05/2018   14.47

PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

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

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48

MEDICO

Igennem de sidste 15 år har JB-Medico 
produceret og leveret hygiejniske danske 
kvalitetsprodukter for Sundhedsvæsenet

Ergonomiske svingarme • Kanyleboksholdere • 
Kulisseklør/kulissestyr • Kulisseskinner • Sprit- og 
sæbedispensere • Medicinhåndtering eks. pilleknuser 
• Dropstativer • Handskeholdere • Rustfast stålbord 
+ meget mere.

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47

Besøg

www.cotedor.dk



AUTOKLAVER

n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

Landsdækkende service:
n  Belimed
n  Matachana
n  Steelco
n  Medisafe
n  og mange andre 

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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