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Vi kan blive endnu 
skarpere på videndeling
”Lige siden FSTA blev dannet for otte år siden, har kerneformålet med dette forum været at dele viden. 
Forummet vokser stille og roligt, og vi bliver også bedre til at udvikle og dele viden.  
Men måske kan vi gøre det endnu bedre…?”

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Formanden for FSTA, Kaj Hyldgaard ud-
trykte tilfredshed med udviklingen i for-
eningen, da han aflagde beretning ved 
årsmødet. Både antallet af medlemmer 
og de aktiviteter, der skal opfylde for-
eningens hovedformål om at skabe et 
forum for videndeling, vokser stille og 
roligt. 

Der er således nu ti flere medlem-
mer i foreningen, og antallet var den 1. 
oktober 151. Der er også en udvikling i 
aktiviteterne på videndelingsområdet, 
nemlig FSTAs konference, temadage og 
fagnetværk.

Giver gas med gå-hjem-møder

– Hovedstaden og Sjælland har virkelig 
givet den gas med ”gå-hjem-møder”, og 
jeg kan se, at modellen med en lille ap-

petitvækker på tværs af fagområderne 
samt at netværke med kollegerne er en 
model der passer rigtig godt hos jer. 
Der arbejdes også stabilt i de forskellige 
fagnetværk som el, medicinske gasser, 
ventilation, kritiske forsyninger, og der 
sker også lidt inden for commissioning, 
opsummerede formanden.

Han påpegede dog, at det var ”fast 
arbejde” at holde fagnetværkene i gang.

– Mange vil gerne deltage, hente vi-
den og få glæde af netværket. Men der 
er jo også nogen, der skal tage tovhol-
der-opgaven på sig. Det kan også være 
to eller tre, der samarbejder. Opgaven er 
også at dele viden med andre uden for 
netværket – fx ved en årlig temadag eller 
med små rapporter. Fagnetværkene er 
også FSTAs faglige høringsgrupper.

Fagnetværket om genbehandling af 
medicinsk udstyr fik et par ekstra ord 
med på vejen. Det er samtidig en na-
tional styregruppe, som skal udarbejde 
nationale vejledende retningslinjer. Der 

er skabt en protokol for dampautokla-
ver, og der er en revalideringsprotokol 
for sterilopvaskemaskiner på trapperne. 
FSTA er katalysator på projektet, og det 
overordnede mål er at få skabt hand-
lingsorienterede vejledninger, som gør, 
at man overholder gældendende stan-
darter.

Kaj Hyldgaard mente, at kommende 
faglige netværk nok ville komme til at 
handle om bæredygtighed. FNs 17 
verdensmål er helt sikret kommet for 
at blive, forudså formanden, der påpe-
gede, at der skal deles meget viden, 
hvis det skal lykkes at nå målene om en 
kraftig reduktion af CO2-udledningen al-
lerede om 10 år.

Konferencen – FSTAs største 
opgave

Nyborg Strand er FSTAs fremtidige kon-
ferencested, slog formanden fast. Han 
påpegede dog, at det i 2019 ikke gik helt 
så let med tilmeldingerne som tidligere.

– Vi har fået en del konstruktiv kritik, 
og det har vi lært af, og fra 2020 vil vi 
gøre det anderledes, især for udstillere.

Flere har givet udtryk for, at der er for 
få indlæg med et kraftigt teknisk fokus. 
I forhold til for ti-femten år siden er der 
sket en drejning i retning af flere indlæg 
om overordnet styring og planlægning.

– Måske er løsningen et tredje spor? 
Vi vil gerne være mere skarpe på at skabe 
et spor for teknisk drift og et udviklings-
spor, som er mere målrettet arkitekter og 
planlæggere. Desuden vil vi prøve med 
nogle mere åbne sessioner, hvor der ef-
ter et kort oplæg vil være bedre mulig-
hed for debat. Vi vil rigtig gerne have 
respons på jeres oplevelse af årets kon-
ference – både positive tilbagemeldin-
ger og ideer til forbedringsmuligheder er 
særdeles velkomne.Kaj Hyldgaard



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8  5 

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Planlægningen af 2020-udgaven star-
ter snart. FSTA sender et nyhedsbrev ud, 
hvor vi spørger efter emner og temaer, 
som planlægningsgruppen kan arbejde 
med. Der er åbnes for forslag til 2020 
konferencen allerede nu.

LinkedIn er en ny platform

FSTA arbejder kontinuerligt med at for-
bedre hjemmesiden, så det er nemt at 
finde oplysninger om FSTA og om for-
eningens aktiviteter. Målet er, at hjem-
mesiden skal virke som et opslagsværk 
og indgang til medlemmernes netværk, 
når de står med et teknisk spørgsmål 
som driftspersonale eller rådgiver. Det 
kan være referater, PowerPoints, doku-
menter eller andet fra foreningens virke. 

– Vi er hele tiden på udkig efter for-
bedringer, og hvis I har ønsker om æn-
dringer eller tiltag, så hører vi meget 
gerne, understregede formanden.

Ændringer er der også på de medier, 
som FSTA bruger til at komme ud med 
foreningens budskaber. LinkedIn er et 
nyt medie for FSTA, og i første omgang 
skal foreningen lære, hvordan det kan 
bruges i sammenhæng med de øvrige 
platforme. De, der bruger LinkedIn, kan 
jo gå ind og følge siden, så nyhederne fra 
FSTA bliver set.

Det er Grønbech som holder hjem-
mesiden opdateret, sørger for, at kom-
mende aktiviteter ses, uploader slide-
shows fra fagnetværkene og hjælper 
med nyhedsbreve, LinkedIn og øvrigt 
PR- arbejde.

De lidt længere historier kan I jo 
fortælle i Hospital, Drift & Arkitektur, 
foreslog formanden. HDA, som bladet 

kaldes i folkemunde, udgives af Vabø 
Publishing. Indhold og temaer fastlæg-
ges af redaktionsudvalget, der består af 
tre medlemmer fra FSTA og tre fra FSD 
samt redaktøren John Vabø. Kaj Hyldga-
ard efterlyste emner og forslag til artik-
ler fra medlemmerne. Bladet finansieres 
via annoncer, og formanden henviste til 
John Vabø og Niels Rudolfsen for hen-
holdsvis artikler og annoncer.

Internationalt og nationalt 
samarbejde

FSTA svæver ikke alene rundt i univer-
set, men har et tæt samarbejde med an-
dre organisationer både i ind- og udland. 
FSTA er tilknyttet IFHE – The Internatio-
nal Federation of Hospital Engineering – 
som holder konference i Rom næste år 
den 23.-28. maj. Programmet kan ses 
på https://www.ifhe2020roma.info/
program/, og Kaj Hyldgaard oplyste, at 
Frederik Kjøller fra AUH er med i opløbet 
om et indlæg.

Også det skandinaviske samarbejde 
fungerer fint, og der er en god kontakt 
med den norske søsterorganisation, 
FSTL. De er gæster på vores konference, 
og Michael Møller har besøgt flere kon-
ferencer i Norge.

Kaj Hyldgaard kunne oplyse, at FSTA 
netop har sagt ja til at indtræde i DS-ud-
valg S-259 om sterilisation af medicinsk 
udstyr, og at også samarbejdet med Sta-
tens Serum Institut er blevet styrket i lø-
bet af året.

Han takkede alle, som havde hjulpet 
med administrative opgaver. Ernest & 
Young og Jane, som skriver bestyrelses-
referater og står for medlemsadministra-

tion sammen med Thorkil Vandborg. 
Niras’ Lena, som hjælper med at holde 
styr på konference og praktiske aftaler 
med indlægsholdere mv. 

Nyhedsbrevet ønsker flere 
læsere

Kaj Hyldgaard sluttede med et par be-
tragtninger om FSTAs fremtid.

– Bestyrelsen har det seneste år ar-
bejdet med at øge antallet af personer, 
som modtager vores nyhedsbrev. Det er 
den sikreste måde at få al information om 
vores aktiviteter ud. Vi har kontaktet alle 
de sygehuse, hospitaler og projektafde-
linger, som vi kan se ikke normalt bruger 
FSTAs tilbud. Vi har talt med nogle af de 
ansatte for at få dem til at tilmelde sig ny-
hedsbrevet, oplyste han.

FSTA har også fokus på at få skabt kon-
takt til det kommunale sundhedsvæsen 
– især i de kommuner, der planlægger 
større sundhedshuse eller aflastningsaf-
delinger med sengepladser til patienter, 
der er for syge til at være hjemme og for 
raske til hospitaler.

– Vi er meget beviste om, at der skal 
være en balance i medlemmernes til-
hørsforhold. Vi er i øjeblikket godt re-
præsenteret på virksomheds- og rådgi-
versiden, og væksten af nye medlemmer 
vil komme fra hospitaler, projektafdelin-
ger, regioner og forhåbentlig snart fra 
det kommunale sundhedssystem, sagde 
formanden, der til sidst opfordrede med-
lemmerne til at bruge årskonferencen til 
også at drøfte, hvordan FSTA skal ud-
vikle sig fremover.

– Det er jo i høj grad op til jer at be-
stemme fremtiden for FSTA!

FSTAs bestyrelse 2019.
Foto: Signe Klit Steffensen
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— 
Sikker fejlstrømsafbryder 
tester sig selv 12 gange/år 

Mange fejlstrømsafbrydere bliver aldrig testet, om de fungerer korrekt.
Skift til en fejlstrømsafbryder, som automatisk udfører selvtest hver 28’ende 
dag - helt uden gener for brugere og servicepersonale. abb.dk
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Årsberetning 2018-2019
AF FORMAND SVEND CHRISTIANSEN, FSD

Er vi kommet i forkert selskab? 

Hospitalerne samler sig i stadigt større 
enheder, og der er en tendens til at de 
tekniske afdelinger fusioneres med an-
dre serviceafdelinger til deciderede FM-
enheder.

Mange får på den måde udvidet antal-
let af kolleger, ligesom dette forhold gi-
ver oplagte chancer for at maskinmestre 
med ambitioner kan avancere til FM-chef 
eller servicechef.

Det burde på papiret give endnu 
bedre muligheder for at dyrke en karri-
ere i det offentlige sundhedsvæsen, men 
det er min erfaring at maskinmestrene 
er blevet mere tilbageholdende med at 
søge denne mulighed. For den tid, hvor 
det var attraktivt at være offentligt ansat 
maskinmester på et hospital, er åben-
bart forbi. Rigide lønrammer, konstante 
besparelser, uklare arbejdsopgaver og 
manglende påskønnelse/anerkendelse 
af vores brede stærke kompetencer får 
mange til at søge beskæftigelse i det pri-
vate arbejdsmarked, som for længst har 
fået øjnene op for de gode kvaliteter som 
sygehusmaskinmestrene besidder.

Vi må erkende at opgaven med at 
sælge os selv som attraktive ledere/
medarbejdere med brede kompetencer 
ikke er lykkedes overfor regionerne og 
HR-afdelingerne, og jeg vil derfor opfor-
dre Maskinmestrenes Forening til at tage 
dette forsømte forhold op, og overveje, 
om vi overenskomstmæssigt fortsat bør 
have fagligt fællesskab med håndvær-
kerne eller om vi skal søge om at blive 
sidestillet med akademikerne.

Der ligger megen signalværdi i, hvilke 
fællesskaber man samarbejder med, og 
jeg har stor respekt for det arbejde de 
faglige organisationer udfører.

Vores uddannelse er (ligesom syge-
plejerskerne, bygningskonstruktørerne 
og diplomingeniørerne) i den gruppe, 
som kaldes en mellemlang videregående 
uddannelse. Men vores overenskomst er 
på mange områder koblet sammen med 
håndværkernes, og dermed får vi skabt 
et billede af os som faggruppe, der fort-
sat tænker som menige lønmodtagere 

og ikke som fagspecialister eller ledere/
chefer.

Derimod er ingeniørerne et godt ek-
sempel på en faggruppe, der har formået 
at positionere sig som en faggruppe, der 
naturligt hører til i de øvre lønrammer, 
når der rekrutteres til specialist- eller le-
derstillingerne. 

Vi må bare erkende, at hvis vi skal 
fremme maskinmestrenes interesser, og 
sikre mere anerkendelse og dermed hø-
jere løn, så skal fællesskabet ikke være 
med LO organisationerne, men nok nær-
mere AC.

Er det snobberi?
Måske, men ikke desto mindre er det på 
den måde, verden fungerer i praksis.

Brancherådsmøder og Maskin-
mestrenes Forening (MMF) 

På årets brancherådsmøde i april brugte 
vi megen tid på at diskutere foreningens 
fremtid.

Alle de tilstedeværende var meget en-
gagerede og tog del i debatten.

Den store udfordring er, at vi i dag har 
så mange muligheder for networking og 
erfaringsudveksling ikke kun på arbejds-
pladsen, men også via diverse konferen-
cer og kurser.

Samtidigt værner mange medlemmer 
om deres sparsomme fritid, så i en pres-
set hverdag kan det være svært at afse 
tid til at deltage i aktiviteter som blandt 
andet foreningsarbejdet.

MEN lige netop brancherådsmøderne 
er jo en unik mulighed for at møde andre 
maskinmestre og udveksle erfaringer in-
denfor emner og felter som man selv 
bestemmer, og dermed er lige præcis så 
aktuelle og vedkommende, som muligt.

Konklusionen på brancherådet blev 
således at beslutningen fra sidste års ge-
neralforsamling står ved magt:

En kontrolleret afvikling af foreningen 
og foreningens formue over en kortere 
årrække, samt at arbejde for en fortsæt-
telse af brancherådet. 

Næste års brancheråd er fastlagt til 21-
22 april og vil ligesom i år være med åben 
tilmelding. Sammensætningen af bran-
cherådet er således bredt dækkende, og 
der er stor interesse for at deltage.

Tak til alle deltagerne i 2019 for jeres 
engagement og opbakning.

Årskonferencen 2019

Der har været stor interesse for Årskon-
ferencen, som er lige om hjørnet.

Antallet af udstillere har gennem 
mange år været begrænset af de fysiske 
rammer, men med flytningen til Hotel 
Nyborg Strand har det været muligt at 
få alle de udstillere med, som har ønsket 
det.

Og så er der atter en gang masser af 
spændende indlæg og gode muligheder 
for at møde kolleger og samarbejdspart-
nere omkring et højt fagligt indhold.

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

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
– Lars Grønager
– Preben Hansen 

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.

Fortsættes side 10

Svend Christiansen



Termisk komfort
Ved brug af DAMPA® Klimalofter med 
køle- og varmeregulering fra selve loftet, 
skabes et optimalt indeklima og en 
behagelig temperatur.

Indendørs luftkvalitet
DAMPA® Klimalofter kan anvendes 
sammen med diffus ventilation og 
sikre således et godt indeklima uden 
træk og generende støj. 

Den reducerede luftcirkulation 
minimerer bakteriespredning og risiko 
for sygdomssmitte.

Da ventilationen kun skal sørge for 
at skifte luften, er det muligt, at dimen- 
sionere ventilationssystemet væsentligt 
mindre end ved traditionel køling. 

Energi effektivitet
Et klimaloft med køle/varmefunktion 
kan give en besparelse op til 25% i 
forhold til luftnedkøling/opvarmning.

Diffus ventilation gennem loftet kan 
også betyde energimæsige besparelser.

DAMPA, DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00, dampa@dampa.dk, www.dampa.com

DAMPA® Klimalofter
Med fokus på behageligt indeklima og sundt miljøMed fokus på behageligt indeklima og sundt miljø

Loftet består af et 
integreret køle-/varme-
element der er fastgjort 
til bagsiden af loftelementet 
og således sikrer en hurtig og effektiv 
temperatur overførsel. 



10   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Fagbladet vil udkomme med et sær-
nummer i 2019 i anledning af forenin-
gens 70 års fødselsdag, hvor der især vil 
være fokus på de seneste 10 års virke. 

Samarbejde med andre 
foreninger

FSSD har skiftet navn fra Foreningen af 
Sygeplejersker ansat ved Sterilcentraler i 
Danmark til Fagligt selskab for Sterilcen-
traler i Danmark.
Der var ikke været afholdt temadag i 
2019, men nu er samarbejdet tilbage på 
sporet, idet både Jan og Henning har 
valgt at tage tråden op, og denne gang 
suppleret med Jens Molter Pedersen og 
Lars Grønager.

Jeg glæder mig til at se resultatet på 
temadagen i januar 2020. 

FSTA, Forum for SygehusTeknik og 
 Arkitektur
Vi er som forening repræsenteret i 
FSTA’s bestyrelse, og det er et utroligt 
givende samarbejde, som vi fortsat vil 
deltage i.

FSTA har stor succes med netværks-
grupperne, og der er kommet fl ere til i 

2019, blandt andet indenfor commisio-
ning samt kritiske forsyninger. 

IFHE (International Federation of 
Hospital Engineers)

IFHE’s næste internationale årskonfe-
rence fi nder sted i Rom i dagene 23-28 
maj 2020. FSD håber, at så mange med-
lemmer som muligt deltager i konferen-
cen.

Der er mere information om arrange-
mentet i de udsendte nyhedsbreve. 

Medlemsforhold

Medlemstallet pr. 16. september 2019, 
tallene i parentes er fra oktober 2018:
– Ordinære medlemmer  76  (81)
– Ekstraordinære medlemmer 3  (5)
– Seniormedlemmer  27  (32)

Foreningens drift

Der blev afholdt et konstituerende be-
styrelsesmøde umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen 2018, og i 2019 har der 
været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde 
i tilknytning til brancherådsmødet i april.

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

hospitalet Randers
–  Næstformand Ole Bjerregaard Jacob-

sen, Aarhus Universitetshospital
–  Bestyrelsesmedlem Lars Brinck, Syd-

vestjysk Sygehus, Esbjerg
–  Bestyrelsesmedlem Kim Ulrik Bodekær 

Hansen, Slagelse Sygehus

Suppleant er Hans Bloch, Aarhus Uni-
versitetshospital, John Meistrup er kritisk 
revisor og Ingrid Ree varetager kasserer-
funktionen.

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

Bestyrelsen har valgt at give en lille 
gave til alle medlemmer, der deltager i 
årets generalforsamling, og forhåbentligt 
er der mange af jer, der vil møde frem og 
støtte op om foreningen. 



Fleksibelt og fremtidssikret system
Patientkaldeanlægget flamenco® kan let tilpasses den
enkelte afdelings behov – smartphones (iOS og Android),
DECT, display og lamper. 

Brugervenligt
Personalet får en brugervenlig software, som understøtter 
deres arbejdsgange og sparer ressourcer. Vedligeholdelse 
er enkel med ”Plug and Play” hardware komponenter. 

Trådløst udstyr
Kablet og trådløst udstyr kan kombineres, så der opnås en 
stor fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Høj personalesikkerhed 
og mulighed for sikring af patienter med demens.

Service og support
Vi yder support døgnet rundt, 365 dage om året. Vejledning af hotline 
i dagtimerne, mens teknisk hjælp kan rekvireres døgnet rundt.

Mere information på www.tunstall.dk

På verdensplan benytter over 1.000 hospitaler patientkaldeanlægget 
flamenco®. Det er skalerbart og kan designes til at opfylde de krav, der 
stilles til et moderne, sikkert og fleksibelt patientkaldeanlæg.

Patientkaldeanlægget flamenco® overholder de strenge sikkerheds- og 
driftskrav i forhold til den tyske standard DIN VDE 0834.

Fleksibelt og sikkert patientkaldeanlæg
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”Vi har ryddet op i en 
spraglet sygehusstruktur – 
og det skal vi fortsat”
Spørgsmålet, som fhv. hospitalsdirektør for Herlev og Gentofte Hospital Klaus Lunding skulle besvare på 
FSTA-årsmødet lød: ”Hvordan sikrer vi et sammenhængende og effektivt patientforløb i fremtiden?”  
Svaret består groft sagt af at skifte ordet ”patientforløb” ud med ”sygehusstruktur”. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

En sammenhængende og effektiv syge-
husstruktur giver altså et sammenhæn-
gende og effektivt patientforløb. Og lige 
siden, den unge cand.scient.pol. Klaus 
Lunding i 1984 fik ansættelse i Indenrigs-
ministeriet under Britta Schall Holbergs 
som indenrigsminister, har dét været en 

rød tråd i både Klaus Lundings arbejdsliv 
og det danske sundhedsvæsen.

Hovedopgaven har i princippet altid 
været at rydde op i, hvad Klaus Lunding 
kaldte for ”en spraglet sygehusstruktur”.

– Dén gang i 1984 var det virkelig 
spraglet. Med 271 kommuner, 14 amter, 
2 kommuner i Hovedstaden, Hovedsta-
dens Sygehusvæsen og Københavns 
Amt, der med matematisk sikkerhed al-
tid valgte stik modsatte løsninger, og et 
Rigshospital, der først hørte ind under 

undervisningsministeriet, fordi det var 
en forskningsinstitution og senere kom 
til indenrigsministeriet, fordi det skulle 
samarbejde med kommunerne, var det 
ikke så sært, at det var lidt vanskeligt at 
redegøre for patientens vej fra hospitalet 
til eget hjem, lød Klaus Lunding indled-
ning til foredraget.

Det blev fremført uden PowerPoint-
støtte i et veloplagt indlæg, hvor den 
røde tråd blev holdt hele vejen.
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Hvem definerer borgernes 
ønsker

– Udgangspunktet for al udvikling i 
sundhedsvæsenet har altid været bor-
gernes behov. Men hvem definerer 
egentlig, hvilke behov borgerne har? 
lød det lidt kryptiske spørgsmål fra Klaus 
Lunding.

– Det jo os i Sundhedsvæsenet, der 
definerer, hvad borgerne har brug for. Vi 
ved godt, hvad borgerne vil have. De vil 
have omsorg. Men det er måske ikke lige 
det, vi giver dem. Alene i Region Hoved-
staden har vi lukket seks hospitaler, og 
liggetiden på det medicinske område er 
gået ned fra 4,1 til 3,7 dage de seneste 
år. Men hvem har vi til at tage over og 
give omsorg til de patienter, der kommer 
tidligere og tidligere hjem?

Klaus Lunding satte dermed igen fin-
geren på sammenhængen i sundheds-
væsenet.

Han har været med på hele rejsen med 
strukturreformen, først som hospitalsdi-
rektør på Glostrup Hospital og siden ja-
nuar 2015 som ansvarlig for sammenlæg-
ningen af Herlev og Gentofte hospitaler. 
Og omlægningen af sygehusstrukturen 
til færre enheder er en nødvendighed, 
mener Klaus Lunding. Ikke bare af de 
gængse grunde som, at specialisterne 
skal have nok patienter til at kunne op-
retholde deres spidskompetencer.

Vi gør det på vores måde

– Vi havde – og har fortsat – brug for 
færre enheder og for, at nogen kan 
skære igennem og træffe overordnede 

beslutninger, så patienter på forskellige 
sygehuse og i forskellige egne af landet 
får ens behandling og ikke mindst ens 
muligheder, når de bliver udskrevet, på-
pegede Klaus Lunding.

– I det gamle Frederiksborg Amt var 
der 18 kommuner, og hvis blot én kom-
mune ikke ville være med og ikke gjorde 
tingene, som flertallet havde besluttet, så 
kunne man ikke lave nogen aftaler om, 
hvordan patienternes skulle komme fra 
hospitalet til eget hjem, påpegede Klaus 
Lunding og bad forsamlingen om gætte 
på, hvilken kommune, der mon altid 
gerne ville gøre det på sin egen måde.

– Ja, det var Farum, der stort set ikke 
deltog i samarbejdet, konfirmerede 
Klaus Lunding med et smil.

Strukturreformen stoppede for 
tidligt

Han tilføjede, at problemerne i dag er 
blevet meget mindre. Kommunerne er 
blevet langt bedre til at varetage de op-
gaver, som hospitalerne tidligere måtte 
klare.

– Da jeg startede på Glostrup Hospi-
tal, der den gang dækkede ni kommuner, 
var der altid 40 til 60 patienter, som var 
færdigbehandlede. De behøvede ikke at 
være på hospitalet, men havde kun brug 
for pleje og omsorg. Men kommunerne 
havde ikke kapacitet, kompetencer og 
ressourcer til at give dem det.

– Dét problem eksisterer stort set ikke 
mere. Til jul var der fx lige præcis nul pa-
tienter, der ikke behøvede sygehusbe-
handling på Herlev og Gentofte Hospital. 
Der foregår en del snak i Samordnings-

udvalgene, og nogle udfordringer løses 
også, sagde Klaus Lunding, der dog ikke 
afleverede roserne uden at forsyne dem 
med en hel del torne.

– Den primære sundhedssektor er sta-
dig alt for spraglet, og Samordningsud-
valgene er snakkeklubber. Der mangler 
ikke gode hensigter, men der mangler 
ofte beslutningskompetence eller penge 
eller begge dele. Der er ingen hospitals-
direktør, der kan sige: Gå nu hjem og 
gør, hvad vi har aftalt, påpegede Klaus 
Lunding, der stillede spørgsmålet, om 
ikke strukturreformen var stoppet for 
tidligt.

For små kommuner og praksisser

– Der er stadig kommuner, der er alt for 
små, og som ikke kan løse alle de opga-
ver, de får, når patienterne udskrives og 
skal til efterbehandling og kontrol. Kom-
munerne har selvstyre, og det skal de 
også have. Men problemet er, at de ikke 
skal have selvstyre på alle området. De 
skal også rette sig ind og fx kunne tilbyde 
et minimum af serviceydelser.

Klaus Lunding pegede blandt andet 
på, at der i dag er rigtig mange borgere, 
der kan klare at være i eget hjem, hvis 
de bare får den intravenøse behandling, 
de har brug for. Det er rutine på hospi-
talerne, og der er også mange kommu-
ner, der er klar til opgaven. Men andre 
er ikke, og hvordan skal lægerne kunne 
vide, hvem der er, og hvem der ikke er, 
når man ikke kan stille minimumskrav til 
den service, kommunerne skal yde…?

– Og der er stadig alt for mange små 
solopraksisser, hvor kompetencen ikke 

Klaus Lunding
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er til stede. Måske skulle vi have taget 
skridtet fuldt ud, når vi nu var i gang med 
en strukturreform? Hospitalslæger er 
ansat af regionen. Hvorfor skal de prakti-
serende læger ikke være ansat i kommu-
nerne? Så kunne vi få sundhedscentre 
med kompetencer til at varetage alle de 
nye og krævende opgaver. Og pleje-
hjemslæger, der var dedikeret til opga-
verne, i stedet for dét rend af beboernes 
egne læger, der er nu, lød hans opsang.

Teknologien hjælper

Heller ikke hospitalerne gik ram forbi:
– Hospitalslægerne skal turde at 

slippe patienterne og stoppe med at 
kontrollere, hvad der sker i den primære 
sundhedstjeneste. De skal turde at give 
ansvaret fra sig, understregede Klaus 
Lunding.

– Den teknologiske udvikling hjælper, 
og hvis vi lærer at bruge teknologien 

rigtigt, så diagnoser og behandlingspla-
ner kan udformes af specialister, mens 
patienten befinder sig hjemme eller hos 
den praktiserende læge, når vi langt med 
at efterkomme patientens ønsker om et 
nært sundhedsvæsen – uden at sætte 
den afgørende specialistviden over styr, 
sagde Klaus Lunding, der har en drøm 
om samspillet mellem hospitaler og an-
dre aktører, der for alvor vil ændre sund-
hedsvæsenet og efterkomme patienter-
nes ønsker og behov.

– Vi skal have diagnostikken helt i 
front. Idealet er, at alle mennesker har et 
fuldskala CT-billede, og når de kommer 
ind med symptomer, tager man en ny 
CT-scanning, som sammenlignes med 
den raske. Radiologer og andre speciali-
ster sætter alt ind på at få lavet en præcis 
diagnose. Når diagnosen først er sikker, 
kan en stor del af behandlingen klares 
decentralt i hjemmet eller i kommunale 
institutioner – med behørig backup af 

teknologi og specialisterne på sygehu-
set.

– Det kræver dog, at specialiseringen 
fortsætter, og at strukturrejsen ikke stop-
per. Jeg tror nok, at de færreste er klar 
over hvilke ændringer, der skal til i akut-
modtagelser, logistik og diagnostik, hvis 
vi virkelig skal leve op til kravet om, at 
70 procent af patienterne skal være fær-
digbehandlede inden for tre døgn, lød 
Klaus Lundings betragtninger om frem-
tidens sundhedsvæsen.
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Fermacell Gennemsnittet af  
21 andre produkter

Denne figur er en sammenligning mellem fermacell  
og et produktgennemsnit i effektkategorien  

"Global Warming Potential"

Nærmeste alternativ

Vores kunder siger bl.a.
”Når vi anvender de mere soli-
de og robuste fibergipsvægge, 
skal vi ikke bruge så mange lag 
som ved gipskarton. Det bety-
der selvsagt store pladsbespa-
relser, og i sidste ende er det 
til stor fordel for driften, for der 
spares mange kvadratmeter 
totalt set”

FERMACELL.DK

ROBUSTE VÆGGE OG HØJE  
BESPARELSER MED  
MILJØVENLIG FIBERGIPS 
Produktionen af fermacell har en langt lavere indvirkning på næsten 
alle miljøpåvirkningskategorierne end de 21 produkter, den har været 
sammenlignet med.
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Vi får flere og flere 
forstyrrelser i elinstallationerne
Start- og lækstrømme fra stadigt flere LED armaturer og elektronik skaber udfordringer for hospitalerne. 
Trods en beskeden merpris undlader EL-tavlebyggerne at tilbyde RCD immunrelæer, der ellers kan sikre 
mod strømafbrydelser og brand, fastslog salgsdirektør og segmentschef hospitaler, Flemming Folkvardsen 
fra ABB, der opfordrede hospitalerne til at kræve teknologi som sikrer større person- og driftsikkerhed.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Flere og flere patienter skal behandles på 
kortere og kortere tid, på færre og større 
hospitaler, men når det sker, skal vi også 
sikre en højere oppetid med kvalitet og 
sikkerhed i elforsyningen. Det gør vi me-
get ud af, men det giver også udfordrin-
ger med nye typer af installationer.

Det sagde Flemming Folkvardsen, der 
i sit indlæg kom ind på fremtidens elin-
stallationer, hvorfor lækstrømme opstår 
og er et problem, dimensionering af in-
stallationer med LED og gennemgik det 
nødvendige beskyttelsesudstyr som kan 
håndtere LED start- og lækstrømme i ho-
spitalets installationer.

Der kommer til at ske rigtigt meget 
med fremtidens el-installationer, krav 
om forberedelse af el-billadere på hver 
femte p-plads og meget mere elektronik, 
så hospitalerne bliver nødt til at overveje, 
hvordan der bliver plads til dette i el-tav-
lerne, pointerede han.

Hospitalerne er langt fremme, for ek-
sempel har 7 hospitaler i Region H har al-
lerede opsat ladestationer til biler, så det 
er ved at være hverdag allerede. Hospi-
talerne får solceller på tagene og bliver 
dermed energiproducenter, de instal-
lerer store varmepumper og udskifter til 
LED-belysning for at spare strøm.

– Disse installationer indeholder alle 
sammen elektronik og switch mode 
konverterteknologi, der medfører pro-
blemstillinger, som vi i den grad skal tage 
højde for, advarede Flemming Folkvard-
sen og gik i gang med at uddybe proble-
matikken.

Hastigt voksende antal støjkilder

Der er virkeligt mange støjkilder på el-
nettet sagde han og opremsede hæve/

sænkeborde, frekvensomformere, LED 
armaturer, elbil ladestationer, UPS-an-
læg, lifte og hejse, spændingsforsynin-
ger, ensretterkredsløb, elektriske HF-
koblinger til lysstofrør, computere og 
dagslysreguleringer med styringer etc.

I en LED pære benyttes frekvenser 
helt op til 4000 Hz og da støjen er propor-
tional med frekvensen, støjer LED langt 
mere end en glødepære som jo forsynes 
med 50 Hz. En LED styres også anderle-
des end en glødepære, ønskes dæmp-
ning af LED belysning, for eksempel til 
50% gøres dette ved at frekvensen i LED 
kun tændes i halvdelen af sinuskurvens 
periode, i dette eksempel 2000 gange. 
Det opfatter øjet som en halvering af lys-
styrken. Installering af LED armaturer er 
godt, de giver både godt lys med lang 
levetid og store energibesparelser, men 
LED giver voldsomme forstyrrelser, der 
er proportionale med frekvensen, hvilket 
vi skal huske når vi projekterer nye instal-
lationer eller ændrer i eksisterende.

Flemming Folkvardsen gennemgik 
dimensionering af fejlstrømsafbrydere 
i installationer med mange støjkilder og 
gennemgik installationsbekendtgørel-
sens definitioner. Det hedder ikke læn-
gere fejlstrømsafbryder, men RCD, Re-
sidual Current Device, tidligere benævnt 
HPFI.

AFDD er en detektor til lysbuefejl, 
AP-R er ABBs udgave af RCD der er 
immun overfor LED forstyrrelser. Hos 
Schneider hedder den SI.

Installations Bekendtgørelsen kræver 
RCDere med nominel mærkeudløse-
strøm på max. 30 mA og for at begrænse 
risikoen for uønsket udkobling må jord- 
og lækstrømme ikke være større end 
0,3 gange den nominelle mærkeudløse-
strøm, altså 9 mA.

– Fejlstrømsafbryderne skal beskytte 
personer og sikre, at vi ikke får afbrudt 

vores installationer i tide og utide, men 
lækstrømmene kan svinge, så spørg je-
res leverandør af LED armaturer og an-
det udstyr som indeholder elektronik, 
men der er ingen tvivl om at ganske få 
LEDer kan få fejlstrømsafbryderen til 
at koble ud, advarede han og viste et 
eksempel, hvor den projekterede, kon-
stante lækstrøm var 9 mA, hvilket ifølge 
LED fabrikantens datablad med 0,5 mA 
konstant lækstrøm bare giver plads til 18 
armaturer pr. fejlstrømsafbryder, men i 
virkeligheden er der ofte koblet væsent-
ligt flere på.

Start lækstrømmen eller indkoblings-
strømmen er ganske høj i det øjeblik, 
armaturerne tændes, sagde han og viste 
et eksempel på 2 mA pr. armatur og 18 
armaturer eller totalt 36 mA. Det kan en 
fejlstrømsafbryder på 30 mA ikke klare. 
Vi må ned på 15 armaturer, så kan det ak-
kurat kobles ind, fastslog han.

Flemming Folkvardsen
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Ofte går det fint at koble flere på, når 
installationen er kørende, men efter ud-
kobling, kan det ikke koble ind igen. En 
RCD må efter bekendtgørelsen udkoble 
allerede ved 50 pct. af mærkestrømmen, 
altså allerede ved 15 mA, så kan det kun 
koble 7,5 armaturer ind, teoretisk ifølge 
produktstandarden.

– Konklusionen må være, at ganske få 
armaturer kan få fejlstrømafbryderen til 
at koble uhensigtsmæssigt ud. Både ABB 
og Schneider kalibrerer vores relæer til 
ca. 24 mA og ikke 15, så i praksis vil en 
standard RCD kunne klare indkoblings-
strømmen op til 12 armaturer.

Investering i driftsikring er 
symbolsk 

Løsningen på utilsigtede udkoblinger 
er et relæ med ”Immun teknologi” type 
AP-R hos ABB eller SI hos Schneider. 
Disse er immune overfor start lækst-
rømme og kan se forskel på midlertidige 
forstyrrelser og permanente lækager. 
Hos ABB koster en Immun AP-R udgave 
bare 70 kr. mere i listepris ca. 670,- mod 
600,- kr. for en standard fejlstrømafbry-
der.

– Merprisen er så beskeden, at jeg 
kan undre mig dybt over, at det ikke 
er fuldstændig standard i alle installa-
tioner i dag, også i privatboliger burde 
der altid kræves AP-R immunudgave af 
fejlstrømsafbrydere, da der helt sikkert 
kommer endnu flere opladere til ipads, 

pc’er, varmepumper, LED lys osv. Det 
koster kun 50-70 kr. mere at få installeret 
det rigtige relæ med det samme. Ude på 
hospitalerne skal I kræve at få disse typer 
installeret i Jeres el-tavler alle steder, op-
fordrede Fl. Folkvardsen.

– Sidste år besøgte vi alle danske El-
tavlebyggere og tuede dem ørerne fulde 
af teorien bag det her og, hvorfor de skal 
gøre det. Vi troede det var en succes, da 
de var meget interesserede, men senere 
udtræk af salget viste, at vi ikke havde 
solgt flere immunrelæer end året før. Det 
handler om pris, pris, pris selv når vi er 
nede i rene bagateller.

Det er da tankevækkende, at kun 50-
70 kr., som man ikke vil ofre, kan afgøre, 
at en afdeling på et hospital kommer til at 
stå stille, sagde Flemming Folkvardsen, 
der mener El-tavlebyggerne svigter ved 
ikke at tilbyde hospitalerne den ekstra 
driftsikkerhed med immunrelæer for et 
symbolsk merbeløb.

– Det vil I selvfølgelig sige ja til, fordi 
prisen er så lille og det er rasende dyrt at 
få eftermonteret, når først tavlen er i drift 
og man skal løse problemerne bagefter. 
Så I skal kræve immunrelæer i Jeres in-
stallationer alle steder fremadrettet.

Har I ikke har problemerne nu, så får 
I dem!

Immunrelæet virker ligesom standar-
drelæet, men har et kredsløb der for-
sinker udkoblingen ganske kort og kan 
se forskel på, om det er en forstyrrelse i 
startøjeblikket eller ej.

Flere problemer med LED og 
switch mode

– Vi har også kontaktorer i tavlerne, som 
kan tænde og slukke for en hel hospitals-
gang, og med en 20 A kontaktor tænker 
I sikkert, at med et LED armatur som kun 
bruger 0,16 A, så man kan sætte 125 LED 
armaturer på, men da de hver bruger 5,1 
A i startstrøm eller mere end 630 A sam-
menlagt i start øjeblikket, så går den slet 
ikke. Det skal I virkelig være opmærk-
somme på, kontaktorerne brænder af. 
pointerede han.

– Når først de kører, bruger LED næ-
sten intet strøm, men installationerne skal 
dimensioneres anderledes end tidligere. 
Der er også en faldgrube på kontaktorer, 
når I projekterer Jeres LED-installationer. 
I skal spørge Jeres rådgivere, om der er 
tænkt på det her!

Flemming Folkvardsen talte også om 
automatsikringer og kombirelæer med 
gnistdetektor og fastslog, at en gnistde-
tektor kunne have sikret mod den altøde-
læggende brand på Svindkløv Badehotel 
der skyldtes en defekt i en tørretumbler. 
Gnistdetektoren ville have opdaget den 
lille løse forbindelse i tumbleren, man 
mener der udløste branden. Automatsik-
ring med gnistdetektor koster 10 gange 
så meget som en standard automatsik-
ring, men alle sådanne opståede fejl vil 
en gnistdetektor opdage, sagde han.

– Bor man i en gammel lejlighed med 
rør og stofledninger er det værd at over-

—

Rum med sove
muligheder
– Private hjem og

børneintuit ioner
– Plejehjem
– Asylcent re
– Hot eller
– Hospit aler

DS/ HD 60364-4-42
Beskyt t else mod lysbue fejl

October 4, 2019 Slide 43

I områder med risiko
for brand som følge af
art en af  opbevarede
eller f orarbejdede
materialer
– Træbygninger
– Snedker værksteder
– Tank st at ioner
– Lader

I konst rukt ioner, hver
der kan ske
brandspredning
– Højhuse
– Brandbare

bygninger
– Bygninger med

fælles vent ilat ions
systemer

I områder, hvor
uerstat telige ef fekt er
risikere at  blive bragt  I
fare
– Museer
– Udviklings kontorer
– Laboratorier

Anbefalet  applikat ioner if ølge DS/ HD 60364-4-42

En lille løs forbindelse i et apparat kan uden et beskyttende relæ skabe gnister og lysbuer, der kan blive 
starten på en altoverskyggende brandkatastrofe. Her Dansk Standards anbefaling af steder den ekstra 
beskyttelse i eltavlerne bør være til stede. Flemming Folkvardsen opfordrede på årsmødet kraftigt hospita-
lerne til at investere den lille merpris i at sikre patienterne mod alt fra strømnedbrud til brandkatastrofer.
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Erhvervsjournalist Ib Erik Christen-
sen er faguddannet journalist og har 
arbejdet i A-pressen og på Berlingske 
Tidendes erhvervsredaktion indtil 
han blev landsdelsredaktør på Dag-
bladet Børsen og dækkede det jyske 
erhvervsliv i en længere periode. 

I 1995 etablerede han det nuværen-
de bureau Cypress kommunikation 
og skriver bredt om samfundsforhold, 
teknik betonede emner og har i en 
længere årrække været fast skribent 
for Vabø Publishing. 

Henriette Vabø har en BA i fotografi fra 1993 og arbejdede 
i godt to år som fotograf inden hun skiftede til først billed-
redaktør og siden grafisk designer hos Berlingske.

Har det sidste års tid arbejdet freelance både som fotograf 
og layouter for kunder som Københavns Kommune, Wooden 
Spoon, Det lille Rejsebureau, musikmagasinet Groovy og 
Vabø Publishing.

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Videnskabsjournalist Gordon Vahle er uddannet journalist og ar-
bejdede indtil 1999, hvor han stiftede Sciencejournalist.dk, som 
kommunikationsrådgiver i bureauer og tekniske virksomheder. 

Han skriver artikler for tekniske, populærvidenskabelige og 
sundhedsfaglige magasiner og har arbejdet for Vabø Publishing 
ApS siden 2003. Ud over Sciencejournalist.dk driver han 
 bloggen Klimaklog.dk.

veje, om man i stedet for 75 kr. til en auto-
matsikring ikke skal bruge 750 kr. til en 
gnistdetektor og sove trygt om natten, 
sagde han og nævnte katastrofebranden 
i et højhus i London, der skyldtes en løs 
forbindelse i et køleskab.

– Der er virkelig mange el-fejl, der er 
årsag til brande, sagde Flemming og viste 
en forsikrings statestik. Jeg tænker det 
bliver sådan, at man får rabat på sin for-
sikring eller mødes af et krav om gnistde-
tektor i el-tavlen. Efter Svindkløv Bade-
hotel kræver mange forsikringsselskaber 
nu gnistdetektorer, hvis de skal forsikre 
museernes uvurderlige genstande.

Så genstande kan vi godt finde ud af 
at sikre, men mennesker kniber det med. 
Tyskland har krav om gnistdetektorer, 
men Danmark skriver ”bør” og når man 
skriver det, overlader man det til en indi-
viduel vurdering.

Den er næsten altid, at det er der ikke 
råd til, selv om statistikken viser at 80 
pct. af de virksomheder der oplever en 
altoverskyggende brand er gået ned tre 
år senere, svarede han og viste DS/HD 
60364-4-42 over steder man anbefaler at 
installere gnistdetektorer, heriblandt ho-
spitaler og plejehjem.

Automatiske tests af 
fejlstrømsafbrydere

Enkelt test en gang om året ved at trykke 
på prøveknappen et par gange og notere 

i logbogen er den absolut enkleste me-
tode. Test hvert andet år er mere kom-
pleks, da RCDerne skal gennemmåles, 
så tavlen skal være slukket i længere tid. 
Det gør et fåtal, da første metode er mar-
kant lettere.

En nyhed er selvtestende fejlstrøms-
afbrydere, der desværre fylder 7 og ikke 
kun 4 moduler, disse tester hver 28. dag 
og bruger et supplerende kontaktsæt, 
så der ikke opstår blink i lyset ved selv-
testen. Registreres en fejl under testen, 
kobles begge kontaktsæt øjeblikkeligt 
ud, så man er altid sikret.

Ved automatiske test slipper medar-
bejdere for at rende rundt på hospita-
lerne og bøvle med at skrive til afdelings-
sygeplejersken eller lægen om lov til at 
afbryde tavlen på et bestemt klokkeslæt 
og vente på svar tilbage.

Fornebu Lufthavn ved Oslo har reg-
net ud, at selv om de skulle købe dem 
enkeltvis til listepris er det meget, meget 
billigere end at teste manuelt og man er 
meget mere sikker på at få en god per-
sonbeskyttelse. Koblet på et CTS kan det 
give dokumentation for testen og even-
tuelle fejl.

Det bliver kun værre og værre

Fremtiden byder på flere lækstrømme 
i vores installationer, så kræv altid som 
standard immunudgaver af fejlstrøms-
afbrydere i tavlerne. Installationen skal 

kunne klare indkobling af elektronikken 
og brandbeskyttelse bør installeres alle 
steder, hvor personer ikke selv kan und-
slippe. Mange patienter på vores hospi-
taler er i dag så dårlige, at de måske ikke 
kan flygte selv. Hospitaler er i høj grad et 
sted gnistdetektorer bør være standard.

Sidst men ikke mindst test Jeres 
RCDere, det er et lovkrav, opfordrede 
han.

En deltager ønskede at vide, hvad der 
sker, hvis et lyn slår ned og kobler flere 
tusinde RCDere ud: Du skal have tran-
sientbeskyttelse og bruger du immun-
relæer eller de selvtestende, er de også 
mere immune og stærkere overfor disse 
transienter, svarede Fl. Folkvardsen. I 
øvrigt kobler de selvtestende jo selv ind 
igen når jordfejl eller lækstrømmen er 
væk igen, fortsatte Flemming.

– Vi skal til at opdele tavlerne ikke kun 
på flere sikrings grupper, men også på 
flere fejlstrømsafbryderne, så Jeres in-
stallation skal bygges mere fordelagtigt 
op, men det fylder i eltavlerne, erkendte 
han. Ellers skal I installere kombi-relæer, 
der også findes i immunudgave, sagde 
Fl. Folkvardsen.



www.beckhoff.dk/building
Den åbne, PC-baserede styringsteknik fra Beckhoff danner grundlaget for en integreret bygningsautomation, der lever 
op til alle krav om en bæredygtig og effektiv løsning. En ensartet hard- og softwareplatform styrer alle bygningsarbej-
der, fra belysning over komfortabel rumautomation til højeffektiv HVAC-regulering. Resultat: Energibesparingspoten-
tialerne udnyttes fuldt ud (endda ud over de forskellige energieffektivitetsklasser) takket være en optimal koordi-
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En styring til alle byggefag
Integreret, PC-baseret 
bygningsautomation 
fra Beckhoff

Microsoft Technology Center, Köln: 
Den integreret bygningsautomation 
er realiseret med PC- og Ethernet-
baseret styringsteknik fra Beckhoff.
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Belimos energiventiler justerer automatisk tryk eller flow, så den 
afsatte effekt i kredsen er præcis, som du har indstillet den til. 
Energiventilerne har nemlig indbygget sensorer og regulator, der 
registrerer ændringer og tilpasser vandmængden efter behov.

Du kan samtidig følge med, for Belimos energiventiler 
kommunikerer både via bus, cloud eller analogt – alt efter hvad 
du og dit system foretrækker.

Belimos tætlukkende energiventil sparer på energiforbruget og 
holder temperaturen stabil, og det bliver den ved med i årevis 
– uanset om kredsens flader eller rør kalker til.

Vi mener, det er den bedste af sin art på markedet, og vi 
uddyber gerne hvorfor, hvis du ringer på 86 52 44 00.

DEN RIGTIGE LØSNING
HVIS DU VIL HAVE SIKKER DRIFT 
I MANGE ÅR FREMOVER

Thomas Helsteds Vej 7A, 8660 Skanderborg Læs mere på
Telefon 86 52 44 00 // support@belimo.dk belimo.dk
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Rejsen fra supersygehus 
til sygehus
Indlægget om AB18 og ABR18 på spor 2 blev holdt af en advokat. Det var dog ikke tørre paragraffer, Lars 
Hauberg lagde vægt på. Han satte i stedet fingeren på, hvorfor kvaliteten af supersygehusene langt fra er 
super, og fik fortalt, hvordan ABR18 og de nye ydelsesbeskrivelser muliggør en fremtid, hvor kvaliteten i 
højere grad kan opretholdes. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Kvalitet, økonomi og tidsplan hænger 
uløseligt sammen, og når man ikke kan 
skrue på de to sidstnævnte parametre, 
er der kun kvaliteten tilbage. Og dét 
forhold burde bygherrerne og bygherre-
rådgiverne have haft større fokus på fra 
starten, lød Lars Haubergs bramfri hilsen 
til tilhørerne, hvoraf en hel del enten var 
netop rådgivere eller bygherrer.

Lars Hauberg er advokat og kon-
cernjurist hos NIRAS, og han har været 
med på rejsen fra, hvad han selv kaldte 
”supersygehuse til sygehuse uden ret 
meget andet super end navnet”. Som 
advokat for blandt andre rådgiverkon-
sortierne for DNU og Universitetssyge-
huset i Køge, har han været tæt på dén 
del af byggeprocessen, der handler om, 
hvem man skal give skylden for, at et pro-
jekt ikke blev, som det var tænkt.

Hvem tør undervurdere mest?

– Hvad er grunden til, at man oftest en-
der med et kvalitetsniveau, der er mile-
vidt fra intentionen. Skyldes det, at man 
generelt er dårlig til at lave budgetter og 
projektere i rådgiverbranchen?

Spørgsmålet hang ikke luften ret 
længe, for Lars Hauberg pillede det ned, 
inden de tilstedeværende rådgivere nå-
ede at protestere.

– Nej, selvfølgelig ikke. Problemet er 
samarbejdet, pointerede koncernjuri-
sten.

– Kvalitet, tid og økonomi hænger 
sammen, gentog han. Men i virkelighe-
den er der kun én knap at dreje på. Hvis 
økonomien skrider, kommer projektet på 
forsiden af Jyllands-Posten. Tidsplanerne 

skal også holde. Derfor går det altid ud 
over kvaliteten.

– Og det bliver endnu værre af, at 
mange offentlige byggeprojekter til-
deles de rådgivere, der synes at kunne 
indfri bygherrens ønske om, at man vir-
kelig vil have valuta for pengene. Lidt 
frækt kunne man sige, at et væsentligt 
parameter for den endelige tildeling af 
rådgiveropgaven ofte bliver, ”Hvem tør 
undervurdere opgaven mest muligt?”, 
påpegede Lars Hauberg med et smil.

Bliv uvenner fra starten

– Hvis man på forhånd starter ud med et 
projekt, der er prissat alt for lavt, og hvor 
der tilmed er tilføjet bløde runde former 
af ”helende arkitektur”, som skal give 
bygherren prestige, og man kun har én 
knap at skrue på, er det så dømt til at gå 
galt? spurgte indlægsholderen og anvi-
ste selv en vej ud af suppedasen.

– Hvor mange bygherrerådgivere 
starter det allerførste møde med at tage 
fat på bygherren og hviske ham i øret, at 
projektet ikke kan lade sig gøre? udfor-
drede Lars Hauberg.

– Bygherrerådgiveren ville givet 
få besked på at se at komme i gang, 
og den projekterende ville blive be-
lært om, at man naturligvis ikke byder 
på en opgave, som ikke kan udføres i 
praksis. Imidlertid er præmissen i de 
fleste offentlige sygehusudbud, at de 
projekterende skal være lige så prisop-
timistiske som bygherren. Forbehold i 
forhold til budget, budgetforudsætnin-
ger og påpegning af utilstrækkelige el-
ler manglende risikoanalyser medfører, 
at tilbuddet afvises som værende ikke 
konditionsmæssigt.

– Jo tidligere man griber ind, jo mindre 
smerte kommer der. Og det er bedre, at 

man bliver uvenner i starten, frem for at 
begge parter går ud og skamroser det 
fantastiske projekt, lige indtil det går så 
galt, at alle kan se, at alt ”super” er skå-
ret væk, og at man skal være heldig for 
bare at få et sygehus, der fungerer no-
genlunde.

Farvel undervurdering, goddag 
realisme

Og så var det, at koncernjuristen tog fat i 
paragrafferne. Dét, der kunne synes som 
en umulig situation at stille bygherreråd-
giveren og den projekterende i – nemlig 
at komme med det bedste råd overhove-
det: Stop projektet, indtil vi er sikre på, at 
det kan lade sig gøre – er nu simpelthen 
et krav i ABR 18 og de nye ydelsesbeskri-
velser.

Bygherrerådgiveren har fremover 
pligt til at sikre, at økonomien og projek-
tet er fornuftigt afstemt, inden det udby-
des til rådgiverne. Den projekterende 
har ret og pligt til at sikre, at budgettet 
er solidt, inden projekteringen påbegyn-
des. Bygherren har pligt til at indrette 
sig efter rådgivernes budgetmæssige 
anbefalinger – og hvis ikke bygherren 
indretter sig, overtager bygherren bud-
getansvaret.

Realisme er det nye sort.

Pligt til at sige fra

– Det nye er, at bygherrerådgiveren 
har fået en skærpet pligt til at sige fra. 
De projekterende skal tjekke, at ambi-
tionerne og pengene passer, sagde Lars 
Hauberg.

Fortsættes side 22
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Kontakt os for yderligere information på
tel. 32 46 11 60 eller walbom@walbom.dk

WWW.WALBOM.DK

Rulleborde
på specialmål

•	Bordplader i hvid
eller lys grå laminat

•	Aluminiumsstel
eller lakeret stålstel

•	Alle typer hjul

Tilbydes også i ESD udgave

8 dages leveringstid
udgave
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Oversat til paragrafsprog lyder det i 
Ydelsesbeskrivelsen om økonomi:
”Det påhviler projekteringslederen at 
meddele bygherren, såfremt den økono-
miske ramme fi ndes utilstrækkelig til at 
realisere det planlagte byggeri. Projekte-
ringslederen skal med bistand fra rådgi-
verne vejlede bygherren overordnet om 
dennes muligheder.
…
Såfremt det opdaterede budget og risi-
koanalyse ikke godkendes af bygherren, 
skal projekteringslederen afvente byg-
herrens instruks inden igangsætning af 
yderligere arbejde.”

Omtrent det samme er formuleret i 
ABR18 § 9 stk. 3:
”Hvis opgaven omfatter budgettering, 
og bygherren har angivet en økonomisk 
ramme for projektering og udførelse af 
arbejdet, skal rådgiveren i forbindelse 
med rådgivningens påbegyndelse gen-
nemgå bygherrens budget og budget-
forudsætninger.”

Det følger af bemærkningerne til be-
stemmelsen, at en opretholdelse af den 
projekterendes budgetansvar forudsæt-
ter, at bygherren har indrettet sig og 
løbende indretter sig efter den projek-
terendes råd i forhold til at sikre, at bud-
gettet ikke overskrides.

Planen er det vigtigste

De nye almindelige betingelser med 
årstalsbetegnelsen 18 skal altså ifølge 
Lars Haubergs sammenkog blandt andet 

sikre, at ingen af parterne bare går i gang 
med et byggeri, før de er komfortable 
ved, at det vil ende med en bygning, 
hvor hverken budget, tid eller kvalitet af-
viger ret meget fra det forventede.

– Det er både bygherren og rådgi-
verne, der har pligt og ret til at sige fra, 
hvis der er noget i budget eller risiko-
vurdering, de ikke er trygge ved. Det er 
en samarbejdsproces, og der skal natur-
ligvis være en plan for, hvordan samar-
bejdet skal foregå, understregede Lars 
Hauberg.

– Det er vel ikke et urimeligt krav at 
stille til en samarbejdsproces, at alle er 
klar over, hvem der gør hvad hvornår. 
Derfor skal den projekterende inden 
projekteringen udarbejde en arbejds-
tidsplan. Den skal godkendes af bygher-
ren og skal opdateres løbende. Det er 
måske det vigtigste dokument overho-
vedet, påpegede advokaten.

Professionelt samarbejde

Lars Hauberg opsummerede til sidst sine 
iagttagelser fra adskillige år på sidelinjen 
ved fl ere af de store hospitalsbyggerier i 
Danmark:

– Samarbejdet mellem rådgivere og 
bygherre er en professionel samarbejds-
relation. Det betyder ikke, at de behø-
ver at være gode venner, som benytter 
enhver lejlighed til at rose hinanden og 
projektet, længe inden byggeriet over-
hovedet er kommet i gang. Tværtimod 
burde man tage imod med kyshånd, at 
nogen påpeger problemer på et tidligt 
tidspunkt i processen. Og så kan man 

altid blive gode venner senere – når byg-
geriet står klart i den kvalitet, til den pris 
og til den tid, man har aftalt.

Det er kun advokater, der har noget 
ud af konfl ikter, sluttede koncernjurist 
Lars Hauberg med et stort smil.  

Lars Hauberg



Med skræddersyede vogne, skabe og reoler 
transporterer den alt fra varer til vasketøj.

Robotten kører trofast rundt blandt personale, 
borgere og genstande.

Skulle der komme en forhindring i vejen, 
skifter den retning og kører uden om.

Ring Ring +45 76 413 413 og hør mere

FLEXTEK LOGISTIKROBOT
Tager slæbet og transporterer alt med omtanke og tryghed

”Med Logistikrobotten 
frigør vi service-
assistenter fra 
logistikopgaver til 
varmere opgaver 
som patientpleje.

VVi har allerede høstet 
forbavsende store 
gevinster ved at 
introducere denne 
førerløse teknologi.”
   - Johnny Hansen - driftschef for 
   Sjællands Universitetshospital

ROBOTTEN, DER ALTID KOMMER TIL TIDEN 
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Region Midt ved at udvikle  
”Det bæredygtige hospital”
Hospitalernes affaldsmængder skal reduceres og de skal blive mere bæredygtige overalt. Det sker i Region 
Midtjylland blandt andet ved at køre forsøg med cirkulær økonomi på mange fronter og i tæt samarbejde, 
fortalte projektleder Maria Gaden Bjerre

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Samfundet har brug for at bygge og ind-
rette bæredygtige hospitaler, der indkø-
ber og forbruger i respekt for cirkulær 
økonomi, der skal tænkes ind helt fra 
starten ved nybyggeri. Når hospitalet er 
bygget, skal miljørigtig indretning og for-
brug være i centrum.

Hospitalerne skal passe på deres ud-
styr, styrke genbruget, skabe rammer til 
renovering og reparation. Region M ar-
bejder kreativt med at styrke de fysiske 
rammer for affaldssortering og der skal 
være dialog om bæredygtighed det på 
tværs af faggrupper, afdelinger, hospita-
ler og regioner.

Det pointerede Maria Gaden, der er 
projektleder for Det Bæredygtige Hospi-
tal i Region Midtjylland, som hun selv be-
tegner som en flydende projektramme. 
Hun arbejder i en delt stilling mellem 
Regionshospitalet Randers og Regional 
Udvikling i Region Midtjylland.

I sit indlæg opridsede hun regionens 
arbejde for større bæredygtighed. Der 
udvikles rigtig meget hele tiden med 
praktiske og strategiske tiltag. Det er 
vigtigt med opbakning fra ledelserne, 
så de får løftet kompetencerne, fastslog 
hun.

– Region Midtjylland har taget ud-
gangspunkt i FNs verdensmål der har 
bredt sig i hastigt tempo i de seneste 
år for at skabe en mere bæredygtig ud-
vikling på lokalt plan herunder også på 
regionens hospitaler. Team Bæredygtig-
hed og Grøn Omstilling arbejder for at 
sikre en bæredygtig udvikling for klima, 
miljø og ressourcer med et mere ansvar-
ligt forbrug og produktion, sagde Maria 
Gaden.

Mange CO2 belastende indkøb

Målet er at bane vej for et mere bære-
dygtigt og effektivt sundhedsvæsen af 
høj kvalitet for og tæt på borgeren. Ind-
køb af varer og tjenesteydelser udgør 
68 pct. af Region Ms interne CO2-aftryk, 
mens byggeri og anlæg belaster 18 pct., 
transport 8 pct. og energiforbruget 5 pct.

Det største CO2 aftryk på 68 pct. fra 
vare- og tjenesteydelser dækker over 
læge- og sygefaglige produkter, medicin, 
medicoteknisk udstyr, tjenesteydelser, 
fødevarer og øvrige varekøb. Især medi-
coteknisk udstyr kræver mange råstoffer.

Regionen arbejder med fødevarer 
som kødfrie måltider og lokale råvarer og 
serverer udelukkende økologisk mad. 
Det har påvirket patienternes kostvaner 
efter udskrivelsen, så de spiser mere 
økologisk og grønt.

Af de 7000 tons affald fra hospitalerne 
genbruges kun 19 pct., mens 74 pct. kø-
res til forbrænding: Det er vi ikke stolte 
af, fastslog Maria Gaden, men det er så-
dan det er og vi sætter ind for at få gen-
anvendelsen højere op. Vi tror der bliver 
smidt mere ud som risikoaffald end nød-
vendigt.

Vi sidder lige nu i Regional Udvikling 
og laver en ny bæredygtighedsstrategi, 
handlingsplaner og sætter konkrete mål 
for, hvad vi skal op på i forhold til gen-
anvendelse. Vi har tænkt os at blive 
væsentligt mere ambitiøse, hvis vi skal 
bidrage til at indfri klimaaftalen.

Indkøbte varer skal genbruges

Cirkulær økonomi er modsat traditionel 
lineær økonomi, der starter med råvarer 
og ender med forbrænding/deponi, en 
gentænkning af forbrugssamfundet. Ma-
terialerne recirkuleres til nye produkter, 
der renoveres mere meens vedligehold 
og reparation styrkes.

– Vi skal være mere opmærksom på, 
at vi mister værdi ved at bortskaffe. Cir-
kulær økonomi skal bruge råvarer længst 
muligt. Vi har startet et samarbejde med 
Aalborg Universitet, hvor studerende 
i bæredygtigt design analyserer vores 
medicotekniske udstyr. De syntes ikke, 
at vi stiller nok krav til producenterne el-
ler passer godt på vores udstyr.

– Det er selvfølgeligt klart mest bære-
dygtigt kun at producere præcist det, vi 
har brug for, og passe godt på det, men 
der skal også være et økonomisk incita-
ment til at reparere udstyr. Jeg er blevet 
præsenteret for eksempler på, at det er 
dyrere at flytte et gammelt skrivebord på 
et hospital end at få det smidt ud af dem, 
der kommer med et nyt.

Nogle gange handler det om at snakke 
sammen, så det økonomiske ikke spæn-
der ben for genbrug andetsteds. Reno-
vering og udskiftning af dele skal være 
bedre end købe helt nyt. Genanvendelse 
af materialer betyder, at der ikke skal 
trækkes nye råstoffer op af jorden.

Bæredygtighed et fælles ansvar

– Det er vigtigt at forstå, at cirkulær øko-
nomi handler om kædeansvar. Der er 
mange ting, den enkelte medarbejder 
ude på hospitalerne ikke kan gøre noget 
ved, men der er altid noget, man kan for-
bedre ved at ændre adfærd.

Vi lægger meget op til i vores indkøbs-
aftaler at vælger produkter, der kan gen-
anvendes. Regionerne snakker sammen, 
og i øjeblikket kører Materialestrømspro-
jektet AUH, der har vist, at 40 pct. af den 
plast, der bruges på hospitalerne, ikke 
kan typebestemmes og genanvendes.

Det arbejder vi på at ændre, men det 
er globale, virksomheder, der står bag, 
så det tager tid, men tingene flytter sig. 
Region M har startet testlabs op for at 
handle os klogere på, hvad vi kan gøre 
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noget ved, hvordan bæredygtig drift kan 
lade sig gøre i praksis for at opnå de bed-
ste resultater, sagde hun.

De tre i Randers er ”Svanemærket”, 
der omfatter produkter og ydelser, Pro-
jekt ”Urent Plast” og ”Det gode OP-for-
løb” samt det løse. Det omtalte materia-
lestrømsprojekt startede for tre år siden 
som et EU-finansieret projekt og kører 
videre lige nu med indkøb.

Miljømærkede indkøb

Svanemærket understøtter cirkulær øko-
nomi og Regionen savnede for to år si-
den en forpligtende ramme at arbejde ud 
fra for at gøre hospitalsdriften bæredyg-
tig. Problemet var at få begyndt og viden 
om, hvilke første skridt der var menings-
fulde at tage.

– Det har været stor hjælp at have 
Miljømærke Danmark med ind over som 
rådgiver. Region Midtjylland har vedta-
gen en politik om at købe så meget før-
steklasses miljømærket som muligt. For 
os har det startet en mindre folkebevæ-
gelse i serviceafdelingen og på hospita-
let, at de hører om dette., sagde hun.

– Vi har fået aktiveret rigtigt mange 
med cirkulær økonomi, vedligehold, 
reparation, genbrug og gendistribution 
m.m. En masse tiltag er opstået og sat 
i gang nedefra og op. Vi tror vores ar-
bejde har inspireret.

Der findes intet svanemærke for ho-
spitaler, men alligevel aftalte vi med Mil-
jømærke Danmark, at vi skulle betrag-
ter vores serviceafdeling som et internt 

rengøringsfirma og skal stille krav om at 
rengøringsmidler bærer et førsteklasses 
miljømærke, ser på dosering, emballage, 
indholdsstoffer og livscyklus.

Vi opdagede, at der kunne spares 
mange af de skrappe rengøringsmidler 
og har set på vores vinduespusning og 
vaskeriservice for at finde ud af, hvad er 
klude og mopper lavet af.

Vi undersøger, hvad det koster at 
skifte til svanemærket toiletpapir, CO2-
besparelsen og, hvordan træerne til pa-
piret dyrkes. Det er lidt dyrere, men der 
er mere papir i rullen, så vi laver mange 
regnestykker, men bliver klogere og sy-
nes det har været værd at gå efter miljø-
mærkerne.

Affaldsposer et overset problem

– Vi ser også på antallet af affaldspo-
ser pr. kvadratmeter. Regionshospitalet 
i Randers med 2000 ansatte bruger 1 
million plastposter årligt. Det kom bag 
på os. Svanemærket stiller krav til, hvor 
mange plastposer man bruger pr. kvm. 
man gør rent. Vi begyndte at veje po-
serne, der typisk ikke er fyldte.

En affaldspose på 120 l vejer 80 g. 
Vi havde et mødelokale med tre store 
sække, så når vi fjerner en sæk, spares 20 
kg plast om året. Så vi fjernede to ud af 
tre poser i vores mødelokale. Ingen kla-
gede og da den eneste ikke blev fyldt, 
ønskede vi et stativ med en mindre pose. 
Maria Gade viste, at 25 plastposer som 
”ikke vejer noget” belaster miljøet med 
43 kg plast årligt.

En dialog med klinikken om større 
bæredygtighed kom der meget ud af 
arbejdsmiljømæssigt, konstaterede hun. 
Det er sund fornuft og dumt, at affalds-
poserne kun bliver fyldt halvt op. Vi kan 
lige så godt have det antal, der rent fak-
tisk giver mening, fastslog hun.

Projekt ”Urent plast”

Det startede med en frustration over, at 
vi ikke sorterede plastic fra, men så op-
dagede Maria Gade, at der var åbnet en 
virksomhed i Langå 15 km fra Randers der 
modtager urent plast og husholdningsaf-
fald fra hele Randers Kommune m.m.

– Vi har lavet en aftale med indehave-
ren, at den skal modtage plast fra vores 
køkken. Der er opstillet en affaldscon-
tainer og vi arbejder på at få dunke fra 
vores rengøring med. Virksomheden 
vasker og skiller plasten, så den kan gen-
anvendes.

– Plast er ikke bare plast, der findes 
over 3.000 forskellige typer i verden, 
nogle kan blandes sammen, andre ikke, 
men desto mere rent vi kan holde plast-
typerne hver for sig, desto mere værdi 
har de og kan bruges til flere formål.

Hospitalerne skal lære at sortere flest 
mulige plasttyper i enkelte fraktioner. 
Der vil altid være noget, vi ikke kan 
undgå at blande, men sortering er et pej-
lemærke. Plasten bliver i Danmark, en 
lille del ryger til forbrænding i Lisbjerg og 
etiketter støbes ind i cement på Aalborg 
Portland, sagde hun.

Maria Gaden Bjerre
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Vi sikrer brandsikkerheden på supersygehuse
Mere end 30.000 SEM-SAFE® højtryksvandtåge dyser er blevet installeret på Aarhus Universitetshospital og dækker 
et bygningsareal på over 250.000 m2. Dette gør den til en af de største højtryksvandtågeinstallationer i Europa.

SEM-SAFE® højtryksvandtågesystemer giver optimal brandsikkerhed på hospitaler, fordi:
  Systemet aktiveres hurtigt i områder, hvor branden opstår
  Det sørger for hurtig afkøling og bistår dermed evakueringen
  Det bruger minimalt vand, og der sker dermed mindre vandskade på udstyret
  Alle områder på et hospital kan beskyttes med én teknologi: højtryksvandtåge

 www.semsafe.danfoss.com

Danfoss Fire Safety A/S

Århus Universitetshospital i Danmark, 250.000 m2 beskyttet med SEM-SAFE® højtryksvandtågesystem

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk
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Op-stuerne kan spare 37 pct. 
affald

Vi har OP-gang som er fyr og fl amme 
med at arbejde med det her og har kørt 
et sygepleje- og lægefagligt forbedrings-
projekt, ”Det Gode OP-Forløb”, med 5 
spor og etableret bæredygtighed som et 
6. spor der er lige så vigtigt som de andre 
den tværfaglige styregruppe arbejder 
med.

Alle faggrupper arbejder sammen i 
sporene ”skraldemænd” og ”sparegrise” 
der hhv. undersøger, hvor mange plast-
typer der logistisk kan frasorteres og, 
hvordan man kan forbruge mindre som 
led i en cirkulær økonomi.

Ifølge svenske studier er der 30 pct. 
forskel i vægten af affald på sammen-
lignelige sygehuse efter en cementeret 
hofteoperation og at mængden kan re-
duceres 30 pct. Det gør det interessant at 
kigge kritisk helt ind i OP-stuernes kerne-
drift.

– Vi får tal fra fl ere hospitaler i regio-
nen for at fi nde ud af, hvad vi skal gøre 
anderledes og vores fremtidscenarier. 
Personalet var i starten optaget af affalds-
sortering, men har fået øje på perspek-
tivet i at forebygge affald. EU har også 
et affaldsdirektiv, hvor det vigtigste er at 
forebygge affald.

– De fysiske rammer udfordrer os 
lavpraktisk, konstaterede Maria Gade, 
vi ved ikke, hvor vi skal fi nde plads til 
affaldsplasten. Der fi ndes kun en stor 
container, der tager lang tid at fylde, men 
det sygefaglige og hygiejniske må ikke 
forringes.

Vi er interesserede i at vide, hvor me-
get plast der er sikkert at sende ud i sam-
fundet, da det potentielt kan være infi ce-
ret med rester af antibiotika, cytostatika 
m.m. så vi skal blive klogere på, hvad der 
er forsvarligt, fastslog hun.

Region M har startet et netværk for 
bæredygtige hospitaler for alle ansatte, 
hvor man skal diskutere større bæredyg-

tighed på hospitalerne. Ved første møde 
i juli kom 70 medarbejdere, så successen 
skal gentages fremover, fastslog Maria 
Gaden.
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Sundhedsbyggeri til en 
ukendt fremtid
Kommunernes aktiviteter på sundhedsområdet svarer til en stor regions, og der er fuld gang i de 
kommunale sundhedsbyggerier til en fremtid, som ingen kender.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Der er 3600 sengepladser i kommu-
nerne, fortalte bygningschef i Aalborg 
Kommune Peter Munk, på FSTA-årsmø-
det.

Han var inviteret til årsmødet for at 
fortælle om kommunernes fremtidige 
opgaver og om byggeri inden for sund-
hedsområdet. Og for at sætte tingene 
lidt i perspektiv indledte han med at 
nævne antallet af kommunale senge-
pladser til pasning og pleje. 3600 senge-
pladser er flere, end der er i Region Sjæl-
land, eller for måske at bruge en endnu 
mere relevant sammenligning: Mere end 
en tredjedel af samtlige medicinske sen-
gepladser i Danmark er kommunale. De 
fem regioner råder tilsammen over ca. 
6000 disponible senge på de medicinske 
afdelinger.

Halvanden million kvm

Så det er ikke nogen helt lille bygnings-
mæssig butik, der bestyres af de danske 
kommuner. Og selv om man kun kigger 
på landets tredjestørste kommune – Aal-
borg Kommune er befolkningsmæssigt 
nummer tre, selv om selve byen er lan-
dets fjerde største – bliver tallene ganske 
overvældende.

– Vi har i alt 1,4 mio. kommunale kva-
dratmeter fordelt på 890 ejendomme, og 
heraf er knap 300.000 kvm til sundheds-
mæssige formål, oplyste Peter Munk.

Alene til sundhedsformål drifter Aal-
borg Kommune således, hvad der svarer 
til to tredjedele af AUH-Skejby. Det er 
bygninger, som skal løse mangeartede 
funktioner på det sundhedsmæssige 
område. De kommunale opgaver stræk-
ker sig fra forebyggende sundhedsakti-
viteter som sundhedsplejersker, Center 
for Mental Sundhed, misbrugscentre 

og meget andet, genoptræning af bor-
gere, der kommer fra behandling andre 
steder i sundhedssystemet, håndtering 
af borgere med ofte flere kroniske syg-
domme til pleje af borgere, der er blevet 
for gamle eller for syge til at klare sig i 
sit eget hjem og derfor har brug for en 
pleje- eller aflastningsbolig i kortere eller 
længere tid.

Forskellige behov i en stor 
kommune

– I Aalborg har vi selvfølgelig de samme 
demografiske udfordringer, som man har 
i resten af landet. Der kommer flere æl-
dre, der reelt bliver svagere og mere ple-
jekrævende, og samtidigt kommer der 
flere børn. Men derudover gør geogra-
fien, at det bliver endnu mere vanskeligt 
at opbygge den nære sundhedsservice, 
som borgerne ønsker, beskrev Peter 
Munk.

– Først og fremmest er der stor for-
skel på land og by. I Aalborg by oplever 
vi en stor vækst, og der kommer tusind 

flere indbyggere hvert år. I oplandet er 
der ikke alle steder vækst, men mange 
steder kæmper man tværtimod med af-
folkning. I byen er opgaven at følge med, 
mens det i oplandet er et spørgsmål om 
at samle funktioner, uden at det bliver alt 
for besværligt for borgerne at komme til 
dem. Læg dertil, at kommunen strækker 
sig 60 km fra Nibe til Hals, sagde Peter 
Munk for at tydeliggøre, at sundheds-
byggerierne ikke blot skal tilpasses en 
fjern fremtid, som ingen kender, men 
også til en kompleks geografi og en kom-
pleks organisation med adskillige man-
geartede opgaver.

Specialisering kan skabe siloer

Som et eksempel på det oplyste Peter 
Munk, at der er i 105 forskellige sund-
hedstilbud i Aalborg Kommune.

– Der er blandt andet tale om de til-
bud, der er rettet mod borgere, der har 
de mest alvorlige sygdomme, og som 

Fortsættes side 30

Peter Munk
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har behov for hjælp i dagligdagen. Det 
betyder, dels at der er behov for støtte 
på skæve tidspunkter, og dels, at der 
er et øget behov for døgnbemandede 
akutte botilbud, døgnbemandede kri-
setelefoner mv. Der kommer yderligere 
udfordringer, når de alvorligt og kronisk 
syge skal etablere sig i egen bolig efter 
behandling. Vi har også en stor gruppe 
borgere med flere psykiske eller fysiske 
diagnoser. Diagnoserne er ofte kombi-
neret med misbrug, udadreagerende 
adfærd og eventuelt kriminalitet. Det er 
også en gruppe, der fylder rigtig meget, 
opridsede Peter Munk det kommunale 
sundhedsvæsens udfordringer.

– Man skal huske på, at hver gang vi 
siger ’diagnoser’, så mener vi jo i virke-
ligheden ’behov’. Hver enkelt diagnose 
udløser et behov for en specialiseret ind-
sats. Hver diagnose kræver sit specialud-
dannede personale, sine specielle facili-
teter, hjælpemidler etc. Derfor kan man 
have en tendens til at samle borgere med 
samme eller lignende diagnoser i samme 
institution. Det skaber siloer og fremmer 
ikke samarbejdet på tværs mellem de 
forskellige kommunale tilbud, og det gør 
en helhedsorienteret indsats, hvor prak-
tiserende læger, regioner og sociale insti-
tutioner spiller sammen, sværere.

Fagcentre til discountpris

Med de sundhedsbyggerier, der er på 
vej eller lige er bygget i Aalborg Kom-
mune, forsøger kommunen at gøre op 
med siloerne og imødekomme fremti-
dens behov, så godt det nu er muligt.

– Vi har fx nogle botilbud i, hvad vi 
kalder fagcentre. Det er botilbud, der 
udføres i samarbejde med boligforenin-
ger, men hvor vi tilbyder serviceydelser 
til borgere med specielle behov, fx lifte, 
specielt indrettede boliger samt den spe-
cialistbehandling, beboerne har brug for. 
Vi har et fagcenter for ’livskraft’, hvor vi 
har boliger til blandt andre psykisk udvik-
lingshæmmede. Vi har også et fagcenter 

for erhvervet hjerneskade og fysisk han-
dicap, hvor rehabilitering, talepædagog, 
samværsaktiviteter, træningsaktiviteter 
og meget andet foregår i samme byg-
ning, fortalte Peter Munk.

Han kunne dog oplyse, at det ikke al-
tid er let at etablere denne slags tilbud 
– blandt andet fordi de involverer to 
bygherrer, hvor boligselskaberne står for 
boligdelen og kommunen for servicede-
len. Der er en del forhold, som gør, at det 
ikke er let at skille de to budgettet ad.

– Hvordan skal man fx designe over-
vågning og brandsikkerhed, når der også 
bor demente i bygningen. Og hvem skal 
betale ekstraomkostningerne? eksempli-
ficerede Peter Munk.

– Men det er bare én af de udfordrin-
ger, vi må tage med. En anden er, at vi 
ifølge maksimumbeløbet for støttet bo-
ligbyggeri har 3000 kr. mindre at bygge 
for pr. kvadratmeter end i Aarhus og 
6000 kr. mindre end i København. Men 
det må vi jo også tage med, sagde Peter 
Munk med et nordjysk glimt i øjet. 

Prototyper med lang levetid

Der er gang i det kommunale byggeri in-
den for sundhedsområdet i Aalborg. En 
god håndfuld anlægsprojekter er i gang, 
og mindst lige så mange er på tegne-
brættet. 

– Vi kommer til at bygge mindst ét nyt 
plejehjem og ét nyt botilbud hvert år, og 
vi har etableret sundhedshuse med mul-
tifunktioner flere steder. Dertil kommer 
nye typer byggerier, fx aflastningsboli-
ger, som er affødt af, at nogle borgere er 
udskrevet fra hospitalet, men stadig er så 
syge, at de ikke kan klare sig i eget hjem.

– Samtidig er vi ved at gennemgå vo-
res eksisterende bygningsmasse, hvoraf 
der er en del bygninger, vi overtog fra 
amtet i sin tid. Vi skal lukke gamle og 
små plejehjem. Og vi bygger nyt til en 
fremtid vi ikke kender. Man kan sige, at 
vi hele tiden bygger prototyper, men det 
er prototyper, der skal holde i adskillige 

år. Det koster kassen, hvis man først op-
dager, at man er på gal vej for sent, lød 
Peter Munks konklusion på en tid, hvor 
byggeaktiviteten inden for sundheds-
området hastigt rykker fra regionerne til 
kommunerne. 

Bæredygtighed er et fælles krav

Der er dog ét gennemgående træk, som 
er éns for alle kommunale sundhedsbyg-
gerier.

– Det er et ufravigeligt krav, at alle vo-
res byggerier skal være bæredygtige fra 
a til z – dvs. fra de første planer til drift og 
vedligeholdelse, påpegede Peter Munk.

– Vi har en holistisk tilgang til, at der 
skal være balance mellem økonomisk 
kvalitet, sociokulturel kvalitet, funktionel 
kvalitet og miljømæssig kvalitet. Derfor 
har vi en ensartet procesmodel, som ef-
terhånden også er anerkendt blandt arki-
tekter og rådgivere, fortalte Peter Munk.

Han forklarede, at der var udarbejdet 
bæredygtighedsmanualer, der blandt 
andet peger på, at alle parter i en byg-
geproces bør have bæredygtighed 
som en del af deres forretningsstrategi. 
Desuden udføres byggeriet efter prin-
cipper fra Green Building Council Den-
mark’s kriterier og evalueringsmetoder 
for DGNB-certificering. Commissioning 
er også en naturlig del af byggeproces-
serne i Aalborg Kommune.

– Vi tror på, at der i fremtiden bliver 
endnu større fokus på bæredygtighed 
og FN’s 17 verdensmål – også efter byg-
ningens ibrugtagning. Bæredygtighed 
og dens effekt på sundheden skal kunne 
måles og dokumenteres. Der kommer 
stadig større fokus på cirkulær økonomi, 
mindre affald og spild… Og det er en god 
rettesnor at have… når man nu hele tiden 
skal bygge prototyper, konkluderede Pe-
ter Munk. 
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Datasikkerheden under 
pres i sundhedsvæsnet
Der er kommet en væsentligt øget trussel de senere år og hackere har lammet hospitalerne ude i verden 
som da WannaCry hærgede 99 lande verden over og lagde det britiske sundhedsvæsen ned. 
Region Nordjylland arbejder målrettet på at minimere truslerne

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hacking og datasikkerhed er under sti-
gende pres på hospitalerne, vurderede 
vicekontorchef Tom Hansen, Region 
Nordjylland der leder regionens infra-
struktur og civilingeniør i sundhedstek-
nik Grethe Kiehn Kristensen.

De berettede i indlægget ”Hacking og 
datasikkerhed i sundhedsvæsnet” om 
regionens arbejde for it-sikkerhed, der 
startede op for to år siden og fi k sin ild-
dåb et par måneder senere, da Wanna-
Cry hærgede, men da den slog til var 
regionen heldigvis forberedt:

– Vi havde et godt beredskab klar 
mod den, men den havde stadigvæk en 
formidabel evne til at sprede sig, og det 
blev startskuddet til den rejse, vi kom på, 
hvor vi stoppede op og prioriterede ind-
satsen og lærte at holde beredskabsøvel-
ser, fastslog Tom Hansen.

– Da vi startede, lænede vi os op af 
standarden fra Center for Internet Se-
curity, CIS, som er et internationalt an-
erkendt framework og Digitaliserings-
styrelsen, som opdateres en gang årligt. 
Der er 20 initiativer og rækkefølgen af 
dem bliver ca. en gang om året priorite-
ret, men de 5-6 øverste skifter kun plads 
indbyrdes.

Har man styr på dem, har man styr på 
80 pct. af sin it-sikkerhed, men det er 
også de sværeste, sagde Tom Hansen og 
viste en planche over CIS Controls ram-
meværk Version 7. Er der ukendt udstyr 
på netværket, spurgte han.

– Det skal jeg hilse og sige at der er. 
Software asset management går det lidt 
bedre med. Vi var et helt nyt team der 
skulle beskæftige os med sikkerhed.

– Det var kaotisk i starten, da vi ram-
tes af WannaCry og begyndte at se på, 
hvordan kan vi kunne strukturere og 
prioritere arbejdet med sikkerhed, uddy-
bede Grethe K. Kristensen. Vi så på ram-

meværk og forelskede os i CIS Control 
rammeværk.

– Det er utroligt operationelt, let at for-
midle til folk udenfor sikkerhedsteamet 
og udgør en prioriteret rækkefølge af 
kontroller, hvor man starter med punkt 1 
og arbejder sig frem til punkt 20 som er 
pennetrationstest.

Fra global til lokal sikkerhed

– På den måde havde vi en prioritering 
i sikkerhedsarbejdet. Rammeværket var 
lavet på baggrund af en global trussels-
vurdering og gav god mening for os at 
starte med. Under de 20 kontroller får 
man konkrete tiltag, vi skal dokumentere 
for at sikre udstyret på netværket.

Det er vigtigt at kende udstyret for at 
beskytte det. Der ligger 10-20 under-
kontroller under hvert af punkterne, som 
præcist fortæller, hvad vi skal igennem 
og målene. Alt efter, hvor mange uiden-
tifi cerede enheder vi ikke kender til på 
regionens netværk, giver det en lav, mo-
derat eller en høj risiko.

Efter et halvt år kunne vi se, at den 
globale trusselsvurdering ikke var speci-
fi k for Danmark, sundhedssektoren eller 
i særdeleshed ikke for Region Nordjyl-
land. Det handlede meget med at be-
skytte alt lige meget, men i vores bran-

CIS CONTROLS RAMMEVÆRK V.7
Kilde: Center for Internet Security

Dette var udgangspunktet i Region Nordjyllands målrettede arbejde med it-sikkerhed, der 
gik fra at arbejde med et globalt trusselsbillede til at være langt mere rettet mod sektoren 
og lokalområdet.

Tom Hansen
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che kan vi ikke det, men må prioritere, 
sagde hun.

Det gav rammeværket ikke mulighed 
for, så vi begyndte at samarbejde med 
en ekstern sikkerhedsvirksomhed for at 
opnå et passende sikkerhedsniveau i Re-
gion Nordjylland via 4 punkter.

”Kronjulevelerne” skulle 
beskyttes

Først skulle det mest kritiske og værdi-
fulde, ”Kronjuvelerne”, identifi ceres.

Dernæst skulle en trusselsvurdering 
afdække, hvem der kunne tænkes at 
ramme Region Nordjylland, så teamet 
vidste, hvad det skulle beskytte regionen 
imod. Som punkt 3 lavede regionen en 
objektiv vurdering af it-beskyttelsen set i 
lyset af det aktuelle trusselsbillede.

De tre punkter blev brugt til en trus-
selsvurdering og en 3-årig handlingsplan 
for at få reduceret uacceptable risici og 
en tilhørende beredskabsplan lagde 
rammerne for, hvordan organisationen 
skulle reagere på diverse hændelser.

– Vi begyndte at bevæge os ind i en 
tankegang, hvor vi har nogle enheder, 
trusler og sårbarheder. Vi fokuserede 
ikke på de sårbare værdier, som ingen vil 
ramme, så vi gik fra et generisk ramme-
værk og begyndte at arbejde mere trus-
selsbaseret. Tom Hansen:

– Vi interviewede stakeholders med 
fi ngeren på pulsen ude i forretningen og 
spurgte: Hvad er vigtigst for Jer og hvad 
kan I dårligst undvære? Det allervigtigste 
var kommunikationen. Patientdata, Indu-

striel IoT, administrations- og sundheds-
systemer vurderes også som vigtige, 
men er store områder at skulle beskytte. 
Region Nordjylland forsøgt at klarlægge, 
hvem der kan risikere at ramme infra-
strukturen.

Berigelse og kriminalitet er nok det, vi 
er mest udsatte for, konkluderede Tom 
Hansen og viste et slide over trusler som 
tyveri af forskningsdata, men også spio-
nage. Andre trusler på listen er forstyr-
relse af driften, ødelæggelse af kritisk 
infrastruktur m.m.

Regionen har udarbejdet en moden-
hedsvurdering, men er ikke kommet i 
mål med alt. Tom Hansen viste et billede 
af et Roadmap frem mod 2020 som føl-
ges, hvis der er ressourcer til det. Vi ved, 
hvor vi skal hen, fastslog han.

Utroligt mange sårbarheder

– Der er 34 discipliner vi skal mestre, 
det er tydeligt, at det var fuldstændigt 
det samme, vi skulle ved at arbejde med 
CIS-kontrol, men med en anden priori-
tet. Det gik hurtigt op for os, at det ikke 
var et spørgsmål om vi bliver ramt, men 
hvornår, hvor hårdt og hvornår vi er i sik-
ker drift igen, sagde hun.

Hændelsesrespons, forretnings- og 
ledelsesstabilitet samt kriseparathed har 
førsteprioritet. Patch og sårbarhedssty-
ring valgte regionen at gå ind i og skal 
blandt andet sikre, at opdateringer af 
software kommer hurtigt ud.

– Hovedopgaven med patch og sår-
barhedsstyring er at identifi cere sårbar-
heder i vores infrastruktur, informere 
driften, prioritere og rådgive om dem. 

Vi skanner netværket for sårbarheder og 
fortæller om kvaliteten af de sårbarheder 
vi fi nder. Sårbarhederne listes op med 
angivelse af, hvilke maskiner der er be-
rørt af dem, sagde Grethe K. Kristensen.

– Udfordringen, når vi går i gang er, 
at der er utrolig mange sårbarheder, så 
vi har prioriteret sårbarhederne. En sår-
barhed bliver kritisk, når den er let at ud-
nytte. Vi prioriterer dem trusselsbaseret 
for at fi nde de vigtigste.

Kunstig intelligens kan opdage 
angreb

En af metoderne til at registrere angreb 
er at høste logs fra udstyr, der blandes og 
køres kunstig intelligens på for at fi nde 
sammenhængende hændelsesrækkeføl-
ger. Yderligere kan disse hændelser par-
res med såkaldte ”early warnings” der 
igen kan give os en vis proaktivitet – altså 
nå at stoppe en skade før den er sket.

Det er regionen ved at tage hul på som 
led i den nationale strategi.

Regionen beskytter ikke alt lige godt, 
men det væsentligste og målretter ind-
satsen fastslog Tom Hansen og Grethe 
Kristensen. Region Nordjylland kører 
beredskabsøvelser i et lukket system 
med bundne opgaver og de har vist, at 
der stadig er meget at lære for effektivt 
at tackle cyberangreb.

Tom Hansen viste truslerne mod 
den danske sundhedssektor, som den 
nationale myndighed Forsvarets Efter-
retningstjenestes Center for Cybersik-
kerhed (CFCS) vurderer den. Truslen 
fra cyber spionage og kriminalitet som 
WannaCry tilbage i 2017 anses for meget 

CYBERTRUSLEN MOD DEN DANSKE SUNDHEDSSEKTOR
Kilde: Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS)

CFCS har vurderet trussels-
niveauet i forhold til den danske 
sundhedssektor baseret på viden 
om, hvilke aktører, der synes at 
være aktive samt deres 
vurderede motivation, hensigt, 
vilje og kapacitet til at angribe det 
danske sundhedsvæsen.

Vurderingen til højre er 
udarbejdet i foråret 2018 med en 
note om, at trusselsniveauet på 
Cyber aktivisme og terror kan 
stige markant ved ganske små 
ændringer på den politiske scene 
eller i den politiske dagsorden.

Det er fra den tunge ende af forbryderskalaen truslerne kommer mod det danske sund-
hedsvæsen såsom afpresning og fremmede staters indblanding med tyveri af sundheds-
data, som planchen viser, mens politisk aktivisme anses for at være en lille trussel.

Grethe Kiehn Kristensen
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Sikker strømforsyning 24/7
Coromatic tager fuldt ansvar fra strategi og design, til 
integration, vedligeholdelse og energioptimeret drift af 
kritisk infrastruktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm 
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Vores kunder er hospitaler, datacentre, energisektoren, 
industrien, offentlige virksomheder og hovedkontorer.

Læs om vores nødstrømsløsninger her
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           www.fagerhult.dk
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høj, mens cyber aktivisme, der kan være 
politisk motiveret, og cyber terror anses 
for lav.

– Truslerne fra spionage og krimina-
litet er sat som ”meget høj” siden som-
meren 2018, mens der endnu ikke er 
tegn på trusler inden for aktivisme eller 
terror. En af årsagerne til at man laver en 
national strategi for cybersikkerhed er ri-
sikoen for spionage og kriminalitet.

En høj trusselsvurdering betyder, at 
der eksisterer en specifi k trussel fra no-
gen med kapacitet, hensigter, der med 
stor sandsynlighed kan planlægge og 
iværksætte angreb og skadevoldende 
aktiviteter.

Responsdelen har haltet

– Der fi ndes en national strategi der 
gælder kongeriget og en sektorspecifi k 
strategi. Der fi ndes seks sektorer tele, fi -
nans, transport, søfart, sundhed, luftfart, 
der betragtes som særligt samfundskriti-

ske, der alle har en strategi. Vores fi ndes 
indenfor Sundhedsdatastyrelsen.

Strategien går ud på at forudse, fore-
bygge, opdage og håndtere trusler og 
angreb. En af problemerne med at fore-
bygge trusler har af ukendte årsager væ-
ret at få den øgede sikkerhed til at om-
fatte det medicotekniske udstyr.

– Noget af det, vi har manglet, har 
været responsdelen, altså vores evne til 
at reagere på truslerne. Det nytter ikke 
at få viden om noget, hvis man intet gør 
ved problemerne. I forbindelse med det 
centrale analysearbejde man lægger op 
til i Sundhedsdatastyrelsen er det beslut-
tet, at lave en overordnet analysesektion 
med 10 sikkerhedsfolk, hvis de kan skaf-
fes fra it-branchen, fastslog Tom Hansen 
og Grethe K. Kristensen, der understre-
gede, at it-sikkerhed ikke er til diskussion 
i Region Nordjylland.

Fortsat fra side 33
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RENRENRRumumFRa dE Rå gulvE og væggE - til dEN dagligE dRiFt

Udstyr:
  	 LAF kabinetter
  	 Partikeltællere
  	 Renrumsartikler
  Air showers 
  UDF 
  	 Isolatorer
  RABS 

ydelser: 
  Rådgivning
  	 Projektledelse
  Service
  	 Installation
  	 Test
  	 Kvalificering

dEN komplEttE lEvERaNdøR

Med en bredde og kompetence som ingen andre leverandører
kan vi være med hele vejen fra projekteringsfasen over installation,

test, drift – til det daglige forbrug af renrumsartikler.
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Hvad hvis du kunne se 
bakterierne…?
Afdelingschef for Rengøring og Hospitalsservice for OUH, Carsten Holmer viste film og udstyrede i 2 
minutter og 28 sekunder de tilstedeværende teknikere m.fl. med ”bakteriesyn”. Bakterierne var ikke 
længere usynlige mikrober, men havde fået en selvlysende orange farve, som i løbet af filmen lynhurtigt 
blev spredt til håndtag, skuffer, sengegavle, sygeplejerskens ansigt og nabopatientens drop og hænder. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Tror I, at håndhygiejne også er vigtig 
for det tekniske personale? I kommer jo 
aldrig i kontakt med dørhåndtag, senge 
eller instrumenter, hvor der stænk af 
blod og bakterier, vel? sagde Carsten 
Holmer efter filmen med bakterierne, 
der var blevet gjort synlige.

Han nikkede over mod de medbragte 
små håndsprit-flasker og bemærkede 
henkastet, at han gik ud fra, at alle an-
satte på et hospital havde sådan én i lom-
men. Der var der nogle enkelte, der røm-
mede sig og skiftede stilling på stolen.

– Det er faktisk især hænderne, der 
kan overføre smitte. Håndhygiejne er 
utroligt vigtig, og selvfølgelig vasker og 
afspritter I hænderne, når I er færdige 
med en uren opgave, og inden I går i 
gang med den næste, sagde Carsten 
Holmer og supplerede med at påpege, at 
uniformen naturligvis skulle skiftes, hvis 
den er blevet forurenet, og at maskiner 
og udstyr, der kommer rundt på hospita-
let, skulle holdes rene og afsprittes, hvis 
de bliver udsat for blodstænk e.l.

– Det gælder naturligvis også de eks-
terne leverandører, der kommer på et 
sygehus, pointerede han.

Kvalitets- og hygiejneniveauer

– Og hvorfor er hygiejne interessant for 
teknikere? Det er det, fordi også tekni-
kere risikerer at sprede sygdomsfrem-
kaldende bakterier og endda resistente 
bakterier. Og hvis ikke alle medarbejdere 
har en vis infektionshygiejnisk indsigt og 
hjælper hinanden med at afskære smitte-
veje, spreder infektionerne sig lynhurtigt.

– Det er vores vigtigste opgave i Ren-
gøring og Hospitalsservice på OUH at 
holde et højt hygiejneniveau og afskære 
smitteveje. Det er ikke dét patienterne 
ser. De ser nullermændene i hjørnerne 
og striberne på vinduerne. Det er ikke 
så infektionshygiejnisk interessant, men 
det er dét som opfattes som kvalitet. Alle 
lokaler på OUH er derfor tildelt både et 
hygiejneniveau og et kvalitetsniveau. Ud 
fra disse beregnes en programkode, der 
beskriver, hvor ofte vi skal komme, hvad 
vi skal gøre og hvor lang tid det tager, 
forklarede Carsten Holmer.

Skal hjælpes ad for at forhindre 
smitte

– Programkoden betyder fx, at admini-
strative kontorlokaler får gjort rent hver 
14. dag. Jo mere rengøringsparat, lokalet 
er – dvs. jo mere ryddeligt, der er – jo 
mere kan vi nå at gøre rent på den korte 
tid, der er til rådighed. Det er tilladt at 
tømme sin egen papirkurv hver dag. Vi 
gør det i hvert fald ikke på kontorerne, 
fortalte Carsten Holmer.

I den anden ende af skalaen er de lo-
kaler med et højt tildelt hygiejneniveau. 
På fx operationsstuerne kommer rengø-
ringsassistenten hver dag – også mellem 
operationerne.

– Men også her kan det øvrige perso-
nale gøre meget for at hjælpe rengørin-

”Hvis bakterierne ikke var usynlige...” YouTube-link i boksen efter artiklen. Filmen findes 
både på norsk og dansk, men budskabet er let at aflæse.
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gen med at afbryde smittevejene. Op-
skriften er den samme: Ryd op, og sørg 
for, at der er store og glatte overfalder, 
der er lette at gøre rene og desinficere, 
opfordrede Carsten Holmer, der poin-
terede, at rengøring altid er et samspil 
mellem rengøringspersonalet og afdelin-
gens faste personale.

– Andre har jo også rengøringsopga-
ver. Bækkener skal skylles, borde skal 
tørres af etc. Det er helt afgørende, at vi 
får afklaret snitfladerne. Hvis en afdeling, 
hvor hygiejneniveauet skal være højt, fx 
indkøber en smart, blød lænestol, der 
ikke kan gøres ren, er det ikke så smart, 
påpegede Carsten Holmer.

Alle skal være faglærte

Rengøring og Hospitalsservice på OUH 
har 500 medarbejdere ansat. 350 af dem 
er serviceassistenter, der ud over rengø-
ring har en række andre funktioner, som 
fx transport, madservicering og gang-
træng.

– Rengøring er et fag, og rengøring på 
et hospital kræver stor infektionshygiej-
nisk indsigt. Derfor skal alle vores med-

arbejdere have en erhvervsuddannelse. 
Vi er godt i gang. I dag har ca. halvde-
len en erhvervsuddannelse, og næste år 
sender vi yderligere 80 medarbejdere af 
sted. Om tre år har alle været igennem 
uddannelsen, oplyste Carsten Holmer 
og tilføjede, at på OUH bliver kvaliteten 
af rengøring kontrolleret af både eks-
terne og interne kontrollanter fire gange 
om året.

Baggrunden for den store fokus på hy-
giejne- og rengøringskvalitet er alvorlig. 
Mellem otte og ti procent af sygehus-
patienterne får en infektion, mens de 
er indlagt. Nogle dør af den, og for an-
dre betyder det forlænget indlæggelse, 
større behov for pleje og behandling, 
flere omkostninger og et øget forbrug af 
antibiotika.

Afskær smittevejen

– Det er faktisk en ond cirkel. De mange 
infektion kræver øget brug af antibio-
tika, der så skaber flere resistente bak-
terier. Og det eneste, vi kan gøre ved 
det, er at afskære smittevejene, sagde 
Carsten Holmer og gennemgik både de 

resistente og vanskelige bakterier, vi skal 
have fokus på, og de smitteveje, der skal 
afskæres, så smitten ikke breder sig.

– Vi er faktisk ved at tabe kampen 
mod nogle af de rigtigt vanskelige mikro-
ber, som fx VRE-bakterier – tarmbakte-
rier, der er resistente over for behandling 
med vancomycin, der ofte anvendes til 
behandling af diarre. De resistente bak-
terier får det bedre og bedre, hver gang 
patienten bliver behandlet med anti-
biotika, og mange har bakterien i mave/
tarmkanalen uden symptomer. Men hos 
patienter med svækket immunforsvar, 
kan smitte med VRE næsten ikke be-
handles og giver alvorlige symptomer.

– VRE og andre resistente bakterier 
kommer med patienterne ind på hospita-
lerne, og hvis vi skal undgå smitte er ho-
vedopgaven at isolere disse bakterier, så 
de ikke overføres til andre patienter. Og 
det er en fælles opgave for alle ansatte, 
påpegede Carsten Holmer.

Det ligger i detaljen

– Ét af de steder, hvor vi ved, at der kan 
forekomme kontamination, er i afløbene. 

FÅ ’BAKTERIESYN’

Filmen ”Hvis bakterier ikke var usynlige” er ganske underholdende og tankevækkende. Den findes flere steder på YouTube, 
fx her : https://www.youtube.com/watch?v=3-n6eWmBtP8. Hvis du googler den, kan du få en norsk version, men det er lige 
meget, for budskabet er nemt at forstå.

Carsten Holmer
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Hygiejne og 
grøn energi

Læs mere om KEN HYGIENE SYSTEMS og 
vores fokus på optimering og samspil mellem 
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Hvem gør dem rene? På OUH har afta-
len været, at, hvis ristene er skruet fast, 
er opgaven med at rense dem teknisk af-
delings, hvis ikke, hører de til rengørin-
gen. Men uanset, så skal arbejdet foregå 
med engangshandsker, og håndhygiejne 
skal foretages både før og efter, at hand-
skerne er i brug. Uniformen skal skiftes 
eller isoleres fra det kontaminerede med 
forklæder eller lignende, påpegede af-
delingschefen.

Og henvendt til både de tilstedevæ-
rende arkitekter og teknikere remsede 
han til refl eksion en række små detal-
jer op, som måske slet ikke altid indgik i 
FSTA-medlemmernes tanker i forbindelse 
med planlægning, byggeri, drift eller ved-
ligeholdelse af en hospitalsbygning.

– Hvorfor skal el-paneler sidde en me-
ter oppe? Hvorfor ikke halvanden? Jo 
højere oppe udstyr og andet er placeret, 
jo mindre er risikoen for, at der kommer 
stænk og dermed bakterier.

– Hvorfor bliver udstyr bare place-
ret, hvor der plads? Og til arkitekterne, 
hvorfor er der ikke plads fra starten af? 

Stil det, så det er muligt at komme til at 
gøre rent.

– Udstyret i sig selv skal selvfølgelig 
også være forsynet med en rengørings-
manual. Der er manualer for alt muligt 
– installation, vedligeholdelse, tests. 
Men rengøringsmanualen mangler tit. 
Og husk at få afsat tid til rengøring af 
det udstyr, der indkøbes. Foldeskærme 
med seks hjul… bliver ikke rene af sig 
selv…

– Og helt nede i detaljen. Hvorfor skal 
skruer have en så stor kærv? I aner ikke, 
hvor mange bakterier, der kan gemme 
sig her.

Glatte og store fl ader

Carsten Holmer kom naturligvis også ind 
på det store konfl iktområde, der ofte er 
mellem teknisk afdeling og rengøring: 
Manglende oprydning – især i forbin-
delse med arbejder, der skal færdiggøres 
på et senere tidspunkt.

– Det tager ikke mange sekunder at 
sætte en loftsplade op og tage det ned 

igen næste dag, påpegede han og tilfø-
jede lige én ting mere:

– Det er ikke sikkert, at antibakterielt 
materiale er svaret. Vi ved ikke hvad der 
så dukker op i stedet. Studier viser, at vi 
risikerer at få svampesporer i stedet for 
bakterier. Hele, glatte fl ader uden sam-
linger og sprækker. Det er, hvad rengø-
ringen kan lide – og hvad der skal til for 
at holde bakterierne i ave.

Carsten Holmer havde to hovedpunk-
ter på sit program – ud over hospitalshy-
giejne talte han kort om velfærdstekno-
logi i klinikken og rengøringen. Også på 
dette punkt efterlyste han samarbejde 
om udvikling, så placering, servicering, 
kortmateriale, wi-fi -dækning ville blive 
optimalt for de rengøringsrobotter, der 
uvægerligt er på vej.

– Teknisk afdeling må godt være bar-
nepige for os i rengøringen – ligesom vi 
er det for jer en gang i mellem. Det er en 
opgave, vi skal løse sammen, lød Carsten 
Holmers afslutningsreplik. 



3D-VIRKELIGHEDEN 
ER OGSÅ FLYTTET 
IND I HOSPITALS 
BYGGERIET
Brugen af 3D-teknologi i hele byggeprocessen vil betyde bedre byggerier og sparet 
tid. Rambøll har indrettet et virtuelt laboratorium i Skejby og Ørestad.

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

3D visualiseringer åbner nye døre, der hjælper
os med at skabe værdi og tage beslutninger gennem 
en dybere dialog og samarbejde med vores kunder. 
På Steno Diabetes Center Nordjylland er der anvendt 
visualiseringsværktøjer for udvalgte rum til konkret 
at give bygherren et bedre teknisk indblik i sin bygning. 
På det nye Nordsjællands hospital i Hillerød er 
værktøjerne bl.a. anvendt til at illustrere løsninger 
i forhold til optimering af sengelageret. I begge tilfælde 
har teknologien skabt de nødvendige forudsætninger 
til at træffe de rigtige beslutninger.
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Hospitalerne halter bagefter 
Pharma-industriens hygiejne
Seniorspecialist Jan Mottlau, NIRAS konkluderede i sit indlæg om design af operationsstuer, at der er hårdt 
brug for en længe ventet ny standard der kan hæve barren for, hvor rent der skal være på OP stuerne

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Der skulle gerne inden for et år komme 
en ny standard for OP stuer, CEN16244, 
den har været 8 år undervejs, der er nok 
et halvt til et helt år tilbage til at den bli-
ver en standard eller teknisk vejledning. 
Tyskland har været fortaler for at bruge 
LAF dække på OP stuer, i stedet for op-
blandingsventilation, på de ultra rene 
operationsstuer. Der har været mod-
stand og nervøsitet for at åbne op for 
frit at kunne vælge den ene eller anden 
løsning.

– Det handler egentlig om både OP-
stuer og de omkringliggende lokaler. 
Når man skal indrette en OP stue og ikke 
ønsker LAF, siger den nuværende vej-
ledning i Danmark, at man behøver 20 
gange luftskifte for at være sikker. Det 
har vi rigtigt mange supersygehuse med, 
men det er ikke gået så godt. Pressen har 
bragt mange artikler om dette.

Det handler om at materialevalg og 
teknisk løsning ikke har været optimal, 
og at de omkring liggende rum ikke har 
været tilstrækkeligt rene.

En anden tilgang har man brugt i 
Pharma, som benytter samme renheds-
klassifikationer, som til operationsstu-
erne; er at undersøge, hvad rummet 
bruges til, hvor mange mennesker der 
skal være i rummet og alle de procedurer 
der skal foregå, og nedskrive det hele i 
en brugerkravsspecifikation. Som deref-
ter danner grundlag for dimensionering 
af Operationsstuerne og de omkring lig-
gende rum. – Det tror jeg aldrig hospi-
talsfolk har prøvet at gøre før.

Pharma industrien stiller først kravene 
til, hvad rummene skal bruges til. Den 
specifikation afprøves og udfordres ef-
terfølgende, og rummene designes først 
derefter teknisk til det, de skal bruges til 
og ikke alt muligt andet. Mange uden-
for hospitalsverden kender disse pro-

cedurer (QA procedurer) og arbejder 
løbende med det.

Det er vigtigt at vide, hvad man skal 
designe forureningsniveauet efter, og 
om der skal være 5 eller 20 mennesker 
inde i rummet, samt hvilket tøj de har på. 
Der er der ud over rigtigt mange helt al-
mindelige krav, man skal tage stilling til.

F.eks. ved stikkontakter skal man 
tage stilling til, om der skal være mem-
brandåse bagved eller accepterer man, 
at det, der er inde bagved gipsvæggen, 
kan suges ind og ud af rummet, alt efter 
trykket i rummet. Hvor tæt skal operati-
onsstuen være? Dette kan f. eks. enkelt 
testes ved en blowerdoor test.

Faldgruber med beskyttet zone

Standarden skelner mellem, om man har 
en beskyttet, helt ren zone som LAF eller 
om det er opblandingsventilation TAF. I 
gamle dage var der på LAF stuerne tape-
mærker på gulvet omkring lejet, indenfor 
var man steril, udenfor ikke.

Ved opblandings ventilation (TAF) er 
alle og alt udstyr lige vigtige, så der gæl-
der det virkelig om at være skarp på hy-
giejnen.

Zoneopdeling kræver LAF og en be-
skyttet zone, der er stor nok så alt det 
rene udstyr, er inden i zonen. Der kan 
være meget beskidt udenfor zonen og 
instrumenter bliver ikke automatisk rene 
igen, ved at komme ind i den rene zone. 
Der kan være mange faldgruber ved en 
for lille beskyttet zone.

Ved en helt beskyttet zone (TAF-stue) 
skal alt i rummet være helt rent. Alle på 
OP stuen skal være tilstrækkeligt rene og 
iklædt barrieretøj, så der ikke afgives for 
mange partikler og CFU er i lokalet.

I de stuer jeg har set, troede man, at 
hvis man befandt sig ude langs væg-
gene, behøvede man ikke taget det så 
alvorligt.

Jeg har hørt om forsøg, hvor en per-
son sad ude i et hjørne med T-shirt, buk-

ser og gule sokker, mens resten inde på 
OP stuen var klædt rigtigt på i barriere-
dragt. Bagefter fandt man gult fnuller fra 
sokkerne på selve operationslejet.

Det skyldes, at luften kommer ind fra 
loftet, klæber sig til loftet, løber ned ad 
væggene, henaf gulvet fra væggene, så 
luftstrømmene mødes midt på gulvet 
og presses op omkring lejet. De men-
nesker, der er ude i periferien, er faktisk 
vigtigere end dem, der står lige rundt om 
patienten. Der skal tages bedre forholds-
regler imod dette på OP stuerne, fastslog 
Jan Mottlau.

Skrappere krav til renere luft

I de nye standarder for LAF og TAF må 
oprensningstiden maksimalt være 20 
minutter. Den er defineret ved, at man 
genererer 100 gange flere partikler inde i 
rummet end acceptkravet er for renhed. 
Så partikeltæller man, og ser hvor lang 
tid der går fra de 100 gange partikler, når 
ned på acceptkravet for OP-stuen.

I den kommende standard må der 
max. gå 5 minutter under LAF dækket og 
15 minutter udenfor. Ved opblandings-
ventilation (TAF) er det mindre end 10 
min. Fra en forurening genereres til den 
er elimineret, Kravet er meget kortere tid 
med de nye krav, end under de gamle. 
Det er i min verden en klar forbedring.

Jeg har hørt, at dørene ind til OP stuer 
går op meget ofte under operationerne. 
Hvis man har en oprensningstid på 20 
minutter på operationsstuen og en gang 
udenfor som har +100 gange flere partik-
ler, så har man et problem, hvis dørene 
åbnes hvert 10. minut eller seks gange i 
timen, fordi man har sparet slusen væk. 
Det er testet at der ikke nok med overtryk 
i OP rummet for at opretholde renheden.

Så der sker en klar forbedring med 
den kommende standard, fastslog han.

Ser vi på den eksisterende guideline 
er partikel og CFU kravene til kl. 4 og 
5 stuer de samme. Kravet til LAF stue 
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er ca 26 gange luftskifte i rummet, plus 
30 gange luftskifte fra LAF zonen i OP-
stuen, i alt totalt 56 gange i timen.

Ved opblandingsventilation (TAF), 
som faktuelt har en meget mindre op-
rensningseffekt af rummet, fjerner man 
LAF dækket, og går derved fra 56 til kun 
26 gange luftskifte, men kravet til renhed 
er det samme, Det sidste princip benyt-
tes på næsten alle de nybyggede super-
sygehuse. Derfor er jeg glad for den nye 
standard, hvor man designer OP-stuen 
efter det, der skal foregå på stuerne, så 
man er sikker på at man kan nå målet for 
renhed, fastslog Jan Mottlau.

Fra 10 CFU til kun 1 CFU

For de ikke så rene stuer i klasse 1,2 og 3 
accepterer Sverige 100 CFU og i FSTAs 
vejledning er det også 100, mens Fin-
land har 10 CFU. Det er en skærpelse af 
kravene. Der er ikke skærpede krav til 
renhed, men CFU skal være i orden. Op-
rensningstiden er uændret 20 minutter.

I den nye standard er ”at rest” kravet 
ikke 10 CFU, men 1 CFU, men det burde 
ikke være et problem at nå, for nu er der 
ikke nogen ”grisebasser” i rummet.

Pharma industriens standarder ser 
voldsomme ud, men det hele drejer sig 
om at sikre lufthastigheder i rummet, der 
kan trække partikler ud af rummet.

For at holde rent under et LAF dække 
på en operationsstue skal man have luft 
ned med mere end 0,3 meter i sekundet, 
der modsvarer 240-480 gange luftskifte 
i timen. Det er voldsomt, så derfor har 
alle ønsket at gøre LAF feltet så lille som 
overhovedet muligt, men det betyder i 
praksis ofte, at instrumenterne stå uden-
for den rene zone.

”Prøv at forestille Jer at holde det her 
rent, der er ikke LAF, men opblandings-
ventilation (TAF), så luften kører meget 
rundt derinde. Hvor rent tror I der er?”, 
spurgte Jan Mottlau og viste en overfyldt 
OP stue.

Det handler om at holde området om-
kring såret rent. Derfor gælder det om 
at holde luften omkring såret så ren som 
muligt, og jeg ved godt, at ventilationen 
måske kun udgør 20 pct. af den samlede, 
hygiejniske effekt, men ikke desto min-
dre er det en vigtig forudsætning, for et 
vellykket resultat.

Hygiejnisk kortslutning på 
hospitaler

Jan Mottlau ridsede forskellen mellem 
Pharma industriens renrum og hospita-
lernes OP stuer op og konkluderede, at 
der skal være kontrol med luften med 
hensyn til partikler og organiske emner 
der svæver i luften og viste et eksempel 
på en OP gang med tilstødende lokaler 
opbygget med sluser og trykherakier.

Pharma industrien indretter katego-
riserede rum der adskilles af 10-15 Pa 
trykforskel. Der er sluser ind til rummene 
med 15 Pa højere tryk og slusedøre med 
interlock ind til operationsstuen, så dø-
rene ikke kan åbnes samtidig.

I slusen, renses luften til det næste 
rums klasse, så man ikke bidrager med 
partikler i det renrum og derved kan folk 
passere ind og ud, uden problemer. Man 
kan frit gå mellem rum med samme ren-
hed. Pharma overholder kravene strengt 
og alle afgivelser rapporteres, man gør 
alt for at undgå afvigelser.

Sådan er det ikke på hospitalerne, der 
måske har samme opdeling, men per-
sonalet sandsynligvis bruger de samme 
døre, hvor senge køres ind og ud, fordi 

det er nemmere. Det skaber en hygiej-
nisk kortslutning, når døren åbnes, og 
det varer op til 20 minutter, før der er 
rent nok igen på OP stuen, og i mellem-
tiden patienten og udstyr blevet beskidt, 
så det er en uhensigtsmæssig adfærd.

Hospitaler kan finde på at bruge gan-
gen til transport mellem flere afdelinger. 
Der er ofte mere end 100 gange mere 
beskidt på gangen, end inde på OP 
stuerne. Det harmonerer ikke med ren-
hedskravet på operationsstuen, specielt 
ikke når slusen også er sparet væk. 

Har operationsstuen opblandingsven-
tilation med meget lille ventilationsrate, 
tager det rigtigt lang tid før der er rent 
nok. Det ville være en ommer ude i den 
pulveriserende Pharma industri, fastslog 
Jan Mottlau. Jeg tror den nye standard 
vil synliggøre, at der skal gøres ting, så 
hygiejnen kan få et løft. Og leve op til de 
krav der er til operationsstuerne allerede 
idag.

Når OP stuen er tom, kan natsænk-
ning/vågedrift spare op til ca. 85 pct. på 
el og varme, samt mindske slid på venti-
lationsudstyr. Den nye standard foreskri-
ver, at man skal holde trykket og renhe-
den, så man er sikker på at holde snavs 
ude. Så OP-stuen er klar til operation 
med kort varsel.

Meget store partikler på OP stuer

Under standard ISO 14644 er der del 
nr. 14, der handler om partikeldispo-
sition. Måler vi det rigtige og har vi fat 
i den lange ende når vi definerer OP 

Jan Mottlau
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stuer? Renrums ekspert Koos Agricola 
har fastslået, at man også bør se på store 
partikelstørrelser op til 50 mµ, han har 
oplevet rene rum falde på store partikel 
størrelser. 

Stafylokokker sidder nok på ca. 15-25 
mµ store hudfl ager, men de kan ikke ven-
tilere bort, så dem skal man helt undgå. 
Det kræver viden om, hvad der genere-
res omkring såret under en operation. 
Der er en hel standard for, hvordan man 
gør det ensartet.

Man skal overveje, hvor mange men-
nesker der er i rummet, tøjet de har på, 
hvor mange gange man går ud og ind, 
hvordan adgangen fungerer, rengørin-
gen og i det hele taget opbygningen af 
rummet. Det er der intet nyt i. Nu er det 
bare standardiseret.

Et bud på udviklingen 
fremadrettet

CEN 16244 kommer enten som standard 
eller teknisk vejledning. Det er mit håb, 
at den kommer som standard, (CEN) og 

sammen med FSTAs vejledning som er 
ved at blive opdateret med nye emner 
og fl ere kapitler, så den bliver mere kon-
kret. Kommer til at sætte barren, for de 
minimumskrav der skal opfyldes.

I dag er det mere sådan, at OP stuerne 
skal benytte materialer som skal være 
”renrumsegnede”. Det har desværre vist 
sig at fortolkningen af at være ”renrums-
egnede” er meget forskellig.

Den løbende drift og vedligeholdelse, 
”Et er at lave en ny OP stue og sygehus, 
men hvad med drift og vedligehold frem-
adrettet?”, spurgte han. Jeg hører der er 
meget stor forskel på, hvordan man te-
ster og vedligeholder.

Jeg kan kun ønske det bliver mere ens-
artet, samt at vi kan hæve og fastholde 
barren for planlagt vedligeholdelse og 
test af operationsstuer.

Det er noget man i hospitalsverdenen 
skal blive enige om, og måske ligger det 
i FSTA’s regi at sætte barren et fornuf-
tigt sted, så der ikke opstår ubehagelige 
overraskelser på operationsstuerne, i 
fremtiden. sagde Jan Mottlau.
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Hygiejne handler mest 
om adfærd
”Vi skal altid være bekymrede, når vi ser vand og fugt.”

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Hvad er det, der kan gøre en tidlige land-
post, soldat i Bosnien og Afghanistan, 
skadestuesygeplejerske, operationssy-
geplejerske og afdelingssygeplejerske i 
Grønland så bekymret, at han finder den 
mest bange smiley frem for at beskrive 
sin følelse? Det er såmænd bare noget 
småkravl, som man ikke engang kan se, 
og som har underlige navne som MSRA, 
ESBL, CPO, VRE og MDR TB.

Med dén forhistorie, som projektleder 
og indtil for nylig hygiejnesygeplejerske 
Henrik Stengaard-Pedersen fra Region 
Nordjylland ridsede op, burde der ikke 
være noget, som kunne gøre ham be-
kymret.

Men det er ikke uden grund, at der 
var hele to indlæg om hygiejne på dette 
års FSTA-årsmøde. Forum for Sygehus, 
Teknik og Arkitektur har altså fundet det 
nødvendigt at give hospitalsmedarbej-
dere, der sjældent kommer i direkte kon-
takt med hverken klinikken eller patien-
terne, et indblik i basal hygiejne – endda 
i dobbelt dosis. Hvorfor?

OP-stue i stuen

– Det er nogle svære modstandere, vi 
er oppe imod. Men vi kan besejre dem, 
hvis vi bare bærer os fornuftigt ad, sagde 
Henrik Stengaard-Pedersen, og det var 
sikkert noget lignende, hans oversergent 
sagde, da fjenden hed Taleban.

For selv om Taleban er på hjemme-
bane i Afghanistans bjerge, og mikro-
berne er på hjemmebane i hospitalets 
afløb, så kan de begge besejres, hvis vi 
bare gør det rigtige.

– Vi kunne såmænd sagtens operere 
i en almindelig stue, hvis vi bare indret-
tede adfærden derefter, sagde Henrik 
Stengaard-Pedersen, der indtil for nylig 
arbejdede som hygiejnesygeplejerske i 

Region Nordjylland, men som nu er pro-
jektleder for et it-/digitaliserings projekt i 
Region Nordjylland.

Kærligheden til det gamle fag var dog 
stadig stor, og han afslørede præcist mi-
krobernes hemmeligheder over for for-
samlingen af teknikere, så de nu er bedre 
rustede til at hjælpe med at bekæmpe 
fjenden.

Byg hygiejnen ind

– Det er stadig rengøring, der er nøglen. 
Det gælder rengøring af hænder, altså 
håndhygiejne, og det gælder rengø-
ring af lokaler. Det sidste handler for en 
stor dels vedkommende om byggeri og 
bygningsvedligeholdelse. Det er nemlig 
meget billigere at indbygge rengørings-
venlighed i byggeriet fra starten, frem 
for at gøre det senere, lød én af Henrik 
Stengaard-Pedersens pointer.

Rengøringsvenlige lokaler har store, 
glatte flader uden noprede overflader, 
sprækker og samlinger, hvor bakterier 
kan gemme sig. Antibakterielle overfla-
der er bandlyst, og hygiejnesygeplejer-

sken, der i øvrigt også har en uddannelse 
i Infection Control fra University of Es-
sex, ville også sige nej tak til aircondition, 
hvis det var muligt.

– Jeg har hørt rygter om, at der findes 
trægulve – endda tæpper – på hospita-
ler. Men det er jo kun rygter. Nej, giv mig 
et sygehus helt i rustfrit stål og terrazzo 
– og kun én patient. Så er jeg tilfreds, 
sagde Henrik Stengaard-Pedersen med 
et stort smil.

De tilstedeværende arkitekter og byg-
geansvarlige grinede med, og de havde 
vist fattet pointen trods det en smule 
overdrevne ønske…

Dagligdagen flytter ind

Men uanset, hvor rengøringsvenligt et 
sygehus er, når det nybygget, så bliver 
det hurtigt til hjemlig hygge for mikro-
organismerne, så snart det bliver taget i 
brug.

– Vi ved, at mikroorganismerne er der. 
Men vi ved ikke hvor mange de er, eller 

MSRA, ESBL, CPO, VRE, MDR TB... Sådanne forkortelser kalder med rette den skræmte 
smiley frem.
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Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknettet 
på hospitaler og sygehuse belastes.
Risikoen for kloaknedbrud er betydelig, og 
det kan i værste tilfælde medføre alvorlige 
skader på bygninger og gener for både 
patienter og ansatte.

Med vores detaljerede tilstandsvurdering 
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 optimerer vi 
holdbarheden af de nye rør.  

Ingen forstyrrelser
Kloakfornyelsen gennemføres uden 
opgravning og uden at forstyrre den 
daglige drift, hvorfor denne metode er 
ideel til travle sygehusmiljøer.

SKÅNSOM KLOAKRENOVERING 
TIL HOSPITALSMILJØER

www.aarsleffpipe.dk
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hvilken slags… Vi måler jo kun på infek-
tionerne, ikke på mikroorganismerne. 
Men kunsten er at lade dem blive de 
steder, hvor de ikke gør skade. Dér gør 
de ikke nødvendigvis noget; de kan jo 
hverken flyve eller selv gå sagde Henrik 
Stengaard-Pedersen og viste et billede 
af et afløb, der osede af hjemlig hygge – 
hvis man altså var en mikrobe.

– Her må de godt være. Men når vi 
er nede og rode sådanne steder, skal vi 
passe på. Forklæde, håndhygiejne og en-
gangshandsker er et must. Alt skal i tætte 
sække, og værktøjet skal gøres rent både 
før og efter.

Billeder siger mere end ord

Og så fortsatte han med en billedkaval-
kade, ledsaget af tørre, nøgterne kom-
mentarer.

En håndvask med et operationsbord 
og diverse instrumenter ti centimeter fra 
kanten: ”Alt inden for en meter fra en 
håndvask er forurenet…”

Et medicinrum med en håndvask, en 
skraldespand, en affaldssæk og hylder 
med medicin i tæt omfavnelse: ”Medi-
cinrum er tit udfordret på plads…”

En håndvask med en transportvogn 
lige op ad: ”Billedet er taget ude fra gan-
gen. Dette er en niche – uden dør…”

Et handicaptoilet med alt, hvad der er 
brug for, uden for rækkevidde: ”Alt hvad 
du rører ved, er en udfordring…”

En liste til en skydedør skruet direkte 
ned i gulvet: ”Dette gulv var en gang ren-
gøringsvenligt…” 

DNA byttebørs skaber resistens

– Der er én væsentlig grund til at vise så-
danne billeder, sagde Henrik Stengaard-
Pedersen lidt mere alvorligt.

– På et gulv dør bakterier ret hurtigt. 
Men bag ved et rør eller et eller andet, 
der er blevet glemt, kan de nemt leve i 
længere tid, måske helt op til et år.

– Problemet er, at de bliver sværere og 
sværere at bekæmpe. En særlig variation 
af vores tarmbakterier kan dele deres 
DNA-strenge med hinanden, og senere 
kan det være årsagen til, at der opstår va-
rianter, der er ekstremt resistente.

– CPO er i forvejen ekstremt resistente. 
De kan findes i tarmen hos patienter 
uden, at det giver symptomer. Men hvis 
patienterne bliver svækkede, får urinvejs-
infektion eller infektion i blodbanen, kan 
det blive alvorligt og kræve behandling 
med helt specielle antibiotika.

– Hygiejnemæssigt er det store pro-
blem, at vores sædvanlig tilgang til at 
inddæmme vores resistente bakterier, 
ikke ser ud til at virke optimalt på CPO. 
Der skal skrappere midler til – som klor 
og evt. Hydrogenperoxid (H2O2). Og det 
er jo ikke altid nemt eller overskueligt for 
en sengeafdeling, lød Henrik Stengaard-
Pedersens korte gennemgang af et par af 
forkortelserne.

NIR har – nogle af – svarene 

Det kunne naturligvis kun blive en kort 
gennemgang, men heldigvis kunne hygi-
ejnesygeplejersken fortælle, hvor tekni-

kerne kunne få mere at vide – både om 
bakterier, om gode råd og om meget af 
de udstyr, som teknikerne kommer i be-
røring med.

Nationale Infektionshygiejniske Ret-
ningslinjer (NIR) er, som navnet siger, 
retningslinjer. NIR udgives af Statens 
Seruminstitut og forfattes som regel af 
et kollektiv af forfattere med hver sit spe-
ciale. Ligesom forfatterne er målgruppen 
meget bred – også teknikere.

Det er retningslinjer, men der skal al-
ligevel være ret vægtige argumenter for 
at fravige dem. Der er i øjeblikket 17 for-
skellige NIR, der kan handle om forskel-
lige arbejdspladser som fx sterilcentraler, 
udstyr som fx autoklaver, mikroorganis-
mer som fx CPO og forskellige arbejds-
processer som fx håndhygiejne. Der 
kommer løbende nye NIR til, og de fin-
des på SSI’s hjemmeside www.hygiejne.
ssi.dk/retningslinjer/nir.

– Kravene og anvisningerne i de for-
skellige NIR er ikke lovkrav, men det er 
jo ikke forbudt at snakke med kollegerne 
om hygiejne med udgangspunkt i disse 
publikationer. Det er jo heller ikke for-
budt at bruge sin fornuft. En infektion 
efter en hofteoperation betyder store 
konsekvenser for patienten og udfor-
drer vores sundhedssystem økonomisk 
enormt meget. Og så er det ret ærger-
ligt, hvis en infektion i såret også er årsag 
til, at man må gøre det hele om igen, til 
store personlige og sundhedsmæssige 
omkostninger for patienten, resonerede 
Henrik Stengaard-Pedersen til slut.

Henrik Stengaard-Pedersen
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Tænk fl eksibilitet ind i 
laboratorier fra projektstarten
Overvej alle scenarier for ændrede behov, der kan resultere i dyre og besværlige ombygninger. Tænk 
så behovene ind allerede ved rådgiverudbuddet, afklar og test kravene i starten af projektet og tænk i 
tværfaglige helheder med arkitekter, konstruktører og brandkyndige, rådede Kim Leander Hoegh, leder af 
laboratorie og sundhedsområdet hos MOE

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Laboratoriebygning 220 på DTU er et af 
de mest fl eksible og fremtidssikrede la-
boratorieprojekter fra ingeniørvirksom-
heden MOE, så Kim Hoegh spurgte de 
forsamlede, hvad de forstod ved fl eksi-
ble, fremtidssikrede byggerier, når der 
skal stilles krav til rådgiver og entrepre-
nør.

Ifølge Bygningsstyrelsens defi nition, 
så handler fl eksibilitet typisk om de fysi-
ske rammer og inventar og forstås som 
muligheden for at ændre dem på kort 
sigt. Inventaret og installationer skal 
let og enkelt kunne fl yttes, kontorer 
slås sammen og GMO kl. 1 laboratorier 
overgå til anden laboratoriefunktion og 
eller klassifi kation.

Kim Hoegh viste fl ere defi nitioner og 
fælles for dem alle er muligheden for hur-

tigt at ændre på laboratoriebygningers 
indretning og funktion. Det kræver en 
konstruktiv, robust bygning med plads til 
supplerende ventilationskanaler etc.

Laboratoriebygning 220 på DTU er et 
12.000 kvm. stort byggeri til ca. 21.000 
kr. pr. kvm. i 2019 priser og 7.000 kvm. 
laboratorier med isotop, GMO1 og 
GMO2 klassifi kationer. DTU CAS er 
bygherre med Vilhelm Lauridsen som 
arkitekt, GHB som landskabsarkitekt og 
BAM Danmark som hovedentreprenør.

Et af de særlige kendetegn ved byg-
ningen er et modulmål på 3 m med 7,4 
m dybe laboratorier. Konstruktionen har 
ikke bjælker under etagedækkene, så 
langsgående installationer møder ingen 
begrænsninger. Etagehøjden er 4,35 m 
og der er 1,35 over nedhængt loft med 
god plads til installationer.

Der er bygget lodrette, lukkede skakte 
i bygningsgavlene. Etagerne er opdelt af 
lette skille- og tværvægge med skot over 

loftet. En ringformet ventilation sikrer et 
luftskifte af 105.000 m3. i timen med 20 
pct. udvidelsesmulighed i skakte og på 
aggregater. 

– Vi har opbygget installationerne i 
moduler med afgreninger og tilslutnings-
muligheder, så principperne går igen fra 
rum til rum og fra etage til etage. Labo-
ratorier med sluser og supportrum med 
tungt, støjende apparatur er placeret til 
den ene side og kontorerne i modsatte 
side af bygningen.

. Fintfølende udstyr er placeret tæt på 
de bærende vægge og de bærende kon-
struktive kerner for at minimere rystelser. 
Med konstruktionsprincippet med bæ-
rende bagmur blev råhuset hurtigt lukket 
og byggetakten fremmet.

Projektet har udfordret vanetænknin-
gen og krævet et stærkt samarbejde mel-
lem byggeriets parter og især arkitekten 
og ingeniøren, fastslog Kim Hoegh.

Med en bærende bagvæg har MOE 
undgået bærende søjler i selve laborato-
rierne og fået plads til et to-moduls labo-
ratorium på 6 m.

Installationer som legoklodser

– Det er et koncept vi har udviklet og kan 
lave som byggeklodser, som kan bruges 
igen og igen, udvides med halve og hele 
laboratorier. En langsgående gå-zone 
sikrer, at laboratorier kan slås sammen, så 
man kan gå fra det ene til det næste uden 
at gå ud på gangen i de uklassifi cerede 
områder.

Kim Hoegh viste, hvordan et møde-
lokale og supportrum kan ændres til et 
2-4 moduls laboratorium. At få det til at 
gå op med afstanden fra vægge til borde 
og stole kræver meget af arkitekterne, 
fastslog han. Supportrum og sluser kan 
bruges til andet, hvis der ikke er behov 
for slusen til GMO2.

Indretning - tværsnit

OKTOBER 2019 SIDE 28

Bemærk:
• Hængende overskabe
• ”Løse” underskabe

Gentagelseseffekten er stor i bygning 220 på DTU fra rum til rum og mellem etager: In-
stallationer og indretning er kopieret, nedhængende bjælker og faste afl øb undgået, så 
inventar og lette skillevægge hurtigt fl yttes. Over loftet sikrer skot for total adskillelse af 
rummene efter ændret indretning
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– Det er et modulært og fl eksibelt lay-
out, hvor vi har kunnet bruge fl ere kræf-
ter på at løse den enkelte detalje og ind-
retning helt optimalt. Afl øb er placeret 
ved de faste, bærende vægge, så etagen 
under ikke forstyrres ved ombygning.

Forsyningskanaler løber over lofterne, 
ned i LMK placeret i rummene og ud i 
inventaret i laboratorierne. Der er ikke 
udført afl øb til stinkskabe, men lokal 
opsamling under. Overskabene i labora-
torierne er hængt op i etagedækket og 
underskabene er løse, så man ikke skal 
ned og udføre ændringer i gulvet ved 
udskiftning af inventaret.

Installationerne er kopieret til fl ere 
etager med identisk placering for at gøre 
driften let, enkel og overskuelig for ser-
vice og gøre udførelsesarbejdet enklere.

En stor fælles udfordring

– Udfordringen var at udforme et kon-
struktivt princip, der ikke binder instal-
lationsingeniøren. Forsyninger til la-
boratorierne er ført ned i en ”bro” over 
skabene. I de tunge supportrum, der 

bidrager til at afstive bygningen, holdes 
lave vibrationsniveauer til følsomt udstyr.

– Der har været rigtigt mange diskus-
sioner, vi har udfordret arkitekterne, de 
har udfordret os og brugerne. Man kom-
mer ikke hertil uden sved, tårer og blå 
øjne ind i mellem. I sidste ende tror jeg 
alle synes det har været en sjov, udfor-
drende proces, da de har måtte tænke 
anderledes og kreativt, sagde han.

Laporatoriebygningen har en komplet 
tekniketage, hvor installationsfolkene 
kan gå og udføre de tekniske installa-
tioner, hvilket har fremmet byggeriets 
tidsplan. Der har været faldgruber i ring-
ventilationens etagetrykstyring for den 
udfører man ikke bare lige sådan, fast-
slog Kim Hoegh.

Der er tre indblæsnings- og udsug-
ningsanlæg hver på 40 pct. af behovet, 
så DTU har 120 pct. med væskekoblet 
varmegenvinding, så serviceres et an-
læg, er der stadig 80 pct. tilbage, hvilket 
giver en god sikkerhed.

DTU’s driftsfolk kom med input til ud-
formningen af de tekniske principper og 
har i en brugergruppe været involveret 

i udformningen for at nå i mål. Driften 
på DTU er sikkert lige så krævende, som 
hospitalernes. Projektet blev designet 
i 3D, hvilket har været fremmende for 
projektløsningerne, men som også har 
krævet en stor projekteringsindsats, da 
der er så mange installationer, der skal 
koordineres for at undgåkollisioner op-
lyste han.

Stort set alle tværgående skillevægge 
er lette vægge. En række skot over lof-
terne er en fremtidssikring. Bliver der 
behov for at fl ytte en let skillevæg, er en 
total adskillelse forberedt. Det koster lidt 
som investering. Det er meget kompli-
ceret ventilationsprojekt med mange va-
riabler, så vi har virkeligt udfordret vores 
brandrådgivere. Der er installeret et stor 
antal brandspjæld, der skal vedligehol-
des.

Billigere og lettere at bygge om

Er det dyrere at bygge fl eksibelt og 
fremtidssikret, spurgte Kim Hoegh og 

Kim Hoegh

Erfaringer fra 220 på foranderlighed og fleksibilitet

OKTOBER 2019 SIDE 44

• Hvordan sikres fleksibilitet og fremtidssikring?

– Tænk i byggeklodser

– Undgå individualisering af laboratoriestørrelser

– Brug det ”rigtige” Modulmål

– Design efter princippet ”Inside – out”

– Fastlås lodrette installationsføringer tidligt i 
projektforløbet

Erfaringer fra 220 på foranderlighed og fleksibilitet

OKTOBER 2019 SIDE 43

• Hvordan sikres fleksibilitet og fremtidssikring?

– Indtænk behovet allerede i rådgiverudbuddet

– Kravene skal afklares og tryktestes tidligt i 
projektforløbet (BP/DF)

– Når dispositionsforslaget er ”låst” med modulmål, 
etagehøjder m.m. ”låses” også mange af 
frihedsgraderne for kommende ombygninger og 
fleksibiliteten.

– Der skal tænkes i helheder og tværfagligt – inddrag alle 
fagligheder – også arkitekt, konstruktioner og brand

– Gennemtænk mulige scenarier for ombygninger og 
konsekvenserne heraf

– Ved ”standardisering” og modularisering af 
rumstørrelser samt installations-føringer og –afgreninger

Ønskes et fl eksibelt byggeri er det vigtigt at tænke alle fremtidige muligheder for ændrede bygningsbehov ind fra den spæde start. Her er 
nogle af de områder der er vigtige at få taget hul på, fastslog Kim Hoegh baseret på erfaringerne fra byggeriet af 220 på DTU.

Fortsættes side 50
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svarede: Vi kan ikke sige om det er bil-
ligere eller dyrere, det afhænger også 
af tidshorisonten og om man indregner 
besparelserne der kommer i form af bil-
ligere ombygninger på sigt.

Kim Hoegh viste en planche for MOEs 
sidste 5 projekter på DTU, hvor DTU220 
er klart billigst pr. kvm. i 2019 indekse-
rede priser, men afviste, at man ud af 
dem kan konkludere, at fl eksibelt byg-
geri er billigst og uddybede:

– En af årsagerne til at prisen kom ned 
er, at vi har bygget så mange gentagelser, 
så besparelsen kommer også bygherren 
til gode. Jeg tror vi har været begunsti-
get af, at BAM byggede det som deres 
første store projekt i Danmark, så de har 
nok prissat projektet lavt.

Kim Hoegh gav disse råd:
– En ting er allerede i rådgivereudbud-

det at angive, hvis der skal være fl eksibi-
litet og fremtidssikret. Det er vigtigt som 
rådgiver at få det ind tidligt i projektforlø-
bet. Og få diskussionen afklaret i bygge-

programmet eller senest i dispostionsfor-
slaget, for ellers er det stort set umuligt 
at få indarbejdet fl eksibiliteten senere. 
Er modulmål og etagehøjder låst, er æn-
dringer i de tekniske løsninger gift for et 
projekt.

Man skal tænke i helheder, tværfagligt 
og inddrage alle faggrupper både arki-
tekt, brand, konstruktion og installations-
ingeniører for ellers lykkes det ikke. Hvis 
det er muligt, så gennemtænk allerede 
under projekteringen, hvad der vil kunne 
komme af ombygninger. Så kan man be-
gynde at projektere og tage højde for de 
mulige scenarier. Brugerfunktionerne i 
rummene bør fastlægge modulindret-
ningen og dermed facaden, fastslog han.
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Verden skrevet ind i 
konstitueringen
Da politikerne i Region Hovedstaden forhandlede konstituering efter kommunal- og regionsrådsvalget 
i 2017, sad Verden med ved bordet. Verden var ikke på stemmesedlen, men fik alligevel et notat i 
konstitueringsaftalen og efterhånden en fremtrædende plads i regionens tankesæt.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Med 40.000 ansatte, et budget på 40 
milliarder kroner og ansvaret for Dan-
marks største sundhedsvæsen, er det 
kun naturligt, at Region Hovedstaden 
bidrager med føre FNs 17 verdensmål 
ud i livet, sagde konsulent Emilie Rønde 
Nielsen fra Center for Regional Udvikling 
i Region Hovedstaden.

Hun fortalte sammen med chefkonsu-
lent Ole Gerner Jacobsen fra Center for 
Ejendomme om regionens arbejde med 
de 17 verdensmål. Verdensmålene er 
ikke bare med i de politiske diskussioner 
i regionsrådet til pynt. I maj i år vedtog 

regionsrådet en konkret handlingsplan 
for, hvordan arbejdet med at realisere 
verdensmålene skal udmøntes i praksis. 
Og handlingsplanen var emnet for de to 
Region H-konsulenters indlæg på tors-
dagens sene session på spor 2.

Sammenhæng nedbryder siloer

– Det unikke ved verdensmålene er, at 
de afspejler, at verden er kompleks. Du 
kan ikke løse ét af målene – uden også at 
påvirke de øvrige. Fx har verdenssund-
hedsorganisationen WHO, udpeget kli-
makrisen som den største trussel mod 
sundheden. Vi kan således ikke løse 
vores kerneopgave med at forebygge 
og behandle skader og sygdomme 
uden også at tænke på, hvordan vi kan 
begrænse det ressourceforbrug og den 
klimabelastning, som løsningen af vores 
kerneopgave genererer, påpegede Emi-
lie Rønde Nielsen.

For Region Hovedstaden betyder 
sammenhængen mellem målene, at man 
i regionen er begyndt at tænke mere hel-
hedsorienteret og arbejde bevidst på at 
nedbryde siloerne.

– De nye løsninger kræver et tvær-
gående samarbejde både internt i vores 
egen organisation, og når vi indgår part-
nerskab med eksterne aktører, påpe-
gede Emilie Rønde Nielsen.

Helhedssyn, partnerskaber og 
innovation

Disse tanker udmøntedes sig i, at regi-
onsrådet besluttede, at verdensmålene 
skal bidrage til visionen om, at…
… hovedstadsregionen har et sammen-
hængende sundhedsvæsen på interna-
tionalt topniveau og samtidig er en grøn 
og innovativ metropol med bæredygtig 
vækst og høj livskvalitet. 

Resultaterne skal opnås gennem hel-
hedssyn, partnerskaber og innovation, 
hedder det videre.

– Verdensmål nr. 17, der handler om, 
at partnerskaber skal bidrage til, at der 
kommer handling bag ordene, er en 
slags overordnet paraply for vores ar-
bejde med verdensmålene, forklarede 
Emilie Rønde Nielsen.

Kortlægning og udvælgelse

Det er vigtigt for regionsrådet, at ver-
densmålene bliver brugt som en løfte-
stang til at styrke eksisterende eller nye 
målsætninger.

– Derfor gennemgik vi alle 17 ver-
densmål for at få et overblik over, hvor-
dan regionen bidrager til hvert af dem 
nu. Vi kortlagde også, hvor der er udfor-
dringer, og hvor vi med fordel kan gøre 
en yderligere indsats for at skabe en bæ-
redygtig udvikling, fortalte Emilie Rønde 
Nielsen.

I pingpong med de politiske udvalg 
blev det besluttet, at regionen især skulle 
satse på at løfte udviklingen indenfor tre 
af verdensmålene: nr. 3, der handler om 
’sundhed og trivsel for alle’, nr. 11, som 
har overskriften ’bæredygtige byer og 
lokalsamfund’, samt nr. 12 med titlen ’an-
svarligt forbrug og produktion’.

Indsatsen er koncentreret inden for 
disse tre områder, fordi det er her, at Re-
gion Hovedstaden mener at kunne gøre 
størst forskel.

– Men det er vigtigt at påpege, at ind-
satsen inden for de tre områder også 
bidrager betydeligt til en række andre 
verdensmål. Regionen kan ikke løfte ét 
mål, uden at se det i sammenhæng med 
de øvrige, sagde Emilie Rønde Nielsen.

Fortsættes side 54Ole Gerner Jacobsen



roxtec.com/dk

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

o Opretholdelse af driften
o Beskyttelse mod brand, gas, luft og vand
o Kontrollér tryk og luftstrøm
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Nye udfordringer for sundheden 

I Region Hovedstaden såvel som i resten 
af Danmark – eller i hele den vestlige 
verden for den sags skyld – ændrer ud-
fordringerne inden for sundhedsområ-
det sig hurtigt. Mennesker lever længere 
og er generelt mere sunde. Til gengæld 
lever flere med kroniske sygdomme, 
flere er overvægtige og ryger.

Den sociale skævhed i sundhed bliver 
stadig større. I 2002 kunne en 30-årig 
mandlig akademiker forvente at leve 5,3 
år længere end en jævnaldrende ufag-
lært. I 2019 var denne forskel ifølge Dan-
marks Statistik øget til 7,6 år. 

– På sundhedsområdet i Region Ho-
vedstadens verdensmålshandlingsplan 
er der derfor fokus på at styrke forebyg-

gelse og sammenhængen i sundhedsvæ-
senet. Den sociale ulighed på sundheds-
området skal være mindre, og vi skal 
satse på forskning, udvikling og innova-
tion inden for sundhedsområdet, sagde 
Emilie Rønde Nielsen.

Konkret betyder det fx, at forebyggel-
sesområdet generelt skal styrkes, og at 
der indenfor forskning skal igangsættes 
tre til fem yderligere projekter med fokus 
på forebyggelse og sundhedsfremme. 
Desuden skal personlig medicin imple-
menteres i behandlingen i løbet af de 
næste fem år.

Renere byer og grønnere 
hospitaler

Regionernes aktiviteter ud over sund-
hedsområdet handler blandt andet om 
miljø og regional transport, og også på 
disse områder har Region Hovedsta-
den konkrete mål. For eksempel skal 
en femtedel af hovedstadsregionens 
råstofforbrug være sekundært – dvs. 
bestå af genbrugsmateriale – i 2030. 
Samme år skal regionens dieselbusser 
være udfaset og erstattet af elbusser el-
ler andre typer, der er ligeså miljø- og 
støjvenlige.

Verdensmål nr. 12 har som hovedover-
skrift ’ansvarligt forbrug og produktion’, 
og under denne paraply arbejder Region 
Hovedstaden med at gøre hospitalerne 
i regionen ”grønne og ansvarlige”. Det 
gælder både drift/vedligeholdelse og re-
novering/byggeri.

På vej mod et ukendt scenarie 

Det var chefkonsulent Ole Gerner Ja-
cobsen fra Center for Ejendomme, som 
bragte Region Hovedstadens arbejde 
med verdensmålene ind på FSTAs ker-
neområde. Hvad kan vi gøre på hospita-
lerne for at bidrage til en bedre verden? 
Først tog han os dog højere op i helikop-
teren og tydeliggjorte, hvad der er på 
spil:

– Vi er faktisk på vej mod en 3 graders 
stigning i temperaturen ved århundrede-
skiftet, og det har man end ikke udarbej-
det grundige scenarier for endnu. Men 
vi kan dog sige, at det bliver en hel del 
værre, end de 1½- og 2-gradersscena-
rier, vi har set…

– Det kræver handling nu og politisk 
mod til at træffe drastiske beslutninger, 
hvis vi skal holde temperaturstigningen 
i ave. I Region Hovedstaden har man i 
hvert fald taget hul på nogle af de nød-
vendige beslutninger, sagde Ole Gerner 
Jacobsen, inden han fortalte om de mere 
konkrete tiltag på hospitalsområdet.

Fra energi til transport, affald og 
indkøb

Når man i hospitalsverden taler om bæ-
redygtighed, tænker mange først og 
fremmest på energiforbruget, men i Re-
gion Hovedstaden er indsatsen meget 
bredere.

– Ud over energiforbruget, der i sig 
selv kræver en kæmpe indsats, taler vi 

REGION HOVEDSTADENS (VERDENS)MÅL FOR HOSPITALERNE

•  CO2-udledningen fra energiforbruget skal reduceres med 70 % i 2025, og regionen tilstræber at være fossilfri i 2030
•  Det skal afdækkes, om Region Hovedstaden kan blive en af Danmarks største offentlige bidragsydere til balancering af 

elnettet i 2030
•  Region Hovedstadens CO2-udledning fra tjeneste- og driftstransport skal reduceres med 12 % inden 2025
•  Andelen af medarbejdere, som benytter grønne transportmidler til og fra arbejde skal øges frem mod 2025
•  Der skal ske fuld omstilling af regionens flåde til bæredygtige køretøjer inden 2030
•  Region Hovedstaden skal genanvende 50 % af affaldet i 2030 og tilstræber at være affaldsfri i 2035
•  Flere og mere ambitiøse krav om bæredygtige løsninger og miljømærker i Region Hovedstadens indkøb
•  Fokus på klimavenlig kost, økologi og mindre madspild i hospitalernes køkkener
•  Region Hovedstadens byggeri følger et højt bæredygtighedsniveau i 2030, hvor regionen har konsolideret sin frontløber-

position indenfor samfundsansvarligt hospitalsbyggeri
•  Vandforbruget pr. patient på hospitalerne skal reducere med 5 % i 2025 og 7,5 % i 2030
•  Der skal være 1 lærling eller elev pr. 10 faglærte på Region Hovedstadens nuværende og fremtidige bygge- og renoverings 

projekter
•  Region Hovedstaden ansætter som arbejdsgiver 1 elev pr. 10 faglærte.

Du kan finde ’Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdensmål’ ved at sørge på navnet på regionens hjemmeside, 
www.regionh.dk

Emilie Rønde Nielsen
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om medarbejdertransport, genanven-
delse af affald, cirkulær økonomi, bæ-
redygtige indkøb, bæredygtigt byggeri 
og renovering, social ansvarlighed mv., 
opridsede Ole Gerner Jacobsen.

– Vi har brugt verdensmålene til at 
kigge vores indsats for bæredygtig om-
stilling på hospitalerne efter i sømmene. 
Det har fx medført, at vi indenfor ener-
giforbrug, affaldsressourcer og grøn 
transport har øget ambitionsniveauet, 
mens vi for bæredygtigt byggeri og 
vand effektivitet for første gang har sat et 
fælles ambitionsniveau.

– En god ting ved verdensmålene er, 
at de ansporer til at tænke på tværs og 
gør det nemmere at få øje på synergier. 
Et godt eksempel er synergien mellem 
regionen som råstofmyndighed og re-
gionen som bygherre. Underskuddet af 
fx jomfrueligt sand og grus i hovedstads-
regionen kan opvejes af, at vi kommer 
i gang med at bruge sekundære råstof-
fer – dvs. genanvendte byggematerialer 
– i vores hospitalsbyggerier, hvor det er 
muligt. 

Modige visioner

Indsatserne i verdensmålshandlings-
planen er forankrede på ledelsesplan 
og vil løbende blive ført ud i livet i takt 
med, at de bliver fi nansieret gennem de 
årlige budgetaftaler. Indsatsernes frem-
drift skal evalueres årligt for at sikre, at 
regionen er på rette vej. For at forankre 
verdensmålene yderligere skal budget-
forslag, bevillinger, nye politikker, strate-
gier og planer vurderes i forhold til ver-
densmålene.

– På nogle områder, fx indenfor ener-
gieffektivisering har vi de tekniske løs-
ninger. Men der er brug for nytænkning 
og en klar retning, hvis vi for alvor skal 
affaldsmængderne og ressourcespildet 
fra hospitalsdriften til livs. Derfor har vi 
brugt verdensmålene til, som noget nyt, 
at sætte et ambitiøst visionsmål om, at 
hospitalerne skal være affaldsfrie i 2035 
– selv om vi lige nu ikke ved præcist, 
hvordan vi kommer derhen.

– I Region Hovedstaden er der en be-
vægelse mod i højere grad at tænke bæ-

redygtighed ind i kernesundhedsdriften. 
Det lægger fx et nyt lag på arbejdsglæ-
den på klinikken, at det affald som før 
blev smidt i en stor spand til forbrænding 
nu let frasorteres til genanvendelse og 
køkkenpersonalet sætter en ære i at nå 
højest mulige økologiprocent og ned-
bringe madspildet. Man kunne kalde det 
’sundbæredygtighed’, fi losoferede han 
højt.

Ole Gerner Jacobsen var dog klar 
over, at der stadig var mange udfordrin-
ger med den bæredygtige omstilling.

– Vi har da stadig en del silotænkning 
i organisationen, og det er ikke altid let 
at bygge bro mellem driften på den ene 
side og plan og udvikling på den anden. 
Men vi er godt i gang, så vi tør godt være 
ambitiøse i vores målsætning, og vi har et 
Regionsråd, der klart har meldt ud, at vi 
vil dette, og som tør gå foran…
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Droner har revolutioneret 
bygningsundersøgelserne
Senior specialist Søren Rolin Hvorup Jensen fra NIRAS, der er specialist i anvendelsen af droner, ridsede 
de mange muligheder for opmåling og inspektion af bygninger og omgivelser op med de små, flyvende 
maskiner

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Droner er et lille ekstra redskab i NIRAS 
store værktøjskasse af remote sensing 
aktiviteter, som omfatter landmåling, la-
serskanning fra helikopter, flyskanning 
mm. Droner bliver brugt til opgaver 
der kræver udstyr i lille skala, hvor må-
lingen skal være bedre end fra fly og de 
offentlige kortdata. 85 pct. af droneflyv-
ningerne er automatiske, hvor NIRAS 
programmerer dem inden opgaven og 
sætter dem på autopilot ude på stedet.

Dronerne bruges til Close range Pro-
togrammetry, hvor et almindeligt lom-
mekamera på dronen kan tage billeder, 
så NIRAS kan udarbejde en realitymodel. 
NIRAS har på den måde modelleret en 
stor vejbro i København i 3D til CAD-
projektering med en præcision på ca. 5 
mm.

Fotorealistiske 3D modeller opta-
get med et forbruger fotokamera til 
5.000-7.000 kr. uden dyre skannere og 
totalstationer er så præcise, at der kan 
projekteres efter dem. Det er den vej 
teknologien går, konkluderede Søren 
Rolin, der viste eksempler på brugen af 
Close range Photogrammetry. En husfa-
cade fra 1950erne skulle efterisoleres og 
den klassiske måde er opmåling fra en 
totalstation med lifte og stilladser.

Vores tilgang var at 3D modellere hu-
set med droner og et kamera, der resul-
terede i en model med 2,5 milliard mål-
bare punkter med en nøjagtighed på 10 
mm. Så kan vi beregne, hvordan facaden 
ser ud. Der laves et billede af 290 stk. 
24megapixel billeder.

Detaljeringsgraden er så god, at man 
kan se, om murstenene og mørtelen er 
lagt ordentligt. Der kan dermed laves 
en visuel inspektion af bygningen fra et 

skrivebord i stedet for at sende en byg-
ningsinspektør ud og se på den. Ud over 
præcise billeder, kan vi måle på bygnin-
gen og farve bygningen efter skævhe-
der. Bygningen havde en hulning på 7 
cm der har stor betydning, når man skal 
sætte forskalling udenpå.

Laserskanning

Skanning med slamteknologi er velegnet 
til opmåling af procesanlæg og teknikrum 
i blandt andet Medico- og Pharma indu-
strien. Laseren måler afstande 50.000 
gange pr. sek. med 10-15 mm præcision. 
Tilsluttet en computer, leverer den en 
punktsky som kan bruges til 3D modelle-
ring. Skal det være mere præcist, anven-
des en laserskanning der måler 2 millio-
ner punkter pr. sek. med en nøjagtighed, 
der på 100 meters afstand er nede på få 
mm. Det gælder om at samle så mange 
data ind som muligt i alle kringelkroge 
vi kan, når vi er i gang. Når vi kommer 
hjem, har vi ofte terrabyte af data med, 
sagde han.

Laserskanning er også brugt til op-
måling af en kloak på Frederiksberg, så 
det nu er fastlagt, hvor man kan bore 
igennem oppe fra gaden til en planlagt 
skybrudstunnel. Udfordringen er at op-
måle den gamle, eksisterende kloak un-
der jorden med en skanner. Det havde 
Søren Rolin gjort gående i kloakslam til 
knæene.

Droner ind i skybrudssikringen

En stor anvendelse af droner er terræn- 
og klimasikring mod vand og skybrud, 
når man skal lokalisere, hvor vandet kan 
løbe hen og kan samle sig i landskabet. 
Her er dronerne eminente til at lave ter-
rænmodeller af matrikler. 

Søren Rolin Hvorup Jensen Fortsættes side 58



Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand. Tlf. 70 15 15 17 www.derbigum.dk

Ulrik Hoffmann
uh@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 26

Peter Kranz
kranz@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 02

Eurotag Danmark A/S er ekspert i membraner til grønne tage, samt i at bruge 
tagpap der skal anvendes til såvel tage med hældning som ikke hældning.

Eneforhandler af Derbigum, som er meget efterspurgt til tagdækning af hospitaler.

Derbigum er UV-resistent tagpap uden styrener og SP4 uden skiffersten på 
overfladen, hvilket bevirker lavere driftsudgifter.

Vi yder 15 års forsikringsdækket garanti på produkter, udførsel, og følgeskader.

Specialist i grønne tage

Eurotag_1942_180x262.indd   1 15/10/2019   15.19



58   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

FSTA – ÅRSKONFERENCE

Scanning af procesanlæg
Slam og Fotogrammetri

8

Skanning af store tagbaserede installationer og procesanlæg med droner er særdeles 
tidsbesparende da man undgår manuel opmåling og er sikret et samlet overblik. Her ses 
eksempler på registrering af sådanne i 3D.

Få timers arbejde med en drone kan 
modellere 100 hektar med 2 cms nøj-
agtighed, så ingeniørerne kan lave en 
plan til at håndtere vandet, beregne hvor 
meget der kommer, jordtyperne og regi-
strere, hvor meget der er befæstet, op-
lyste han.

De fleste glemmer at hvis afløbene 
stopper på flade industritage, stiger van-
det op, så der kommer vand i produktio-
nen, OP rummet, lageret eller køkkenet. 
Derfor laver vi nogle særdeles nøjagtige 
højdemodeller af tagpaptage med dro-
ner for at beregne, hvor meget vand vi 
kan håndtere på tagene.

Finder defekte solceller

Solceller kan blive defekte, men en sim-
pel droneoverflyvning med termogra-
fikamera kan lokalisere fejlramte celler, 
der bliver varme, inden garantien udlø-
ber. Det bliver dog stort set ikke gjort i 
Danmark, men i Tyskland gør man det 
rigtigt meget ud af det.

Droner kan bruges til at overflyve 
gamle lossepladser, hvor der er bygget 
institutioner og sportspladser ovenpå, 
hvor droneudstyret kan hjælpe med at 
registrere udslip af metangas fra affaldet 
i undergrunden eller måle varmeudslip 
fra bygninger.

Med støtte fra Rockwool Fonden er 
der udviklet en metode til at spore fugt 
i isoleringen under utætte tagpaptage, 

så man ikke skal bryde tagpappet. Over-
flyvning med termografikameraer kan 
ske morgen og aften, når luft temperatu-
ren skifter hurtigere end taget.

Man kan ikke løse alt med en drone, 
men den bringer ekstra data ind i vores 
registreringer op opmålinger. Ved at 
kombinere skanninger og fotos fra luf-
ten med skanninger rundt om og inden 
i bygninger, kan der udarbejdes kom-
plette bygningsregistreringer, sagde Sø-
ren Rolin.

Mange kommuner har travlt med at 
digitalisere deres bygninger. Når de be-

stiller vedligehold ved de, hvor store 
arealer der skal males, ombygges m.m. 
Søren Rolin forudså, at vi i fremtiden 
kan kortlægge alle indendørs arealer i en 
national steddatabase og samkøre med 
bl.a. Danmarks Adresseregister til et in-
dendørs Google Maps eller GPS-system.

Papirarbejdet med at få tilladelse til 
overflyvning kan tage lang tid, men de 
fleste problemer med privatlivets fred 
kan løses ved dialog med de berørte 
mennesker og ganske enkelt få lov til at 
flyve af matriklens ejer, fastslog Søren 
Rolin.

22

Såvel anlæg udenfor i det fri som indendørs skanninger kan give et totalt digitalt overblik over bygninger i 3D og deres omgivelser der kan 
bruges i mange forskellige projekter.



HØJDEJUSTERBAR 
HÅNDVASK OG TOILET 
er udviklet specielt til og i samarbejde med nutidens hospitaler. Fokus på hygiejne har været 
bestemmende for designet med den buede top og lukkede inddækning. To produkter, der 
tilgodeser både brugere og personale.  

Kontakt information: T:  8788 8788, dk@pressalit.com, www.pressalit.com
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Beckhoff Automation takker alle deltagere og FSTA 
Års konference for et veltilrettelagt program 2. og 3. oktober 
2019 i Nyborg.

Vi 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 analysere 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

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S vil gerne takke alle 
besøgende og medlemmer af FSTA  for det overvældende 
fremmøde på vores stand. Elisabeth Gjerløv Rizzato og Kurt 
Stage vores nye Teamdanmark havde fornøjelse af at hilse 
på de mange kendte ansigter, og få en hyggelig snak omkring 
hverdagen og de udfordringer I møder. Vi prøver til stadighed 
at hjælpe med at lette hverdagen både på ergonomisk, øko-
nomisk og miljørigtig vis, og altid med et smil på vejen.

Vi var i år så heldige at kunne præsentere jer for vores nye 
IQ- serie af desinficerende, lynhurtige, miljørigtige og rum-
melige vaskemaskiner. Ikke nok med at vi har markedets mest 
miljørigtige maskiner, vi kunne også præsentere en automati-
seret logistikløsning i form af vores lille robot – AL10.

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

www.ken.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, også under spænding.

Årets publikumsmagnet var den immune fejlstrømsafbryder 
type AP-R og fejlstrømsafbryderen type F-ATI med automa-
tisk selvtest, helt uden afbrydelse af strømmen. Begge typer 
blev omtalt på ABB´s indlæg som en løsning på problemer 
med læk-strømme og læk-startstrømme i forbindelse med 
øget brug af LED og elektronik i hospitalets installationer.
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Hos Pressalit vil vi gerne sige et stort tak for nogle gode 
dage på dette års FSTA. Vi tog derfra med en masse ny in-
spiration og gode inputs til nye løsninger. Det er noget af det 
udbytte, vi nyder allermest af efter FSTA hvert år. Vi vil derfor 
gerne sige et tak for, at samtalerne altid er inspirerende og 
emmer af høj faglighed. Det er fornøjeligt, at vi derigennem 
kan skabe værdi for hinanden. 

Vores nye håndvaske og justerbare toiletter, specielt tilpas-
set til nutidens hospitaler, var noget af det, vi i år stolt kunne 
fremvise. Disse produkter er et resultat af de samtaler og 
inputs, vi har fået med fra tidligere års FSTA. Vi er utrolig glade 
for de mange positive tilkendegivelser vi fik på disse produk-
ter i år.

Endnu engang tak for i år – vi ser meget frem til at møde jer 
alle igen til næste års FSTA.  

Eurotag Danmark takker FSTA for en fantastisk 
 Årskongres.

Vi havde mange gode snakke og fik flere mødeaftaler med 
hjem.

Vi står altid klar til professionel rådgivning om bæredygtige 
tagpap-løsninger med dokumenteret lang levetid. 

Eurotag Danmark A/S 
+45 20 13 50 26 
info@eurotag.dk

www.derbigum.dk

Om det skyldes en lyserød and, begejstring for vore hygiejne 
vav-kølebaffel eller blot på grund af gode selskab, at der træk-
kes på smilebåndet, skal lade være usagt. 

Men vi fra FläktGroup vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tak til alle besøgende ved årets konference. 

Tak til bestyrelsen for at skabe nogle gode rammer hvor vi 
kan drøfte ventilationsteknik i hyggeligt og godt selskab.

For køl og ventilationstekniske løsninger kontakt FläktGroup.

www.flaktgroup.dk
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Strandmøllen A/S
Vi takker mange gange for en inspirerende og lærerig årskon-
ference, som for vores vedkommende handlede om korrekt 
håndtering af medicinske gasser og ikke mindst udstyr.

Vind et kursus
Det er – som nævnt på årskonferencen – vigtigt for alle at 
kende korrekt håndtering af lægemiddelgasser samt de nye 
MDR-regler. Derfor valgte vi at afholde en konkurrence om 
temaer for §39 og MDR-reglerne på vores stand.

Konkurrencen slutter dog først den 29. november, så du har 
stadig chancen for at vinde et kursus for fem personer på 
www.strandmollen.dk/FSTA.

Strandmøllen var i år repræsenteret af Michael Nørkjær,  
Jacob Charles, Edmund Christensen og Elena Chalapanova, 
der alle satte stor pris på den fine opbakning ved standen.  
Vi ses næste år!

CARE-CALL siger tak for en spændende Årskonference, 
hvor vi viste ny funktionalitet, der kan optimere arbejdsgan-
gene på hospitalsafdelinger.

•  Videokonference giver mere tryg og sikker kommunikation 
mellem patient og personale, fordi den visuelle kontakt 
giver flere informationer end ”simpel tale”.

•  App til plejepersonalet bidrager til mere smidigt samar-
bejde med overblik over kald og kollegaer.

•  Planlægning bliver mere enkel og hurtig.
•  Effektiv bestilling af opgaver sker ved anvendelse af NFC.
•  Sikring af personalet, således kollegaer hurtigt kan tilkaldes, 

hvis der opstår ubehagelige situationer, dette med præcis 
information om hvor hjælpen behøves.

•  Lynhurtig og meget sikker alarmering af akutteam, med ty-
delig feedback om at hjælpen er på vej. På under et sekund 
kan flere hundrede personer kaldes til f.eks. Traume.  

•  Vigtig information om patientens helbred kan vises i app, så 
personalet er forberedt ved mødet med patienten.

Johnson Controls Køleteknik
Vi havde igen i år et par rigtig gode dage på FSTA’s Årskon-
ference. Fokus var både på de nye hospitaler, men også alle 
de eksisterende hospitaler, hvor vi løbende installerer og 
servicerer alle former for køle-, fryse- og varmepumpeanlæg 
– til proceskøl, serverkøl, komfortkøl, køle- og frostrum, samt 
anlæg med alle typer chillere med naturlige kølemidler. Netop 
det med naturlige kølemidler var også et fokuspunkt, da HFC-
kølemidler er en stor del af årsagen til den globale opvarm-
ning. Derfor er det vigtigt at køleanlæg skal være bedre sikret 
mod udslip, og at de miljøskadelige kølemidler udfases til for-
del for naturlige kølemidler. Udfasning af kølemidler med stor 
miljø belastning betyder, at der skal ske ændringer i anvendel-
sen af kølemidler i både eksisterende og nye køleanlæg, da vi 
alle skal bidrage til en reducering af den globale opvarmning. 
Sidst men ikke mindst havde vi fokus på service og service-
intervaller, da service er afgørende for at anlægget hele tiden 
kører driftsmæssigt optimalt.
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Danfoss Fire Safety A/S siger mange tak for en vellykket 
FSTA årskonference 2019!

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

Med udgangspunkt i vores SEM-SAFE® højtryksvandtåge 
brandslukningssystem faldt snakken på systemets pålidelighed 
og høje kvalitet, hvormed det giver hospitalets personale og 
deres omgivelser den optimale brandbeskyttelse. 

www.semsafe.danfoss.com – firesafety@danfoss.com

Coromatic teamet takker alle deltagere for en god og vel-
lykket FSTA Årskonference 2019.

Frank Gulstad Blix og Søren Gregersen havde fornøjelsen 
af at hilse på jer, og få indblik i hvad der rører sig i hospitals-
verdenen.

Vores fokus på konferencen var vores ydelser inden for 
løsninger til nødstrøm og vores tilknyttede serviceydelser. In-
teressen blandt deltagerne drejede sig i år mest om generelle 
nødstrømsløsninger til hospitalerne og hvordan vi bedst kan 
hjælpe jer, både med rådgivning og løsninger.

Vi glæder os til at hilse på jer igen til næste års konference.

Tag fat i os på salg@coromatic.dk eller 66 17 62 60, hvis vi 
kan hjælpe dig.

Securing Operations 24/7
www.coromatic.dk



BRUG FOR 
ASSISTANCE?

Valitech ApS er et mindre konsulentfirma der besidder stor kompetence indenfor validering af autoklaver og vaskemaskiner. Vi har mere
end 25 års erfaring fra bla. medicinalindustrien. Valitech ApS er uvildigt. Vi er hverken leverandører af udstyret der ønskes testet eller

direkte ansat hos kunden, herved kan en sammenblanding af interesser undgås og integriteten af valideringen opretholdes.

VALITECH  ApS  ·  CVR: 3670 7909  · Enghøjvej 2, Ganløse · DK-3660 Stenløse
+45 27 82 58 58  ·  nkri@valitech.dk  ·  www.valitech.dk

Validering af autoklaver og vaskemaskiner
Validering af desinfektion og steriliserings processer er vores kerne-kompetence og siden 
starten i 2007, har vi gennemført mere end 1500 testkørsler hos vores kunder ifb. med 
valideringer.

Vi kan assistere hvis du skal have valideret din vaskemaskine eller autoklave. 
Valideringen kan udføres efter vores standard protokol udfærdiget efter gældende 
standarder (DS/EN ISO 15883/17665) eller iht. dine forskrifter.

Med det bedste test- og måleudstyr på markedet, kan vi 
hurtigt og præcist måle både temperaturer, tryk og kvaliteten 
af din damp og hurtigt give dig tryghed for at dine processer 
lever op til gældende standarder.

Alle test dokumenteres i udførlig rapport, der 
leveres kort efter valideringen er udført.

Valitech_1943_180x262.indd   1 31/10/2019   13.24
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Mogens Korbos indlæg fredag den 4. oktober  
kl. 9.00 med overskriften 

”STATUS, HVORDAN ER DE FØRSTE TRE ÅR GÅET”, 

følger som en artikel i  
Hospital Drift & Arkitektur nr. 9/2019.

Ascom effektiviserer kritisk klinisk kommunikation
Ved FSTAs Årskonference viste Ascom, hvordan man kan øge 
sikkerheden og skabe ro med direkte kommunikation mellem 
patienter og plejepersonale.

Ascom Alarm Agent er Danmarks mest udbredte alarm-
løsning. Hjertestop, traume, sectio og andre kritiske alarmer 
sendes direkte til plejepersonalet understøttet af fintmaskede 
sikkerheds- og backup procedurer.

Enestuer skaber afstand mellem patienter og plejepersona-
le. Med de nyeste funktioner i Ascoms patientkaldeanlæg kan 
plejepersonalet tale med patienten og skabe tryghed, også 
selvom de ikke er i samme rum. Behov kan ofte afdækkes på 
forhånd, og skridt spares, når medicin, drikkevarer og andet 
medbringes med det samme. Ingen massekommunikation via 
rum- og gangdisplays. Kommunikationen sendes direkte til det 
plejepersonale, informationen vedrører.

Den nye Ascom Myco 3 kliniske smartphone indeholder spændende nye funktioner, som understøtter kliniske workflows direkte 
ved sengen. En smart funktion er et backup-batteri, der sikrer, at telefonen kan modtage alarmer og beskeder, mens batteriet skiftes.

UDSTILLERPROFIL



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

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

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

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

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

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

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

  Gulvvaskemaskiner

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

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

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

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

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

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

 

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

Adiatek_180x262.indd   1 03/11/2016   13.40
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Medicinen er blevet digital
Ledende overlæge Michel Chr. Nemery, Radiologisk Afdeling Herlev og Gentofte Hospital (HGH) ridsede 
i et veloplagt og humoristisk indlæg en ny verden op med 3D skanninger i farve, diagnosticering med 
kunstig intelligens og robotter til patientbehandling

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Jeg føler mig som en brobygger mel-
lem medicin og ingeniørkundskaber, juri-
ster, it, dataloger, sagde Michel Nemery. 
Vi har en voldsomt stigende produktion 
og kan ikke arbejde uden billeder i sund-
hedsvæsnet.

Vi mangler røntgenlæger og så er vi i 
sundhedsvæsnet digitalt særlige, fordi vi 
i radiologien har været fuldt digitale som 
speciale siden 2006, og organisatorisk, 
fordi vi er nogle af de få på hospitalerne, 
der ikke bor i siloer. Vi har ikke vores 
egne patienter.

Fremtidens hospitaler bliver patient-
drevne, så det kan blive blodigt eller 
venskabeligt. Jeg håber det sidste, men 
det bliver voldsomt. Vi skal fokusere på 

værdiskabelse, ikke hvad der er godt for 
lægen, men for patienten, der forventer 
at være online med lægerne.

Vi skal automatisere og lære at samar-
bejde mellem siloerne. Patienterne skal 
lære at betjene sig selv, så vi skal tilbyde 
dem teknologi, så det bliver muligt at 
lave præcisionsmedicin, behandle folk 
lige og gøre det gennemskueligt.

– Innovation bør være en kerneydelse 
i sundhedsvæsnet. Vi kan ikke drive ho-
spitaler og sundhedsvæsen uden smart 
fornyelse. Alt går hurtigt, så vi bliver 
nødt til at investere i innovation. Diag-
nostikken skal bruge kunstig intelligens 
og vi går til 3D og Spektral CT med regn-
buefarver i skanningerne.

Robotterne er på vej, der sker noget 
med vores data og er nye indsigter på 
vej. Radiologien kunne være en rigtig 
god fødselshjælper for udviklingen af 
sundhedsvæsnet. I samfundet racer ud-

viklingen afsted, så skal sundhedsvæs-
net opleves relevant, må det innovere 
hver dag, fastslog han.

Bruger- og behovsdreven 
innovation

Innovationsenheden etableredes som et 
OPP-projekt sammen med Siemens for 
godt 6 år siden i radiologisk afdeling på 
Herlev Hospital. Det fokuserer på Spek-
tral CT, på akut radiologi og kunstig in-
telligens for at opfylde målsætningen om 
behovs- og brugerdreven innovation i 
den kliniske hverdag.

Michel Nemery viste en planche og 
over et studie i diagnosticering og forkla-
rede:

– Hvis en kirurg modtager en patient 
med ondt i maven på et akuthospital og 
han er 90 pct. sikker på, at han ved, hvad 
patienten fejler, og man så laver en CT 
skanning, er der 40 pct. risiko for, at han 
har taget fejl.

Så CT skanningen er vigtig, sagde 
han og forudså, hurtigere og sikrere 
diagnoser. En diagnose tog 9 dage, men 
kunne måske været klaret på 30 minut-
ter, mente han.

– Vi har fået den første ”Godt Behand-
let Prisen” sammen med mave-tarmkirur-
gerne på akutmodtagelsen og intensiv, 
fordi vi har implementeret CT-screening 
for patienter med ondt i maven. Tal viser, 
at vi redder ca. et liv om ugen. Dødelig-
heden er mere end halveret fra 2009 til 
nu og det skyldes flere ting, herunder 
både skanningerne og et bedre samar-
bejde.

Ser sygdomme superhurtigt

Michel Nemery forudser kunstig intelli-
gens i hele billeddiagnostikken og viste 
Visianas BoneXpert system til knoglebe-
stemmelse, der automatisk processerer 
røntgen- billeddata. Processeringsop-
gaver ved hjerte-CT-skanning der før 
tog19,4 minutter for den dygtigste spe-
ciallæge for 5 år siden, tager nu under 

Potentialer for værdiskabelse med 
 AI i Radiology + 

• Definér normal  
• Nye indsigter – høst det fulde potentiale af Data  
• Nye biomarkører 
• Optimere workflow and algoritmer for diagnostik og behandling 
• Test hypoteser på Mega kohorter and multiparametriske data 
• Simulere effekten af forandringer – på historiske data 
• Personlig- og præcisions- medicin 
• Digital Tvilling 
• Spektral CT 
• 2D -> 3D 
• Selvbetjenings-CT-skanner 
• No more ”p <0,05” 
• Assisteret kommunikation 
• Phd på 5 min? 

 
 

Et kig ind i fremtiden. Første skridt ved brugen af kunstig intelligens er, at definere, hvad 
der er normalt, som der står i øverste punkt.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8  69 

FSTA – ÅRSKONFERENCE

19 sekunder og ligger klar, når han kommer. HGH samarbejder 
med IBM Watson om kunstig intelligens til brug i brystkræfts-
creeningsbilleder.

Michel Nemery viste et projekt med udvikling af kunstig in-
telligens inden for radiologi på HGH, der hjælper neurologen. 
Er der en tumor, blødning, blodprop, eller problemer i hjernen 
m.m. får neurologen et signal, mens patienten ligger i skanne-
ren, og røntgenlægen kan se, hvor det er oplagt at starte. Ingen 
patienter har pt sagt nej til at medvirke.

HGH har med kunstig intelligens fundet lungekræft, hjer-
tesygdom, knogleskørhed, udposninger på hovedpulsåren 
og andre folkesygdomme. Siemens og HGH skal nu skrive en 
hvidbog om, hvordan det fungerer og skaber værdi for patien-
ten.

Teknikken opdager nye mønstre

Det bliver dramatisk, når teknologien rammer os, fastslog Mi-
chel Nemery der forudså, at robotter og kunstig intelligens vil 
revolutionere diagnoser, skanning, genoptræning m.m. Fra næ-
ste år skannes rutinemæssigt med Spektral CT i farver i Region 
Hovedstaden.

– Vi begynder at forstå, at tingene hænger sammen i nye 
mønstre. Sukkersyge hænger sammen med leukæmi og alzhei-
mers, kan vi se i dataklustre, men vi ved ikke hvorfor.Vi har ikke 
længere to, men fem typer diabetes og kan akuelt læse, at vi, 
trods stort forskningsmæssigt fokus på diabetes i Danmark, har 
rådgivet diabetikernes forkert om kosten i 40 år.

Siloer gennemsyrer også de store mængder sundhedsdata, 
så der er behov for at få dem integreret og udnyttet på kryds 
og tværs for at få det fylde udbytte af dem. Sundhedsvæsnet 
undergår et paradigmeskifte, behandling og kompetencer for-
andrer sig med nye indsigter.

Medicin er blevet digital, fastslog Michel Nemery.

Potential value of AI in Radiology  

• Reduce radiation dose 
• Reduce contrast media  
• Reduce image noise 
• Reduce retakes 
• Reduce errors 
• Reduce cost 
• Reduce shortage of radiologists 
• Reduce burn out 

 
Fordele ved kunstig intelligens (AI) opremset som teknologien kan tilbyde i dag og 
bemærk at den også kan reducere udbrændthed hos radiologer, som er udbredt, fordi 
der bliver flere billeder og færre radiologer.

Michel Nemery
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Hurtigere og sikrere 
diagnoser med ny 
generation endoskoper
Country Manager Lars Georg Rust, Olympus Danmark A/S viste den rivende udvikling indenfor endoskopi, 
hvor endoskopet hjælper lægen med at lokalisere og diagnosticere polypper med stor sikkerhed, så 
behandlingen bliver langt mere effektiv og risikoen for fejldiagnoser reduceres. 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Teknologiske fremskridt skal sikre, at 
sundhedsvæsnet kommer nogenlunde i 
mål med at behandle det stigende antal 
ældre, der vil udfordre sundhedsvæsnet 
fremover. Der vil være 20.000 flere over 
65 år i de kommende år i Danmark.

– Data er fremtiden og kunstig intel-
ligens vil fungere som et beslutnings-
værktøj for især klinikerne. Danmark er 
i særklasse god til at samle sundheds-
data, men ikke til at bruge dem. Det vil 
være ærgerligt, hvis vi ikke bruger dem 
til at skabe gode teknologiske løsninger, 
sagde Lars Rust.

– For Olympus handler det om at ef-
fektivisere detektionen, øge detektions-
raterne, reducere misrater og dermed 
gøre proceduren mere personuafhæn-
gig. Når lægen og endoskopøren er ved 
den ottende koloskopi, ville det være 
ærgerligt, at succesraten afhænger af, 
om man var en af de første eller sidste 
patienter.

Så vi skal hjælpe klinikerne til at være 
mere effektive. Når lægen arbejder, så 
vil øjnene ikke være lige så ”gode” eller 
opmærksomme som de var 6 timer tidli-
gere, hvorimod en computer hele tiden 
står og bliver bedre og bedre jo flere bil-
leder den modtager. Der er stor fokus på 
real time diagnoser, så antallet af biopsier 
der udtages og skal afvente et svar for at 
en behandling kan besluttes, minimeres.

Patientflowet kan optimeres, sagde 
han og viste et videoklip af en koloskopi i 
tyktarmen efter polypper. En information 
i endoskopets synsfelt fortæller lægen, 

hvad han kigger på og sandsynligheden 
for at, det er en polyp.

Når polyppen er fundet, kan AI tek-
nikken endvidere fungere som et hjæl-
peværkstøj til at stille en diagnose på 
baggrund af en klassifikation. Polypper 
i tarmen er klassificerede, som udgangs-
punkt godartede, men nogle har tenden-
ser til at blive ondartede.

Teknologien kan afsløre, hvilken type 
polyp der er tale om.

De nye endoskoper vil få mikroskop-
funktion indbygget, så lægen kan gå på 
celleniveau og dermed effektivisere be-
handlingen og flowet, hvis teknologien 
vel at mærke kommer ind i sundheds-
væsnet, sagde han med hentydning til, 
at det kan tage lang tid at implementere 
ny teknologi på sygehusene.

Effektive instrumenter og ny 
finansiering

Olympus forbereder sig på flere måder:
– Vi hører meget om værdibaseret 

indkøb og at der er brug for mere sund-
hed for pengene. Jeg forbereder mig på 
at der kommer flere regionale/nationale 
udbud. På nogle områder kan man helt 
sikkert få mere sundhed for pengene, 
men jeg er dog overbevist om at man 
ikke udelukkende kan spare sig til dette.

Vi forbereder os i Olympus også på 
nye finansieringsmodeller. Den måde 
der købes ind på hæmmer indførelsen 
af ny teknologi. Når udstyret har kostet 
mange penge, må lægerne ikke skifte det 
ud selv om der er kommet ny teknologi. 
Vi bør se på andre finansieringsmodeller 
som kan hjælpe indførelsen af ny tekno-
logi i sundhedsvæsnet, sagde Lars Rust.

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet 
vil åbne op for at der kommer mange 
nye teknologier og helt nye ”spillere” på 
markedet. Offentligt/privat samarbejde 
bliver vigtigt, hvor parterne i samarbejde 
skal effektivisere behandlingen.

Producenter som Olympus kan ikke 
gøre det uden klinikerne og andre, der 
kan skabe rammerne, fastslog han:

– De dage hvor lægen bestilte et en-
doskop er slut. Nu er det omkostnings-
fokuserede indkøbere, medicoteknikere 
og lignende stakeholders. Industrien 
skal kunne bevise værdien af de nye løs-
ninger samtidig med at det forventes, at 
prisen holdes nede.

Dette vil blive en udfordring.

Lars Georg Rust
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Dyrere i indkøb, men mere 
effektiv

– Nye løsninger er sjældent billigere end 
dem, hospitalerne har i forvejen, så vi 
skal kunne bevise den kliniske evidens, 
behovet og en samfundsøkonomisk ef-
fekt for at komme ind med ny teknologi. 
Industrien fokuserer generelt mere og 
mere på komplette healthcare løsninger 
såsom value added services.

Det kan blandt andet være rådgivning 
omhandlende projekt- og patientstruk-
turering, hvor man går fra det at sælge 
produkter til at være leverandør af en 
driftydelse.

Det handler om at holde patienterne 
hjemme eller i dagkirurgisk regi og der-
med undgå indlæggelser. Sammen skal 
vi effektivisere behandlingen og forret-
ningsgange, pointerede han.

– Der kan opstå interessemodsætnin-
ger, som der er gode grunde til og man 
skal have respekt for, men det er nok her, 
vi er nede i kernen af udfordringerne. 
Jeg sidder ofte overfor regionale indkø-
bere, der ønsker nye løsninger, men de 
må ikke være dyrere, fordi de selv måles 
på deres besparelser.

Der fokuseres oftest for meget på ra-
batter og indkøbspriser på innovative, 
teknologiske løsninger, mener Lars Rust. 

Som strukturen er bygget op, er det 
trods studier svært at argumentere for 
og komme igennem med argumenter for 
ny teknologi såsom at patienterne kan 
komme hurtigere hjem.

Nye generationer af anderledes of-
fentlige indkøb kan, hvis det gøres rig-
tigt, rumme et stort potentiale for, at ny 
teknologi kan komme hurtigere ind og 
bidrage mere til at løse sundhedsvæs-
nets udfordringer, fastslog han.

Eks. på AI (CADx) inden for det endoskopiske speciale

Se
• Effektivisere detektionen

Diagnose
• Fastslå diagnosen

Behandling
• Optimere terapien

• Øge detektionsrater / reducere misrater
• Personuafhængig 
• Hurtigere procedurer

• Stille præcis diagnose
• Reducere omkostninger til patologi
• Optimere udredningen (tidsoptimering)

• Minimere fejl/risiko
• Effektivisere procedurer
• Reducere omkostninger

Kunstig intelligens er inde i en rivende udvikling og vil blive implementeret i de fremtidige generationer af endoskopisystemer og dermed i 
højere grad vil kunne fungere som hjælpeværktøj til at diagnosticere og optimere behandlingsforløbet.
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Region Syddanmark i 
teknologisk front
Den teknologiske udvikling sker hurtigt og som politikerne, borgerne, patienter, virksomheder 
og fagpersonale er vi nødt til at forholde os til det på en helt anden måde end tidligere, fastslog 
regionsrådsmedlem Carsten Sørensen fra Region Syddanmark, der sidder i digitaliserings- samt anlægs- og 
innovationsudvalget

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Gode rammer for teknologien giver 
gode rammer for patienterne, så regio-
nen har nedsat et udvalg der udeluk-
kende arbejder med digitalisering for at 
være på forkant. Det er et udvalg, hvor 
strategierne for digitalisering, it, informa-
tionssikkerhed og anvendelse af it-løs-
ninger skal støtte muligheder for at yde 
den bedste patientbehandling.

I starten af året søsatte Region Syd-
danmark en ny digitaliseringsstrategi, 
som skal sætte kursen for de kommende 
års arbejde. Der ligger en lang række 
forventninger til digitaliseringen, vi kan 
forme teknologien, men den former også 
i høj grad os. Den ændrer også kontak-
ten med sundhedsvæsnet, sagde han.

Den skal sikre fleksibel behandling i 
form af telemedicin og videokonsulta-
tioner, så borgerne inddrages mere i be-
handlingen, der er med til at kvalitetssikre 
fremtidige patientforløb og relationen 
mellem patienten og det sundhedsfag-
lige personale. Patienterne efterspørger 
ny teknologi, vil selv booke aftaler, af-
tale konsultationer uden at skulle en tur 
på sygehuset, ønsker hurtigere overblik 
over aftaler m.m.

– Når den teknologiske udvikling bul-
drer afsted, er det vigtigt, vi har blikket 
rettet mod de borgere og patienter, der 
er udfordret af den teknologiske udvik-
ling. Vi taler som politikere ofte om at 
sikre lighed i sundhedsvæsnet, det gæl-
der i høj grad også med digitalisering. 
Regionsrådet lægger op til at videreud-
vikle ”Mit Sygehus” i samarbejde med 
patienterne bl.a. gennem slutbrugerråd.

På den måde tager vi højde for patien-
ternes forskellige forudsætninger og sik-

rer tilgængelighed også overfor de res-
sourcesvage. De enkelte sygehuse skal 
sikre introduktion og undervisning i de 
digitaliserede løsninger.

Store ændringer i arbejdsgange

Medarbejderne står overfor en stor tek-
nologisk udvikling. Region Syddanmark 
ønsker forenkling, effektivisering og 
udvikling af arbejdsgange. Personalet 
på sygehusene vil opleve betydelige for-
andringer i arbejdsgange og den måde it 
understøtter dem, varslede han.

Det er besluttet at nedsætte en række 
arbejdsgrupper i områderne klinisk- og 
administrativ proces, velfærds- og ro-
botteknologi. De skal samle erfaringer 
på tværs af sygehuse og komme med 
projektforslag. Der er afsat midler til en 
innovationspulje, og i år er indkommet 
over 60 projektforslag.

Der sker meget på regionens syge-
huse med stort fokus på automatise-
ringsløsninger, mønstergenkendelse og 
kunstig intelligens. Kunstig intelligens 
skal hjælpe lægerne til hurtigere diag-
nosticering, bedre prioritering af akut-
patienter og forbedre kapacitetsudnyt-
telsen.

Teknologien kan bidrage til at skabe 
et mere effektivt sundhedsvæsen, der 
kan levere behandling med udgangs-
punkt i den enkeltes behov. Intelligente 
løsninger kan øge kapaciteten og sam-
menhængen i behandlingen og styrke 
medarbejderne i deres opgaveløsning.

Retten til fortrolighed

Med de store datamængder kræves op-
mærksomhed på, at data bliver behand-
let rigtigt. Der skal investeres i en samlet 
national infrastruktur for anvendelse og 

udvikling af sundhedsdata der indgår i 
behandlingen, bruges til kvalitetsudvik-
ling, forskning m.v., sagde han.

Sundhedsvæsnet skal blive bedre til 
at indsamle, dele og bruge data på tværs 
af hospitaler, praksissektor og kommunal 
pleje. Arbejdet intensiveres i de kom-
mende år og lykkes det, kan bedre brug 
af data også hjælpe os videre med de ud-
fordringer sundhedsvæsnet står overfor.

De kroniske patienter vil udfordre 
sundhedsvæsnet, det skal vi blive bedre 
til at håndtere. Derfor lægges op til at 
modernisere lovgivningen. Data skal 
bruges, når det er nødvendigt og det 
skal ikke være sådan, at vi har svært ved 
at kommunikere mellem regionerne.

Data skal udvikle kvaliteten af behand-
lingen og i vores sygdomsforståelse, 

Carsten Sørensen
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men der skal også værnes om borgernes 
ret til fortrolighed og medbestemmelse 
over, hvad deres data bruges til især i takt 
med hastige tekniske udvikling.

Robotter kan hæve hygiejnen

Ud over kunstig intelligens og bedre ud-
nyttelse af data trækker robotteknologi 
stor opmærksomhed og klyngen på Fyn 
haft gode kår og omfatter 130 robot- og 
automatiseringsvirksomheder. Hospi-
talernes interesse for robotter stiger. På 
OUH anvendes robotter til transport af 
blodprøver fra laboratoriet i stueetagen 
til analyselokalerne i kælderen. Det kan 
afl aste personalet med 2,5 time dagligt. 
Sydvestjysk sygehus har gode erfaringer 
med robotter til opvask, hvor robotten 
klarer tunge løft.

Regionen har afsat midler til test af 
rengøringsrobotter på fl ere sygehuse, 
som skal hjælpe rengøringen og redu-
cere smitterisikoen. Regionen vil være 
frontløber i forskning, innovation og ud-

vikling. Syddansk Sundhedsinnovation 
har valgt at prioritere arbejdet med fx te-
lesundhed, robotter, logistik, teknologi-
udvikling, offentligt/privat samarbejde, 
brugerinddragelse mm.

På den måde understøttes implemen-
tering af den regionale innovation og di-
gitaliseringsstrategi og vores sundheds-
vision. Staben har spillet en vigtig rolle 
i mange forberedende processer til det 
nye OUH, der for alvor skal være med 
til at tegne, hvordan den teknologiske 
udvikling på sygehusene kommer til at 
se ud de næste ti år, sagde Carsten Sø-
rensen.
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•  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.
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injection-moulded

DURATECH MAXTECH
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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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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.
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Waterlogic drikkevandskølere
Skræddersyet til hospitaler

Besøg os på www.waterlogic.dk
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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.
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Intelligent bygningsdrift i nye 
sygehusbyggerier
Den offentlige sektor har en vigtig opgave foran sig med at samle styringen af alt – lige fra lys og varme 
til døre og maskiner – og slippe data fri i skyen. Det vil gøre sygehusene intelligente og gavne miljøet, 
økonomien, personalet og patienterne, mener salgsingeniør Morten Rasmussen fra Beckhoff Automation.

– Det er tid til et opgør med silotankegan-
gen, hvor styringer i bygninger er dedi-
keret til de enkelte funktioner. Med nye, 
store sygehusbyggerier under opførelse 
er det vigtigt at være opmærksom på, 
hvordan man opnår størst energieffekti-
vitet og intelligent bygningsdrift. Klimaet 
er under seriøst pres, og særligt bygnin-
ger er en stor miljøbelastning. Men der 
er også store driftsmæssige gevinster at 
hente, når man ser bygninger som én 
stor infrastruktur, der skal optimeres, si-
ger Morten Rasmussen, salgsingeniør i 
Beckhoff Automation.

Ifølge Morten Rasmussen findes der 
moderne, offentlige bygninger med se-
parat styring af 10 forskellige systemer. 
Det er ikke alene kompliceret at admini-
strere sådanne installationer. Man mister 
også det store overblik, som er nøglen til 
mindre energiforbrug og driftsbesparel-
ser ud over det sædvanlige.

– Især på sygehusene efterspørger 
de driftsansvarlige fleksibilitet til at flytte 
grænserne for, hvad de selv kan styre. 
Med én samlet brugerflade kan de styre 
både lys, varme og klima, samt døre, 
maskiner og andre objekter. Og det in-
teressante for de teknisk ansvarlige og 
maskinmestrene er, at de slipper for at 
lære 10 forskellige kodesprog. Det bliver 
med andre ord væsentligt nemmere for 
medarbejderne at udvikle, drifte, vedli-
geholde og servicere, siger han.

Hjælp hinanden til øget 
intelligens

Løsningen er ifølge Morten Rasmussen 
at køre al styring og drift på en intel-
ligent, åben softwareplatform. Derved 
opnår man den mest effektive optime-
ring. Ikke blot i én bygning, men i flere 
bygninger i en kommune eller på tværs 
af landsdele. Data fra de enkelte bygnin-
ger kan hentes ned fra skyen, og det gi-
ver mulighed for at benchmarke forbrug 

og omkostninger, samt at få et faktuelt, 
validt beslutningsgrundlag for både 
drifts- og klimaoptimering.

– Sygehusene kan hjælpe hinanden 
til at blive mere intelligente, og det vil 
gavne både miljøet, sygehusøkonomien, 
personalet og patienterne. Men det bli-
ver også muligt at trække data ind fra 
eksterne serviceudbydere, som fx DMI. 
Ved at få adgang til vejrprognoser kan 
man automatisk hæve eller sænke tem-
peraturen, hvis der kommer ekstra kolde 
eller varme dage. Deling af data sætter 
turbo på resultaterne, siger Morten Ras-
mussen.

Energien tilpasser sig den 
enkeltes behov

Beckhoff Automation, der gennem 35 
år har udviklet automationsløsninger 
til maskinbyggere, er i fuld gang med 
at implementere sin standardsoftware i 
flere danske sygehuse: I Gødstrup ved 
Herning, på Regionshospitalet Viborg, 
Aalborg Universitetshospital og på Rigs-
hospitalets sterilcentral. 

– Tusindvis af sensorer skal opsamle 
data hele døgnet og lagre disse i skyen. 
Dermed kan man tilpasse driften og 
energiforbruget til konkrete forbrugs-
mønstre – i realtid. På Grundfos Kol-
legiet på Århus Havn er vi helt færdige 
med implementeringen af standardsoft-
ware, som anvender data smartere. Her 
har man sparet mange penge på energi-
regningen og driften, siger han.

Tidligere havde hver af de 156 lejlig-
heder på Grundfos Kollegiet traditionel 
styring. Men med 3.000 sensorer i byg-
ningen bliver de studerendes forbrugs-
mønstre i bygningen opsamlet og analy-
seret i skyen. Installationerne er ændret, 
så bl.a. varme og ventilation er tilpasset 
til de studerendes behov.

Perspektivet er vidtrækkende, mener 
Morten Rasmussen, for når mange sy-
stemer snakker sammen, kan vi indrette 
intelligente byer.

– Teknologierne er her, og resulta-
terne er ikke til at tage fejl af. Men det 
kræver stadig en del arbejde at få rådgi-
vere og bygherrer til at tænke intelligent 
drift og energiforbrug ind i udbuddet.
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SAMARBEJDE

Fundamentet for vellykket 
byggeri er godt samarbejde
INGENIØR’NE arbejder målrettet på at nedbryde traditionelle barrierer, fordomme og mistro mellem 
byggeriets aktører, for i stedet at skabe et kreativt, åbent fællesskab med gensidig respekt i det enkelte 
byggeprojekt ud fra en holdning om, at alle kompetencer og aktører er nødvendige 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Vi er også på privathospitalerne, hvor vi 
pt er ved at udarbejde et projekt for Ale-
ris-Hamlet, København. De ringer altså 
fra øst til vest for at få god rådgivning, 
siger senior projektchef Jack Andersen 
der, sammen med Michael Runge, har 
ansvar for sundhedssegmentet hos IN-
GENIØR’NE.

– Vellykkede projekter kræver et or-
dentligt samarbejde på tværs af de invol-
verede parter. Men også lyst og vilje til at 
ville samarbejde – det er meget vigtigt! 
Der er desværre rystende mange eksem-
pler på dårligt samarbejde i byggebran-
chen, men vi insisterer på at få et godt 
samarbejde, og arbejder hårdt herfor.

Vi lægger vægt på, at vi har et godt og 
proaktivt samarbejde med alle vore byg-
herrer – særligt med fokus på patienter, 
og hvor personalet også er i centrum. Vi 
vil gerne være konstruktive i vores løs-
ninger, og betragter os ikke som rådspør-
gende, men rådgivende ingeniører, der 
tager ansvar for egne løsninger.

Vi giver gerne bygherre modspil, og 
kigger på behovene i projektet, da pen-
gene som er afsat til de enkelte projek-
ter ofte er for små. Det er ikke altid, vi 
accepterer en præmis, som den er, men 
udfordrer med henblik på gavn for det 
samlede projekt, dvs. vi arbejder i hel-
heder. Energi og bæredygtige løsnin-
ger i projektet prioriteres højt i INGE-
NIØR’NEs rådgivning, hvis det enkelte 
projekts forudsætninger giver mulighed 
for dette.

Allerede i tilbudsfasen for eventuelle 
rådgiverudbud vurderer vi på økonomi 
og tid uanset opgavens størrelse – og 
anser små opgaver for at være lige så 
vigtige som store. Vi er ved at have ud-
viklet en rigtig god taskforce inden for 

sygehusbyggeri med et meget erfarent 
team, hvor flere kolleger har mere end 
50 sygehusprojekter bag sig, mens en-
kelte har flere end 100 sygehusprojekter 
på deres CV. INGENIØR’NE er involveret 
i en lang række byggeprojekter i hele 
landet. Hospitalssektoren er det absolut 
hurtigst voksende forretningsområde, 
for den prisbelønnede ingeniørvirksom-
hed med jyske rødder.

Prisbelønnet i 2017-2019

INGENIØR’NE blev grundlagt tilbage i 
1972, og har kontorer i Esbjerg, Kolding, 
Odense og Aarhus. Virksomheden har 
hovedkontor i Esbjerg, og beskæftiger 
125 medarbejdere med en bred vifte af 
projekter indenfor byggeri og tilhørende 
miljø og bæredygtighed m.m..

Da Jack Andersen blev ansat i august 

2013 havde han 30 kolleger, men virk-
somheden har siden flerdoblet styrken, 
og beskæftiger nu 125 medarbejdere. 
INGENIØR’NE modtog da også Gazelle-
priser i 2017 og 2018, og i 2019 modtog 
INGENIØR’NE desuden BDO og Spar-
Nords erhvervspris, Succesvirksomhed 
2019, for sin store jobskabelse blandt 
200 udnævnte virksomheder i region 
Syddanmark.

INGENIØR’NE er en partnerdrevet 
virksomhed med seks partnere og en 
flad organisationsstruktur. Partnerne 
tager del i hverdagen og projekterne, 
hvilket gør det nemt at problemløse samt 
arbejde med høj grad af kompleksitet 
i projekterne. Det er en del af virksom-
hedens DNA at samarbejde for at levere 
rettidigt og tilfredsstillende for bygher-
ren. Det er god, gedigen rådgivning, ud-
taler Jack Andersen.

INGENIØR’NEs projektteam på Ny Sengeafdeling, SVS, Esbjerg
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SAMARBEJDE

Mange gedigne ordrer

Der er mange spændende opgaver i 
ordrebogen, og vi er klar til flere. INGE-
NIØR’NE er i øjeblikket engageret med 
ombygning og sammenlægning af bl.a. 
stationær dagkirurgi og dagkirurgisk 
afsnit i Silkeborg, mens OP stuerne er i 
fuld drift. Det er ifølge Jack Andersen et 
kompliceret projekt. INGENIØR’NE har 
specialiseret sig i byggerier, hvor afde-
linger kan være i fuld drift, mens om-og 
tilbygninger foregår sideløbende.

– Vi lægger særligt stort fokus på, at 
bygningerne skal kunne holdes i drift, 
mens vi bygger om, understreger Jack 
Andersen.

Af øvrige opgaver kan nævnes en ny 
sterilcentral på Randers Sygehus i total-
entreprise. I Gødstrup arbejder INGENI-
ØR’NE på et forsknings- og uddannel-

sescenter (NIDO) samt en radiokemisk 
afdeling, hvor man fremstiller radioaktive 
væsker til bl.a. patientskanninger.

– Vi laver to projekter på Regions-
hospitalet i Horsens, hvor vi er ved at 
ombygge akutafdelingen mens den er 
i fuld drift, samt et projekt med at ener-
gioptimere og renovere bygning 6. Det 
kommer i udbud i november, og er lige 
nu ved at blive færdigprojekteret. Begge 
projekter er yderligere kompliceret af 
miljøforhold, som der skal tages kæmpe 
hensyn til under udførelsen.

INGENIØR’NE er herudover dybt in-
volveret i mange ombygninger på Vejle 
Sygehus, der bl.a. får renoveret senge-
bygningen under fuld drift, samt reno-
vering af installationstunge projekter på 
Kolding Sygehus i de ældre bygnings-
dele. I september har INGENIØR’NE af-
leveret sengebygningen på Sydvestjysk 
Sygehus, et projekt til 340 mio. kr. i total-
entreprise sammen med MT Højgaard.

Synlighed og FSTA medlemskab

– Vi forsøger at være synlige i netværk, 
kompetencefora og er repræsenteret i 
flere af FSTAs arbejdsgrupper. Der er 
gode muligheder for os på markedet, da 
en stor andel af den samlede sygehus-
masse konstant er under ombygning.

Vores strategi er, bevidst at dygtig-
gøre os til ombygnings- og renoverings-
projekter, og vi har efterhånden mange 
flotte referencer fra komplicerede sy-
gehusprojekter. Commissioning har vi 

også fine ydelser indenfor. Vi har stort 
set commissioning i alle vores projekter 
i samarbejde med bygherren.

INGENIØR`NE oplever, at der er flere 
samarbejdspartnere, der søger os. En del 
arkitekter henvender sig, hvilket måske 
hænger sammen med, at større ingeniør-
firmaer opkøber arkitekter. Vi håber dog, 
først og fremmest, at de oplever os som 
gode samarbejdspartnere.

Begrænsningen er, at vi ikke kaster os 
ikke ud i milliardprojekter, og derfor al-
drig har jagtet kvalitetsfondsprojekterne. 
Alligevel kan vi håndtere opgaver op til 
ca. 500 mill. kr., og har senest lavet en 
sengebygning til 340 mio. kr. i Esbjerg 
sammen med MT Højgaard. 

De senere år har sundhedssektoren 
givet INGENIØR’NE stadigt flere og 
større opgaver.

– Når vi har løst et projekt og vore 
partnere siger, det var et rigtigt godt 
samarbejde, er vi kommet i mål og er 
rigtig godt tilfredse. Det er særligt vig-
tigt, at vores bygherre sidder med den 
fornemmelse efter, at vi er kommet med 
vores input, og at de føler, at de er blevet 
udfordret i bestræbelserne på at få det 
bedste projekt.

Vi tænker processerne igennem, hvad 
skal der til for komme fra A til B, og vi-
dere til C. Vi tænker i helheder, der sik-
rer, at tingene rent faktisk også kan byg-
ges, siger Jack Andersen.

Nedgang til det dobbelthøje auditorie på 
SVS, Esbjerg
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ARKITEKTUR

Skandinavisk arkitektkoncern 
med rødder i dansk sygehus-
tradition
Helt tilbage til midten af 1930ernes Aarhus i arkitekt Harald Salling-Mortensens regi og frem til nu, hvor 
tegnestuen er en del af den store, skandinaviske tegnestue LINK arkitektur, har virksomhedens hjerte 
banket for kreativ formgivning af livgivende rum og omgivelser på hospitalerne.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Nærhed til kunder og projekter er grund-
læggende for et godt samarbejde.

Sådan skriver LINK arkitektur i 2019 
ved åbningen af en ny tegnestue i Göte-
borg. Det har også altid været filosofien 
hos LINKs danske tegnestue, der har 

rødder helt tilbage til Harald Salling-
Mortensens hæderkronede tegnestue.

Den blev tidligt anerkendt for sin 
formgivning af skoler, kollegier, biblio-
teker og satte ikke mindst et solidt fin-
geraftryk på sygehusene. I 1935 vandt 
tegnestuen konkurrencen om Amtssy-
gehuset i Aarhus, der startede Harald 
Salling-Mortensens indsats inden for 
sygehusbyggeriet.

Efterfølgende slog Harald Salling-
Mortensens tegnestue streger til Hel-
singør Sygehus – et stort ikonbyggeri, 
sygehusene i Esbjerg og Horsens samt 
en stor del af sygehusene på Sydsjæl-
land og øerne blandt andet Nykøbing F. 
Sygehus.

Tegnestuen voksede med hospitals-
projekterne, og da sygehusbyggeriet gik 
i stå omkring midten af 1980erne, blev 
arkitekterne fuldtidsbeskæftiget med de 
mange ombygninger og renoveringer, 
der gennem årene blev behov for.

Vinder af Kvalitetsfondsprojekter

I december 2016 blev den gamle teg-
nestue, der nu hed aarhus arkitekterne, 
købt af LINK arkitektur. Tegnestuen, der 
har 500 ansatte og 16 kontorer fordelt i 
Danmark, Norge og Sverige, har en stra-
tegi om at udvikle hospitalskompetencer 
i et samarbejde på tværs af landegræn-
serne.

LINK arkitektur var dygtige og flit-
tige og vandt flere af Kvalitetsfondspro-
jekterne som enten totalrådgiver eller 
bygherrerådgiver. Tegnestuen har væ-
ret engageret på Herlev, Nordsjælland, 
Rigshospitalet, Hvidovre, Det nye Uni-
versitetshospital i Aalborg, Aabenraa og 
Aarhus Universitetshospital.

– Store hospitalsprojekter, som er 
formgivet af vores dygtige arkitekter, er 
vundet på gennemtænkte løsninger, god 
logistik og ikke mindst smuk arkitektur, 
siger segmentchef for sundhed i Dan-
mark Karina Lehm og direktør for sund-
hed i Skandinavien Mette Dan-Weibel 
samstemmende.

Dansk Center for Partikelterapi / Aarhus Fortsættes side 82
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ARKITEKTUR

Specialister i ombygning under 
drift

Tegnestuen har bevaret sit fokus på mo-
dernisering og omstrukturering af de æl-
dre hospitaler:

– Vi har på tegnestuerne i København 
og Aarhus haft enheder, der samtidig 
med nybyggerierne har arbejdet videre 
med moderniseringerne og bevaret teg-
nestuernes indsigt i, hvordan man bedst 
ombygger hospitaler under fuld drift, si-
ger Karina Lehm.

– Det er ved ombygning af hospitaler 
vigtigt at huske på, at et hospital i drift 
stiller mange specielle krav til arkitekten. 
Man kan ikke bare lukke 5 OP-stuer på 
én gang, men må sørge for erstatnings-
kapacitet og at disse stuer uforstyrret kan 
fortsætte driften.

Adgangsforholdene skal fortsat fun-
gere optimalt under en renovering. Pa-
tientkomforten, hygiejnen og arbejds-
gangene må ikke forringes af støv og 
støj, og arbejdet skal planlægges med et 
minimum af gener. Det er håndtering af 
alle disse krav, vi i årenes løb har speciali-
seret os i, påpeger Karina Lehm.

LINK bryder nye grænser

Arbejdet med hospitaler tegner sig for 
over halvdelen af tegnestuens omsæt-

ning, også på Skandinavisk plan, så beteg-
nelsen ”hospitalstegnestue” er ikke helt 
ved siden af, fastslår Mette Dan-Weibel.

– Vi er i LINK arkitektur i øjeblikket 
ved at tegne et hospital i Hammerfest i 
Nordnorge i et team bestående af dan-
ske, norske og svenske kolleger. Det er 
på 25.000 kvm. med alle specialer; med 
tillæg af kommunale sundhedsaktiviteter 
og en universitetssatellit er det et projekt 
på 33.000 kvm.

Vi udnytter vores viden og ressourcer 
på tværs af landene. Vi er i dag en skan-
dinavisk tegnestue, som har ambitioner 
om også at eksportere vores viden ud 
over Skandinaviens grænser, siger Mette 
Dan-Weibel.

Inventar til hospitaler og 
laboratorier

LINK arkitekturs designafdeling tager 
afsæt i Salling-Mortensen tegnestuen 
tilbage i 1930erne. Designerne udvikler 
inventar og produkter til både hospi-
taler og den farmaceutiske industri på 
basis af dialogmøder, observationer og 
interviews. I et samarbejde med Zystm, 
der producerer inventar til sundheds-
sektoren og laboratorier, har tegnestuen 
designet både skabsmodulsystemer og 
rulleborde beregnet til journalskrivning 
samt et patientsengebord.

Fleksibelt byggeri er et must

Vi forventer at de hospitaler, der ikke 
har været en del af Kvalitetsfondspro-
jekterne, nu står overfor en opgradering. 
LINK arkitektur har været involveret i 
udvikling af generalplaner sideløbende 
med modernisering af hospitalerne:

– Det er vigtigt at etapeopdele via ge-
neralplaner og at være meget opmærk-
somme på investeringstakten, når man 
moderniserer de sidste hospitaler.

Arkitekturen skal både opfylde de ak-
tuelle behov og samtidig være fleksibel. 
Bygningerne skal fremtidssikres, så ind-
retningen kan ændres til nye funktioner 
uden de store ombygninger, i takt med 
at teknologien udvikles og behovene 
ændres.

– Dæktykkelsen kan gøre hele forskel-
len i forhold til, om en etageadskillelse 
kan bære en ny, tung skanner. I mange 
af de ældre sygehuse, skal gulvet for-
stærkes nedefra, hvis en ny skanner skal 
ind. Hvis dækket er forstærket oppefra 
fra starten, undgår man dyre og forstyr-
rende bygningsindgreb.

Der skal tænkes smart og fleksibelt, 
men hvis et hospital ikke er dimensione-
ret til at imødekomme nutidens krav og 
udstyr, hvordan opnår man da de rigtige 

Nyt Aalborg Universitetshospital
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Vi er INGENIØR´NE
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ARKITEKTUR

dimensioner? -I ét tilfælde hængte vi 
f.eks. et ekstra bygningsmodul på faca-
den og øgede derved bygningsbredden, 
så OP-stuerne fi k en ideel rumdybde, 
forklarer Mette Dan-Weibel.

Hun fortsætter: -Vi må se fremad i for-
hold til anvendelse og logistik som altid.

I forhold til hospitalernes fremtidige 
patientfl ow forudser tegnestuen, at 
ambulant behandling vil udvikle sig, så 
patienterne opholder sig på hospitalet i 
længere tid og sendes hjem i stedet for 
at blive indlagt eller genindkaldt.

– Behovet for bespisning og ophold 
på hospitalerne i dagtimerne vil vokse 
og stille krav om nye faciliteter til det sti-
gende antal ambulante patienter, fortæl-
ler Mette Dan-Weibel.

Med nysgerrigheden som 
drivkraft

LINK arkitektur lægger vægt på at skabe 
spændende, inspirerende livsrum, der 

får det maksimale ud af et begrænset 
anlægsbudget og som med engagement 
realiserer bygherrens ønsker på alle pro-
jektniveauer:

– Det er vores grundtanke, at vi altid 
tager udgangspunkt i den enkelte op-
gave og afdækker det centrale, bærende 
element i et projekt, så krav og ønsker 
går op i en højere enhed, og kunden får 
den optimale løsning, siger Karina Lehm.

– Selv om vi er erfarne, er vores driv-
kraft stadig nysgerrighed. Efter et afslut-
tet projekt vender vi aldrig helt tilbage til 
udgangspunktet, men har fl yttet os.

– Som arkitekter lytter vi og tænker 
langsigtet; vi sikrer, at det vi skaber kan 
tilpasses i fremtiden, fastslår Mette Dan-
Weibel.



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

ARBEJDSMILJØ

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
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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

RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

Med JRV’s brede produktprogram indenfor 
tilbehør til røgsug findes løsninger, der både 

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

LOGIsystems
T: +45 3132 7060 · www.logisystems.dk

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644

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

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

e-mail: lene@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk
Tlf: 7025 9535 · Mobil: 2129 7090

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48

PRODUKTIVITET



PATIENTKALD

www.care-call.dk Tlf. 87 89 90 00 salg@care-call.dk

REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

Ønsker I et uforpligtende møde om jeres muligheder?
Ring på 87 89 90 00

Den tilhørende forholdsordre eksekveres straks
 Opgavebestilling, eksempelvis rengøring af stuen
 Kald/alarmer sendes og afstilles på et øjeblik
 Udførte opgaver kvitteres/registreres

Lynhurtig og næsten automatisk 
registrering og bestilling af  

opgaver via NFC
Personalet holder sin telefon op mod et NFC-tag

Care-Call_1908_57x118.indd   1 18/02/2019   13.35

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

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

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

Vores vaske er udviklet til OP-afdelinger og 
klinikker, med rengøring og brugervenlighed 

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

Integreret kanylespand i skærmen sikrer effektiv 
og sikker bortskaffelse af skalpeller, sprøjter, 

kanyler og lignende skarpe genstande



Rullecontainere
 til logistikløsning

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

Individuelt tilpassede løsninger
El-galvaniseret overflade
Stål
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Magasinpost SMP 
ID-nr. 46707

Vil du også løbe 
for en andens liv?

Kristine er 22 år og hjerteløber. Vil du også være med?
Hvert minut tæller, når et menneske får hjertestop. Som hjerteløber får du besked, hvis én 
i nærheden har brug for en hjertestarter og livreddende førstehjælp. På hjerteløber.dk kan 
du blive klogere på, hvad det kræver at blive en af de mere end 70.000 førstehjælpsomme 
mennesker, der vil slippe, hvad de har i hænderne, for at løbe for en andens liv. Se de små 
fi lm, tag stilling til om det er noget for dig, og hent appen TrygFonden Hjerteløber.
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