
L Æ S  I N D E  I  B L A D E T

w w w.medic insktek nologi .dk
M E D I C O  O G  S U N D H E D S - I T

 

Medicinsk Teknologi &  Informatik udkommer næste gang den 4. marts med fokus på Ultralyd/MR-Scanning/CT-Scanning

Endoskopi

Billeddiagnostik

Rådgivning

IT

Ultralyd

Røntgen

Patientovervågning

Laboratorium

Dialyse

Kirurgi

Anæstesi

Ergonomisk Døgnrytmelys

Sundhedsfremmende lys 
- hele døgnet

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

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

 § Automatisk styret med specialudviklet natlys

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

 § Ergonomiske lysindstillinger tilpasset brugernes 
behov

 § Brugervenlige betjeningspaneler som touch 
skærm eller trykknap

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

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

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

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

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

MT Højgaard styrker sit 
arbejdsmiljø
Virksomheden har med en målrettet og aktiv indsats de seneste to år minimeret antallet af arbejdsulykker i 
sine byggerier

For to år siden lå ulykkesfrekvensen hos 
MT Højgaard på 14,5, og på det tids-
punkt besluttede ledelsen hos MT Høj-
gaard, at det ikke var godt nok og iværk-
satte en indsats der har givet særdeles 
positive resultater.

Arbejdsmiljøet blev sat øverst på 
dagsordenen hos ledelsen og medarbej-
derne på byggepladserne. Målet var at 
sætte aktivt ind for at sænke ulykkesfre-
kvensen. Sikkerheden fik et stort ledel-
sesfokus og stod øverst på dagsordenen 
på alle møder og byggepladser.

– Vi synliggjorde hver enkelt arbejds-
ulykke på intranettet og på plakater der 
blev hængt op ude i skurene, hvor hånd-
værkerne spiser, så arbejdsulykker ikke 
bare var tal i en statistik, men en beskri-
velse og et billede af en kollega, der var 
kommet til skade.

Det hele blev væsentligt mere perso-
nificeret. Før var vi ikke synlige og opda-
terede på intranettet, men nu kan alle se, 
hvad der er sket, det med det samme, 
siger Arbejdsmiljø- og kvalitetsdirektør 
Vinnie Sunke Heimann fra MT Højga-
ard.

Vi lavede en sikkerhedsfilm, hvor ad-
ministrerende koncerndirektør Torben 
Biilmann fortæller sin holdning til, at det 
skal være sikkert at gå på arbejde i MT 
Højgaard. Vi lavede derudover en film 
med to af vores medarbejdere, den ene 
var selv kommet til skade, og den anden 
medarbejder, var medvirkende til at en 
person kom alvorligt til skade. De to hi-
storier gjorde stort indtryk på alle vores 
medarbejdere.

I starten af 2014 besluttede MT Høj-
gaard at indføre arbejdsmiljøuger – både 
om foråret i uge 17 og en om efteråret i 
uge 44 for at aktivere lederne og vores 
timelønnede til at tage ansvar for at for-
bedre sikkerheden på vores byggeplad-
ser. MT Højgaard satte fokus på synlig 
ledelse, daglige sikkerhedsrunderinger 
samt registrering af observationer og 

tæt-på-hændelser som læring til at for-
bedre sikkerheden på byggepladserne.

Store bygherrer har fokus på 
sikkerhed

MT Højgaard havde efter bare et års 
intensivt arbejde sænket ulykkesfre-
kvensen, antal arbejdsulykker pr. million 
præsterede timer, fra 14,5 til 3,9 ved ud-
gangen af 2014. Det var en markant og 
positiv forbedring.

Den store opgave nu, er at fastholde 
det gode arbejde. For lige så snart man 
mister fokus, så begynder antallet af ar-
bejdsulykker at stige og det skal vi sikre 
at det ikke sker. Så vi skal hele tiden finde 
på noget nyt, for at fastholde fokus. Nud-
ging er også taget i brug som et værktøj 
til ubevidst at påvirke vores medarbej-
dere til at arbejde mere sikkert.

– Især store professionelle bygherrer 
har fået mere fokus på sikkerhed. Der 
har været stigende efterspørgsel og op-
mærksomhed hos vores kunder. De øn-

sker at samarbejde med virksomheder, 
der passer på deres medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø er i MT Højgaard 
en forudsætning for, at opfylder kon-
cernens samlede vision om at blive den 
mest produktivitetsfremmende koncern 
i bygge- og anlægsbranchen.

– Set med de briller findes der ikke 
noget mindre produktivitetsfremmende 
end ulykker og dårligt arbejdsmiljø, siger 
Vinnie Sunke Heimann.

Det er også Torben Biilmanns klare 
forventning, at vores store satsning på 
Virtual Design & Construction også kal-
det VDC, hvor vi skaber projekterne di-
gitalt, før vi udfører dem i virkeligheden 
vil få en positiv effekt på vores arbejds-
miljø. Derfor lancerede Torben Biilmann 
i sommeren 2015 en ambitiøs vision om 
0 ulykker. Alle fra den øverste ledelse 
til vores timelønnede medarbejdere har 
gensidigt forpligtet sig til altid at arbejde 
for undgå ulykker.
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 Real-tids-overblik

 Øget patientsikkerhed

 Effektiviserede arbejdsgange

 Optimal understøttelse af klinikere

 Close-Loop Medication 

 Forenkling og strømlining af dokumentation

 Mobilitet

Optimal understøttelse af klinikere...

PATIENTJOURNAL  

www.systematic.com
healthcaresales@systematic.com
Tel +45 8943 2000

...giver øget patientsikkerhed. Med Columna Clinical Information System og resten af Columna produkt-
suiten får klinikerne den bedste støtte i dagligdagen og arbejdsgangene effektiviseres.

BOOKING  MEDICINERING PATIENTADMINISTRATION MOBILITET



ARBEJDSMILJØ

– Det kan være svært helt at undgå 
arbejdsulykker, men vi skal arbejde mål-
rettet på det og vi skal have forståelse 
for at forebygge ved at tænke os om. 
Der er stadig noget machokultur vi skal 
have punkteret, men det er slet ikke så 
udpræget som før, siger Vinnie Sunke 
Heimann.

– Når man arbejder med noget i sin 
hverdag som tonstunge betonelemen-
ter, mister man fokus på, hvor farligt det i 
virkeligheden er at håndtere dem. Med-
arbejderne skal virkelig være bevidste 
om, at det er farligt og løbende mindes 
om det.

Alle skal helskindet hjem

– Vi er nødt til at være ambitiøse og vi skal 
planlægge, projektere og bygge ud fra en 
vision om, at alle skal kunne arbejde hos 
MT Højgaard uden at komme til skade og 
vende hele hjem fra arbejde hver dag.

Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere 
på arbejdsmiljøet to uger om året, så vi 
skriver hele tiden om arbejdsmiljø og har 
gjort ”hver dag er en arbejdsmiljødag” 
til et slogan. Vor ulykkesfrekvens ligger 
i dag på 4,0, som er væsentligt under 
branchens.

Det svarer til 12 arbejdsulykker i år, 
og det er jo stadig for mange, men langt 
færre end vi havde for bare 2 år siden. 

Vi har fået sænket antallet betragteligt. 
Vi har heldigvis ikke så mange alvorlige 
ulykker og det er mange år siden vi har 
været ramt af en dødsulykke.

De mindre entreprenører har ikke res-
sourcer til at holde samme fokus, så det 
er de store, der hæver standarden for 
branchen. MT Højgaard har en størrelse, 
hvor kunderne forventer at selskabet har 
et apparat der kan håndtere arbejdsmil-
jøet bedre end de mindre.

Regionerne er vore kunder i hospi-
talsbyggerierne. De ønsker ligesom vore 
private kunder som Novo Nordisk og 
Nordea ikke, at vi kommer til skade, når 
vi bygger for dem, siger Vinnie Sunke 
Heimann.

Region Syddanmark annullerer 
kun få udbud
Region Syddanmark genkender ikke billedet af den store mængde af annullerede udbud, som en rapport 
fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde for nylig viste. I Region Syddanmark hører annullation til 
sjældenhederne. 

Region Syddanmarks indkøbsafdeling 
mener, at det lave antal annullationer i 
regionen skyldes tæt dialog med marke-
det og konsekvent brugerinddragelse. 
For hvert udbud nedsættes en bruger-
gruppe, som står for udarbejdelse af krav 
samt evt. afprøvning af produkter. 

– Vi inddrager altid vores brugere i 
udbudsprocessen. De kender behovene 
og kan sikre, at vi udbyder det, vi faktisk 
har behov for. Desuden inddrager vi 
markedet, hvor vi kan. På den måde får 
vi trykprøvet, om markedet faktisk kan 
tilbyde det, vi har tænkt os at udbyde. 
Og samtidig får vi åbnet for konkurrence, 
siger indkøbschef i Region Syddanmark, 
Annette Bjørn.

Regionen inviterer tilbudsgivere 
med til dialog og innovation

Tilbudsgiverne kender som regel ud-
budsområdet bedst. Ved at inddrage 
dem tidligt i processen opstår der ofte 
forslag til nye måder at sammensætte 
udbud og efterfølgende kontrakt på. Det 
kan eksempelvis være en anden logistisk 

løsning, der kan gøre kontrakten billi-
gere eller spare personaletimer på syge-
husene. Derfor opfordrer indkøbsafde-
lingen tilbudsgiverne til i højere grad at 
byde ind med ideer til, hvordan man kan 
løse et indkøb smartere.

– Vi har rigtig mange tilbudsgivere, 
der tager dialogen meget seriøst og giver 
relevante input til vores arbejde. Men 
desværre oplever vi også, at nogle ikke 
ønsker at deltage. Det er ærgerligt, for 
tilbudsgiverne har lige så stor interesse i 
en succesfuld dialog, som regionen har, 
siger indkøbsområdeansvarlig i Region 
Syddanmark, Ditte Nicolajsen.

Dialog efter udbuddet

Dialogen fortsætter også efter udbud-
det. Det kan være henvendelser fra til-
budsgivere i standstill-perioden, der føl-
ges op med møder eller telefonsamtaler. 
Ofte tager indkøbsafdelingen initiativ til 
den opfølgende dialog i forbindelse med 
tildelingen. 

I det hele taget gør Region Syddan-
mark meget ud af at give tilbudsgiverne 

fuld indsigt i, hvordan evalueringen er 
foregået. For det giver dem konkret vi-
den om, hvorfor det konkrete tilbud er 
evalueret som det er – helt ned på den 
enkelte sæbe eller kanyle. Det kan være 
med til at forbedre deres fremtidige til-
bud. 

– Når vi i standstill-perioden har kon-
takt med tilbudsgivere, kan vi sikre, at de 
har fuld indsigt i, hvordan evalueringen 
er foregået. Dialogen giver værdi, fordi 
den skaber tillid til, at alt er foregået kor-
rekt. Dermed undgår vi for eksempel 
unødige klagesager, afslutter Ditte Nico-
lajsen.

For yderligere information

Indkøbsområdeansvarlig Ditte Nicolaj-
sen, Region Syddanmark, 
mobil 2920 1685,
ditte.nicolajsen@rsyd.dk

Indkøbschef Annette Bjørn, 
Region Syddanmark, 
mobil 2920 1624, 
ab@rsyd.dk 



Fremtidens  
hospitalsbyggeri
Flere valgmuligheder, mere fleksible indretningsmuligheder 
og mere intelligente løsninger i både byggeprocessen og  
det færdige hospital. Fordi vi bygger virtuelt, inden vi  
bygger i virkeligheden, får vores kunder innovative og  
fremtidsorienterede løsninger, og vi skaber mere værdi  
for sundhedspersonalet, patienterne og de pårørende.

mth.dk
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SYGEHUSBYGGERI

Er det kun rådgiverens 
skyld?
33 hospitalsbyggeprojekter hvoraf 14 er store anlægsprojekter har betydet fejl og medfølgende konflikter.. 
Når jeg deltager i konferencer og seminarer hører jeg konstant, at rådgiverne har undervurderet 
opgaverne, og at de ikke har afsat de nødvendige ressourcer. Men er det nu helt rigtigt?

Jeg har gjort mig den ulejlighed at inter-
viewe en række rådgivere, der deltager 
på en række sygehusbyggerier og her er 
deres bud på, hvad der typisk går galt.

Anlægsbudgettet

Det første og altoverskyggende problem 
er anlægsbudgettet – et problem som 
også regionerne selv peger på i en nylig 
udgivet rapport udarbejdet af EY. Det 
låste anlægsbudget sammenholdt med 
politikkernes drømme om ikonbyggerier 
er en kæmpe udfordring. Ikke mindst 
fordi drømmene om supersygehusene 
har dannet grundlag for de projektkon-
kurrencer, som har resulteret i vinder-
projekter, der i dag slet ikke er penge til. 
Rammerne for projektkonkurrencerne 
har været urealistiske fra start af. Som en 
borgmester udtalte før konkurrencen: Vi 
skal bygge et ikon for regionen og vil lade 
nogle af verdens førende arkitekter kon-
kurrere. Og det gjorde de. Politikerne 
lod sig forblænde af de smukke bygge-
rier, men glemte samtidig bygbarhed og 
økonomi, da de vurderede projekterne. 
Samme konklusion når regionens egen 
rapport frem til. I dag står det klart, at de 

skulle have benyttet sig af erfaringerne 
fra de første byggerier til at bygge nogle 
mindre unikke, men økonomisk mere 
fornuftige sygehuse.

Mange udbud på samme tid

Samtidig vælger regionerne at udbyde 
alle disse sygehusbyggerier i samme 
periode. Det har medført forøgede pri-
ser, da de danske entreprenører, som 
kan løfte opgaverne har rigeligt at lave. 
Når de forventede udenlandske aktører 
udebliver, giver det naturligvis en for-
ringet konkurrence med højere priser 
til følge. Også det når regionens egen 
analyse frem til. Men hvem taber på 
det ud over de kommende brugere af 
hospitalet? Det gør rådgiverne, som bli-
ver nød til at omprojektere for at kunne 
holde budgettet. Det er regionerne også 
inde på, men deres konklusion om, at de 
udenlandske entreprenører afholder 
sig fra at gå ind på det danske marked 
pga AB 92 er næppe korrekt, da AB 92 
er langt blidere ved entreprenørerne 
end eksempelvis FIDIC’s kontrakter. 
Derimod er de sociale klausuler og de 
skrappe krav til arbejdsmiljø, noget der 
virker skræmmende på udenlandske en-
treprenører.

Stort tidspres

Mange af projekterne har skulle projek-
teres under et enormt tidspres. Fx var 
der på et sygehusbyggeri på over 25.000 
m2 afsat et år til at lave hovedprojekt. 
Det er en udfordring, som gør det er 
umuligt at undgå fejl. Men det må siges 
at være en kalkuleret risiko. Mange af 
projekterne bliver projekteret løbende, 
og det giver naturligvis problemer, når 
entreprenørerne samtidig gør krav på et 
gennemprojekteret projekt.

Forkert indeks

En anden finurlighed i forudsætningerne 
er, at anlægsbudgettet indekseres ef-
ter statens produktions- og løn indeks. 
Byggebranchen derimod, benytter sig 
af bygge-bolig indekset. Det medfører 
i praksis huller i budgettet, fordi de to 
indekser risikerer at afvige fra hinanden. 
Og hvis indeksproblemet først opdages 
efter program og helhedsplan, så skal 
der findes besparelser. Det kan ske ved 
at skære på funktioner, beskære kvadrat-
meter eller undlade at flytte ellers plan-
lagte flytninger af funktioner.

Men igen er det rådgiverne, som skal 
finde besparelserne – i et af eksemplerne 
knap 100 mio. kr. – og det koster både 
tid og penge, ikke mindst på diskussio-
ner med ledelse og brugergrupper.

Brugerne

Men der er andre problemer med at 
slå et for stort brød op. Brugerne bliver 
stillet i udsigt, at der skal bygges super-
sygehuse. Brugerne, der her tæller alt 
sundhedspersonale, har derfor en for-
ventning om, at der vil blive lyttet til de-
res behov. Det er ikke usædvanligt at der 
har været op til 70 brugergrupper med 
repræsentanter med alt lige fra drift og 
læger til sygeplejesker og portører. Der 
har på brugerindragelsen hellige alter 
været afholdt tusindevis af møder – og 
til hvilken nytte? Sundhedspersonalet 
har fået stillet i udsigt, at de får en Rolls-
Royce, men i virkeligheden får de en 
Skoda. Pengene til at efterkomme bru-
gernes forventninger er der simpelthen 
ikke. Så de input, der kunne have dannet 
grundlag for et kvalitetsløft, bliver ikke 
brugt – og dermed bliver det en meget 
dårlig oplevelse. Rådgiverne har måtte 
stille op til det store antal møder, hvor de 

AF VICEDIREKTØR ULLA SASSARSSON, 

ADVOKAT I FORENINGEN AF 

RÅDGIVENDE INGENIØRER (FRI)
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Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

optimal hygiejne & patient-integritet
D E T  F Ø R E N D E  A LT E R N AT I V  F O R

H o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

• Mammografi-skærme. 
• Diagnostiske skærme.
• Kliniske skærme m.v.

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

takt AVC på 4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).

Display-løsninger

SYGEHUSBYGGERI

har måtte skyde størstedelen af de gode 
input ned, da det enten kræver øget 
areal eller kvalitetsløft, som der ikke har 
været plads til i budgettet.

Tværtimod har resultatet efter licitatio-
nerne, pga. den manglende konkurrence 
på entreprenørydelsen og de deraf føl-
gende høje priser, medført behov for 
yderligere beskæringer af projekterne, 
og dermed er mange af de gode inten-
tioner om bedre produktivitet, bæredyg-
tighed, logistik som skulle fremtidssikre 
driften o. lign. forsvundet. Det kan ikke 
andet end at blive en dårlig oplevelse for 
de involverede parter. Og rådgiveren har 
valget i mellem at forsøge den venlige 
vej eller konfl ikten.

Bygherreorganisationen

Rådgiverne rejser også kritik mod byg-
herreorganisationen, som de oplever 
som splittet. Ofte er der en byggeafde-
ling, som står for overholdelse af bud-

gettet herunder udbuddene og en tek-
nisk afdeling, hvis mål det er at få løftet 
det konkrete sygehus kvalitet i forhold 
til det eksisterende niveau. Disse to 
mål harmonerer ikke, og det medfører, 
at rådgiverne bliver ”en lus” mellem af-
delingerne, som bekriger hinanden, og 
sygehusledelsen. Disse interne uover-
ensstemmelser giver anledning til en 
meget langsom beslutningsproces – 
ofte fordi afdelingerne ikke kan blive 
enige om, hvor besparelser skal være. 
Der er eksempler på, at det har taget 
op til 12 måneder at beslutte de på-
krævede nedskæringer, som var præ-
senteret i et sparekatalog udarbejdet af 
rådgiveren.

Og hvorfor har bygherreorganisatio-
nen ikke været mere klare i spyttet over 
for brugerne, så der kom en bedre for-
ventningsafstemning med brugerne. 
Ledelsen har tilsyneladende ofte haft 
mere travlt med at kommunikere med 
politikere end med at tage ansvaret for at 

forbedre kommunikationen med bruger-
grupperne.

Og hvad er læren af dette?

Forhåbentlig vil bygherrerne og rådgi-
verne sammen kunne fi nde frem til løs-
ninger, der fremadrettet sætter et mere 
realistisk ambitionsniveau. Det må være 
målet, at byggerierne fra starten af kan 
bygges med den pose penge, som re-
gionerne har til rådighed. Så brug erfa-
ringerne fra de andre byggerier og lad 
være med at starte helt forfra hver gang. 
Vær ærlige over for brugergrupperne 
om, hvad der er muligt og skær mø-
derne til, så den demokratiske proces 
ikke løber løbsk. Og så sørg for at der 
er tid nok, så projekterne kan blive pro-
jekteret færdige. På den måde vil mange 
fejl og dermed krav om ekstraarbejder 
fra entreprenørerne kunne undgås. For 
som det fremgår er det ikke kun rådgi-
vernes fejl…
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De store dokumentationskrav 
i konkurrencer giver falsk 
tryghed

Der har i mange år været en tommelfin-
gerregel i arkitektbranchen om, at hver 
gang man deltager i fem konkurrencer, 
skal man helst vinde den ene. Et af mine 
gode medlemmer i Danske Arkitektvirk-
somheder viste mig forleden dag et lille 
internt regnestykke fra hans virksom-
hed: Hvis man som arkitekt har en byg-
gesag, hvor arkitektydelsen er på i alt 
6375 timer a 800 kr. ligger honoraret på 
5,1 mio. kr. Ved en faktor to genererer 
denne sag et overskud til virksomheden 
på ca. 1.275.000, hvilket er fornuftigt.

Men når virksomheden deltager i fem 
sammenlignelige konkurrencer med 
hver i alt fem deltagere, vil udgiften til 
de fire tabte konkurrencer samlet set re-
ducere dette overskud fra 1.2750.000 til 
25.000 kr. ! Der er altså brugt 1.250.000 
af virksomhedens overskud på at deltage 
i de fem konkurrencer. Heldigvis er langt 
de fleste arkitektfirmaer ejerledede, for 
jeg tør slet ikke tænke på, hvad en pro-
fessionel aktionær ville tænke om den 
slags tal.

DANSKE ARK er jævnligt ude at kri-
tisere offentlige bygherrer for at opstille 
urimelige udbuds- og aftalevilkår. Spe-
cielt projektkonkurrencerne er hårde for 
arkitektbranchen, og branchen er som 
eksemplet ovenfor viser ved at konkur-
rere sig til døde.

Ikke mindst de store hospitalskonkur-
rencer har trukket tænder ud på arkitekt-
branchen. Arkitekterne har skullet levere 
endog meget detaljerede konkurrence-
forslag, ofte svarende til 25-45 % af en 
normal kontraktydelse i form af detalje-
rede tegninger, 3D-modeller, beregnin-
ger, visualiseringer, beskrivelser og rede-
gørelser og meget andet. Det hele kan 
så ganges op med antallet af deltagere i 
konkurrencen, ofte 5-7 teams, hvoraf de 
4-6 så kan smide deres materiale i papir-
kurven, når konkurrence er afgjort, og en 
vinder er udpeget.

Den offentlige sektors indstilling til 
konkurrenceafholdelsen er blevet et pro-
blem for branchen, fordi der er skabt en 
kultur, hvor gratis arbejde forventes ud-
ført af arkitekterne; samtidig er det tvivl-
somt om det gratis arbejde reelt tilfører 
samfundet nogen som helst værdi.

Når DANSKE ARK italesætter proble-
met overfor bygherrerne, lyder svaret 
fra bygherresiden ofte, at det politiske 
system kræver sikkerhed for budgettet 
og løsningen, at man ikke stoler på, at 
rådgiverne kan løfte opgaven og derfor 
vil have vished på forhånd.

Mere uofficielt forlyder det dog en-
gang imellem også, at man som embeds-
mand er nødt til at dokumentere overfor 
sit bagland, at man har gjort alt det rig-
tige, hvis nu noget skulle køre galt, altså 
er embedsmandens angst for at blive 
gjort til syndebuk ofte den drivende fak-
tor for at kræve de eksorbitant detalje-
rede konkurrenceforslag. Kun sjældent 
hører man, at kravene er stillet af hensyn 
til byggeriet eller til gavn for dem der skal 
bruge byggeriet. Det er dokumentation 
for dokumentationens skyld.

Jeg har endnu ikke mødt nogen, der 
har kunnet påvise, at dette merarbejde, 
der foregår i projektkonkurrencerne har 
medført nogen som helst form for værdi. 
Konkurrenceforslagene er blevet ud-
arbejdet uden den nødvendige dialog 

med bygherre og brugere, baseret på 
ønskerne i et konkurrenceprogram.

Ved bedømmelsen af de indkomne 
forslag er det alligevel oftest det forslag 
med det bedste hovedgreb, som vinder 
konkurrencen. Den af konkurrencedel-
tagerne udarbejdede 3D model smides i 
skraldespanden af vinderen, som i stedet 
udarbejder en ny model i et andet pro-
gram, som er mere velegnet til projekte-
ringsopgaven. De krævede kalkulationer 
og visualiseringer kan ikke bruges, fordi 
dialogen med bygherre og brugere al-
ligevel medfører så store ændringer, 
at materialet er ubrugeligt. Stort set alt 
materiale bortset fra… ja hovedgrebet er 
altså spildt arbejde.

Jeg har heller ikke oplevet, at de de-
taljerede krav til konkurrenceforslagene 
skaber bedre eller billigere bygningerne. 
De bliver ikke hurtigere færdige og der 
opstår ikke færre tvister undervejs. Så 
hvor ligger værdien i alt det merarbejde?

Det eneste begge parter har haft ud 
af konkurrencen, er en dyb utilfredshed 
over processen, fire tabende konkurren-
ceteams, der økonomisk styrtbløder, og 
en vinder, der på honorarsiden har leve-
ret gratis arbejde, og derfor risikerer un-
derskud på sagen, endnu før man er gået 
i gang med opgaven.

Den offentlige bygherres nærmest 
naive insisteren på at indkøb af et hospi-
talsbyggeri svarer til at indkøbe injekti-
onssprøjter og sengelinned har skadet 
samarbejdsrelationen mellem rådgiver-
branchen og sundhedsvæsenet. At de-
gradere rådgiveren til projekteringsen-
treprenør og tro at konkurrencegrundlag 
og en kontrakt udfærdiget af en dygtig 
advokat kan overvælte alle ydelser og 
risici på rådgiveren løser ikke byggeriets 
udfordringer og er direkte skadeligt for 
den dialogproces som er afgørende for 
en succesfuld bygning.

AF CHEFJURIST PREBEN DAHL, 

DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER



GENTOFTE HOSPITAL 
Kan blive det første ATES-anlæg, som etableres i forbindelse med et traditionelt køleanlæg. 
Enopsol har gennemført en række forundersøgelser, og ansøgning om tilladelse til etablering og drift behandles pt. af Gentofte 
Kommune. ATES er en oplagt og æstetisk løsning i tætbebyggede områder, idet boringerne er meget lidt pladskrævende  
(diameter kun Ø 400 mm). 

DNV-GØSTRUP, DET NYE HOSPITAL I VEST 
Kan blive det første megahospital, som etablerer et ATES-anlæg. 
Forundersøgelserne blev sat i gang i august 2015, og Enopsol er pt. i gang med prøveboringer.

GRØN ENERGILØSNING MED 
KORT TILBAGEBETALINGSTID 
Grundvandsanlægget ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) er en energieffektiv løsning til innovative hospitaler, 
der ønsker langsigtede besparelser og miljøvenlighed. 
Hospitalernes overskudsvarme fra fx køling af ventilationsluft, operationsstuer og scannere lagres i de grundvands-
førende lag i undergrunden. Den lagrede varme genbruges om vinteren via varmepumper. 

Der opnås store besparelser i energiforbruget i forhold til traditionelle løsninger - helt op til 60% på opvarmning og 
op til 90% besparelser på køling. ATES giver samtidigt et reduceret CO2-udslip, og har en kort tilbagebetalingstid. 
Tilbagebetalingstiden er typisk på ca. 10 år baseret alene på energibesparelserne, og ned til 1-2 år når der sammen-
lignes med merinvesteringen i forhold til en traditionel løsning. 

Læs om Enopsols mere end 30 projekter i Danmark og se animation på www.enopsol.dk

ANNONCE
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S
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Få en besked i din 
indbakke når magasinet 

er tilgængeligt 
elektronisk.

Send din 
e-mailadresse til 

hs@scanpublisher.dk
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Den offentlige bygherre er nødt til at 
ændre indstilling til konkurrencefasen og 
at erkende kravet om detaljerede kon-
kurrenceforslag skaber falsk tryghed, og 
er ikke værdiskabende for processen og 
byggeriet.

Den offentlige bygherre bliver nødt til 
at erkende, at planlægning og projekte-
ring af et byggeri og specielt et højtspe-
cialiseret hospitalsbyggeri er en proces, 
som kræver intenst samarbejde mellem 
bygherre, brugere og rådgivere med 
henblik på at skabe det optimale hospi-
tal. Det kræver tid, struktur og planlæg-
ning og engagement. Jo mere åben og 
tillidsfuld man møder hinanden i starten 
af projektet, jo bedre bliver processen og 
i sidste ende den færdige bygning.

Danske arkitekter elsker konkur-
rencer, og finder det stimulerende at 
konkurrere om hvem der skal tegne 
et byggeri. Det er sådan set heller ikke 

projektkonkurrencen, det er galt med. 
Det er detaljeringsgraden, som er ved at 
knække branchen.

Mange giver udbudsreglerne skylden 
for det de høje transaktionsomkostnin-
ger, når man skal indgå aftaler med den 
offentlige sektor. Lige om lidt får vi en ny 
udbudslov, og mange mener, at nu bliver 
det hele meget bedre, fordi vi nu går fra 
artikler til paragraffer.

Udbudsreglerne er komplicerede og 
bureaukratiske. Men undertegnede me-
ner i lige så høj grad, at det er embeds-
mændene og muligvis deres rådgivere, 
som er med til at gøre tingene mere kom-
plicerede, end de behøver være. Det har 
været og vil fortsat være muligt at lave 
projektkonkurrencer med en lavere de-
taljeringsgrad, end vi ser i dag uden at 
bryde udbudsreglerne. Jeg vil næsten 
sige, at det er lige præcis det, der menin-
gen med projektkonkurrencen.

Den offentlige bygherre skal altså 
ændre adfærd og i stedet for kravet om 
alt for tidlig dokumentation af alt muligt, 
skal bygherren skabe rammerne for en 
god og tillidsskabende proces.

Et godt byggeri er afhængig af et reali-
stisk forhold mellem budget og ambitio-
ner, grundig planlægning, stram styring 
af brugerprocesserne, realistiske tids-
planer, klare rådgiverydelser og etable-
ringen af et godt samarbejdsklima med 
fokus på tillid. Udsulter man sine samar-
bejdspartnere fra start af og møder dem 
med kontrol og mistillid, vil processen 
køre skævt fra start af.

Og endelig må den offentlige byg-
herre acceptere, at arkitekterne skal 
tjene penge på at levere sine ydelser. 
Det vil være gavnligt for innovation og i 
længden gavnligt for samfundet
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

Lad vores dygtige specialister hjælpe med at finde den optimale løsning på, hvordan
I løser rengørings- og dokumentationsprocessen – sikkert og økonomisk fordelagtigt.

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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BELYSNING

Vælg det rette lys
Lysteknologierne udvikler sig med hastige skridt. Nyeste tiltag på markedet er belysning, som understøtter 
kroppens døgnrytme. Men hvad er egentlig op og ned på de forskellige lyskategorier, og hvornår skal man 
vælge hvad? Få svaret her.

Nøglen til den rette belysning ligger i det 
konkrete behov. Så kort kan det siges, 
ifølge lysekspert og civilingeniør Torben 
Skov Hansen, der arbejder som innova-
tions- og kvalitetschef hos Chromaviso, 
en belysningsvirksomhed, som har spe-
cialiseret sig i sundhedsfremmende be-
lysning.

På Aarhus Universitetshospital og 
Rigshospitalet Glostrup forskes netop nu 
i effekten af det nye døgnrytmelys på pa-
tienter og personale.

”Her håber vi at kunne dokumentere 
nogle tendenser om lysets effekt i for-
hold til døgnrytme, søvn og trivsel,” for-
klarer klinisk sygeplejespecialist og ph.d. 
Leanne Langhorn fra Aarhus Universi-
tetshospital. I 2016 kommer resultater fra 
patientmålinger på Aarhus Universitets-
hospital samt Rigshospitalet Glostrup.

Døgnrytmelys til 24-7

Men hvornår skal man vælge døgnryt-
melys? Torben Skov Hansen giver sit 
bud:

”Døgnrytmelys er til områder, der er 
bemandet hele døgnet, 24-7. Det for-
andrer sig over døgnet – lige som det 
naturlige lys uden for – med kraftigst lys 
midt på dagen. Om natten ændres lyset 
til et særligt natlys, som ikke forstyrrer 
kroppens døgnrytme. Det hjælper per-
sonale og patienter til bedre søvn, bedre 
trivsel og bedre adfærd.”

Døgnrytmelyset indeholder et natlys, 
som er specialdesignet til at understøtte 
kroppens døgnrytme og samtidig sikre 
gode lysforhold for personalet, som er på 
arbejde. Det er baseret på en klinisk va-
lideret lysprotokol, som kræver udvalgte 
armaturer, der er i stand til at give et 
bredspektret lys hele døgnet. Populært 

sagt kaldes lyset blåtfrit, men det er i vir-
keligheden den unikke sammensætning 
af alle andre farver, der er nøglen til den 
optimale nattebelysning for både krop-
pen og synet, forklarer lyseksperten.

Ud over den fysiologiske påvirkning 
tilbyder døgnrytmelyset ergonomiske 
lysindstillinger til udvalgte zoner og ak-
tiviteter.Human Centric Lighting - de forskellige kategorier

Human Centric Lighting er lys med mennesket i centrum. 
Døgnrytmelys er et sundhedsfremmende lys og effekten på personale og patienter er genstand for flere forskningsprojekter.

Dagslys

Statisk lys

Døgnrytmelys

Døgnrytmelys
Varierer i styrke og hvide 
nuancer og har et specialud-
viklet natlys. Skifter automatisk 
24/7/365. Understøtter krop-
pens naturlige døgnrytme og 
virker sundhedsfremmende.
Baseres på klinisk valideret 
døgnrytmeprotokol.

Dynamisk lys/
farvet lys
Hvidt lys i forskellige nuan-
cer som automatisk foran-
drer sig i løbet af dagen. 
Mulighed for at bruge RGB 
farver til stemninger.

Stemningslys 
Ensartet farvet eller hvidt 
lys som bruges til at skabe 
forskellige stemninger.

Ergonomisk 
Døgnrytmelys

Døgnrytmelysets fordele 
kombineret med ergono-

miske lysindstillinger som 
er tilpasset brugernes 

behov. 

Tuneable white/
 Kelvin Change

Hvidt lys i forskellige 
nuancer som automatisk 

forandrer sig i løbet af 
dagen.

Hvidt lys
Ensartet hvidt lys, som 

evt. kan dæmpes.

Her ses de forskellige kategorier inden for belysning. For at skabe det rette lys, skal man se på behovet: er det døgnbelysning eller 
udelukkende dagsbelysning?

Overblik over de forskellige kategorier inden for belysning

Torben Skov Hansen
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Få renoveret faldstammerne – 
nemt og uden nedbrydning. 

BELYSNING

I døgnrytmelyset forandrer lyset sig over hele døgnet. Det er kraftigst midt på dagen og om natten tændes et specialudviklet natlys. 
Her ses Aabenraa Psykiatri som netop har installeret lyskonceptet Ergonomisk Døgnrytmelys.

”Nogle aktiviteter eller situationer 
kræver et andet lys end det automatiske 
døgnrytmelys. Det kan være en spot ved 
patienten, varmt lys til samtale, klart lys 
til medicindisponering eller kraftigt lys til 
akutte situationer. Det skal være nemt og 
intuitivt at betjene – både for patienten, 
pårørende og personalet,” forklarer Tor-
ben Skov Hansen.

Dynamisk lys til dagsbemandede 
områder

Dynamisk lys er en mindre avanceret lys-
løsning, som ofte kaldes dagslyssimule-
ring, tunable white eller kelvin change og 
er kendetegnene ved at være hvidt lys, der 
kan variere i farvetemperatur og intensitet.

”På områder, hvor man kun opholder 
sig i dagstimer, er dagslyssimulering 
med dynamisk lys en god løsning. Her 
er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt lys 
og at lyset automatisk forandrer sig over 
dagen,” forklarer Torben Skov Hansen. 
Derudover kan det hvide lys suppleres 
med RGB-farvet lys til at skabe en stem-
ning.

”Døgnrytmelyset understøtter både 
kroppens døgnrytme og trivsel og giver 
et visuelt godt lys. Derimod har RGB- 
farvet lys udelukkende fokus på det vi-
suelle,” forklarer Torben Skov Hansen 
og understreger, at det hvide lys ikke 
bør anvendes om natten, da det har en 
uhensigtsmæssig effekt på patienters og 
personalets sundhed. 

Statisk lys opfylder simple 
lysbehov

Selvom de nye lyskategorier vinder mere 
frem i sundhedssektoren, er der stadig 
behov for statisk lys. Det er en basal 
løsning, som består af enten hvidt eller 
farvet lys og kan indeholde en lysdæm-
perfunktion.

”Statisk lys dækker de simple lysbe-
hov, som for eksempel i lokaler, hvor 
man opholder sig i kortere perioder. 
Med en dæmpbar løsning får man mulig-
hed for at tilpasse lysstyrken til lokalets 
varierende lysbehov samtidig med, at 
man tager toppen af uhensigtsmæssig-
hederne i det hvide lys,” forklarer Torben 
Skov Hansen.
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Da IT kom op fra 
kælderen og ind på 
direktionsgangen

Digitalisering transformerer sundheds-
væsenet. Vi har hørt det mange gange 
og oplever det dagligt i vores hverdag 
– men måske ofte uden at lægge mærke 
til det. Den teknologiske udvikling æn-
drer den måde, vi interagerer med andre 
mennesker på, den ændrer vores opga-
veløsning, og ikke mindst ændrer den 
vores organisationer. Udviklingen præ-
ger det danske sundhedsvæsen i eks-
trem grad. Før talte vi om sundheds it, 
og mange fik associationer til elektroni-
ske patientjournaler. Nu taler vi om digi-
talisering, Internet of Things, wearables, 
logistik, sporing, apps og meget andet.

Den digitale transformation af sund-
hedsvæsenet er ikke noget, der er på 
vej. Vi er lige midt i den. Den griber ind i 
patienterne, borgerne og det administra-
tive personales hverdag, og den koster 
mange ressourcer – både økonomiske 
og menneskelige. Derfor er IT ikke læn-
gere noget, der bor i kælderen blandt 
colaflasker og kondisko. Digitalisering 
er en disciplin, som bør være højt på di-
rektionens dagsorden, for vores afhæn-
gighed af og søgen efter digital hjælp er 
uomgængelig i sundhedssektoren. F.eks. 
brug af IT essentiel for, at læger kan ud-
skrive den rigtige medicin til patienter. 
Laboratoriesystemer er afgørende for 
at kunne give den rette behandling og 

patientens elektroniske patientjournal er 
kernen i videndeling og dokumentation 
på landets hospitaler. Som borger kan vi 
på sundhed.dk se vores sundhedsjour-
nal, der giver os et overblik over behand-
lingsforløb og prøvesvar. De digitale mu-
ligheder er i omfattende grad med til at 
forbedre sundhedsvæsenet og søsætte 
nye ambitioner.

Behandlingsforløb

IT-lederen er derfor ikke længere kun ga-
rant for sikker og stabil drift. IT-lederen 
sidder med nøglen til en af de største for-
andringsdrivkræfter, der rummer et stort 
potentiale. Det potentiale kan kun reali-
seres, hvis IT går på to ben. Stabilitet, sik-
kerhed og drift er vigtig, men lige så cen-
tral er udvikling, agilitet og fleksibilitet. 
Den digitale leder, der forstår at agere 
både som operatør og innovatør, vil blive 
inviteret ind i direktionslokalet som råd-
giver og beslutningstager. Resultatet er 
beslutninger, som ændrer hverdagen for 
tusinder af patienter og sundhedsprofes-
sionelle. Vi ser allerede potentiale i flere 
af de centrale digitale beslutninger, som 
er truffet gennem de seneste år. Øst-
danmark ruller fra maj 2016 en helt ny 
elektronisk patientjournal kaldet sund-
hedsplatform ud til alle hospitaler i Re-
gion Sjælland og Region Hovedstaden. 
Sundhedsplatformen tilbyder en helt 
anden adgang og nærhed for borgerne. 
Gennem appen ” My Chart” kan borgere 
være i dialog med sundhedsvæsenet 
og få overblik over behandlingsforløb. 
Klinikerne får et utal af nye muligheder 
for at bruge data og beslutningsstøtte i 
deres hverdag. Sundhedsplatformen er 
et af de største transformationsprojekter 
indenfor digitalisering i Danmark. Den 
vil ramme helt ind i patienterne og ikke 
mindst sundhedspersonalets hverdag. 
Patienterne vil gennem værktøjer som 
”My Chart” bliver meget mere involveret 

i et behandlingsforløb med muligheder 
for selv at indtaste informationer og følge 
med i behandlingsforløbet.

Snart vil også telemedicin til KOL-pa-
tienter blive udbredt i Danmark som et 
eksempel på en sundhedsydelse, der via 
digitalisering går på tværs af sektorer og 
helt ind i borgerens hjem. Borgerne har 
en forventning om, at sundhedsvæsenet 
med rette kan håndtere forebyggelse, 
behandling og genoptræning på tværs 
af sektorer. Det stiller krav til sektorernes 
evne til at dele data på tværs af sektor-
grænser. Forventningen er, at vi kun har 
set toppen af de måder, hvorpå borgere 
og sektorer ønsker at kommunikere med 
hinanden på.

De nye sygehusbyggerier barsler med 
interessante digitale løsninger. F.eks. in-
denfor logistik og sporing, hvor der er 
stort potentiale i hurtigt at kunne finde 
udstyr og de rette personer til de rette 
opgaver. Det Nye Universitetshospital 
i Århus er langt frem med at integrere 
servicelogistik og klinisk logistik som vi 
kender det fra overblikstavlerne, der ef-
terhånden hænger mange steder på ho-
spitalerne.

Regeringen er på vej med en ny of-
fentlig digitaliseringsstrategi. Digitali-
seringsstrategien er gået fra at være et 
stykke papir, som et par fuldmægtige 
og en kontorchef i finansministeriet var 
engageret i, til en strategi, der har ind-
flydelse på hele den offentlige sektor. Vi 
bruger alle nem id, modtager digital post 
og kommunikerer med det offentlige 
via hjemmesider og digitale medier. Vi 
er optaget af at infrastrukturen hænger 
sammen og at sikkerheden er i orden. 
Det er blandt nogen af de indsatser som 
en kommende strategi skal adressere.

Digitaliseringsinitiativer

Set fra min stol giver det ikke meget 
mening at tale isoleret om sundheds it. 

AF TEAMLEDER METTE LINDSTRØM, 

REGIONERNES SUNDHEDS-IT
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Vi bør måske skifte navn i Regionernes 
Sundheds IT (RSI), for vores opgave 
handler om at bruge digitalisering som 
motor for forandringer i sundhedsvæ-
senet, ligesom det sker i mange andre 
sektorer. De næste fire år vil vi se spæn-
dende digitaliseringsinitiativer materiali-
sere sig i regionerne. Vi vil se borgeren 
blive involveret via patientrapporterede 
oplysninger, vi vil se telemedicin gå fra 
pilotprojekt til landsdækkende storskala, 
og vi vil opleve en mere systematisk op-

følgning på medicinudgifterne i regio-
nerne. Informationssikkerhed er også et 
emne, vi vil rette yderligere fokus mod i 
RSI. Disse initiativer berører både bor-
gere, sundhedsprofessionelle og kerne-
processer i regionerne. Derfor er det stof 
for direktionsgangen, når digitalisering 
er temaet.

Sundhedsvæsenet har for længst ta-
get digitaliseringens muligheder til sig, 
og forventningerne overstiger i høj grad, 
hvad nogen IT-organisation kan efter-

komme af behov. IT må ikke reduceres 
til at være en del af organisationen, der 
skal efterkomme forretningens behov. 
En bestiller-udfører model vil her spille 
fallit. Digitalisering må bruges til at skabe 
resultater, hvor potentialet er størst og 
det kræver kontinuerlig dialog med for-
retningen om prioritering. Den priorite-
ring er et anliggende for enhver ledelse i 
sundhedssektoren. Derfor må IT-folkene 
op fra kælderen og træde ind i rummet 
som digitale forandringsledere.

En brobygger mellem 
klinikere og it-nørder
Der er behov for digitalisering af den kliniske verden. Hjerte-lungekirurg Uffe Niebuhr har derfor byttet 
overlægejobbet ud med en konsulentstilling i Region Nordjyllands koncern-it for at slå bro mellem den 
kliniske verdens behov for digitalisering og it-nørdernes behov for at forstå klinikernes problemer

AF IB ERIK CHRISTENSEN

Det var været lidt af et karrieremæssigt 
kvantespring den nordjyske overlæge 
Uffe Niebuhr foretog for to år siden, 
da han kvittede karrieren som ledende 
overlæge og klinikchef på Aalborg Uni-
versitetshospitals medicinske afsnit og 
sprang til jobbet som lægefaglig it-kon-
sulent i Region Nordjylland.

Det handler om sundheds-it. Da Uffe 
Niebuhr holdt op som læge, havde han 
haft ansvar for det sundhedsfaglige it på 
hospitalet. Interessen for it-udvikling og 
de store fordele der ligger i digitalisering 
af sundhedsvæsnet fik ham til at søge 
jobbet.

Regionen mente det var smart at han 
sad i it-organisationen som lægefaglig 
konsulent for at formidle sygehusenes 
og sundhedssektorens behov for en it-
tankegang og de muligheder som it giver 
for specialerne på sygehusene, kommu-

ner, praktiserende læger -og speciallæ-
ger.

Der var brug for en person med viden 
om de to verdener og et ben plantet i 
begge lejre. De to verdener er meget 
forskellige og har svært ved forstå hinan-
den. Stillingen findes dog på de store ho-
spitaler i USA under forkortelsen CMIO, 
der står for Chief Medical Information 
Officer.

Uffe Niebuhr er ikke it-uddannet 
som sådan, men forstår de to verdeners 
sprog:

– Hele digitaliseringen af sundheds-
væsnet er vigtig. Store virksomheder 
som Blockbuster, Kodak og Nokia for-
svandt ud af forretningsverdenen, da 
de ikke fulgte digitaliseringen. Amazon, 
Nike og Starbucks forstod at digitalisere 
og kom voldsomt ind.

Den proces er vi nødt til forstå i det of-
fentlige sundhedsvæsen. Region Nord-
jylland er den mindste region, og derfor 
er det måske lettere for os at træffe de 
nødvendige beslutninger og standardi-

sere systemer. Standardisering kan være 
svært i et system præget af 

Sygehus-it umådeligt komplekst

Sundheds-it består er et flerbenet uhyre 
der skal samkøres i et system.

Der er det sundhedsfaglige ben med 
indtastning af data og indbyrdes kom-
munikation, der skaber overblik og klar-
hed. Det handler om, hvordan brugerne 
skriver patientjournaler og arten af infor-
mationer der skrives ind. Der skal være 
et fælles system om medicingiven, bak-
terier der skal behandles for, røntgen, 
laboratoriedata etc.

Logistikbenet skal styre processer, 
udstyr og materialer. Der er en proces-
styring med personale- og materialelogi-
stik, så man kan finde kollegaen, sengen, 
medicinen, dråbetælleren, pacemakeren 
på et kæmpestort og uoverskueligt su-
persygehus.

Det tredje ben i revolutionen inden for 
sundheds-it er digitalisering af ledelsens 



SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

SUNDHEDS-IT

informationssystemer med alle de infor-
mationer som den politiske ledelse og 
administrationen har behov for. Det der i 
moderne ledelsessprog hedder datadre-
vet ledelse.

– En region har mange systemer, som 
skal passe og snakke sammen på tværs. 
Det svarer til at Outlook havde 25 fane-
blade til mail, kalender, personer m.m. 
Oveni skal en række aktører som syge-
huse, praksissektoren, kommunerne og 
borgerne kunne bruge systemet.

Det bliver langt mere komplekst end 
brugerne forestiller sig, siger Uffe Nie-
buhr.

En fuldt booket arbejdsdag

– Jeg har mindst den samme arbejds-
byrde som overlæge og klinikchef, der 
er nok at se til, det er en meget kompleks 
verden, der skal hænge sammen og man 
skal forstå, hvad man taler om. Sproget, 
begrebsverdenen og behovene er vidt 
forskellige de to steder.

Jeg ser mig selv som brobygger. Det er 
spændende og hele vort samfund er un-
derlagt digitalisering. Man skal også ude 
på sygehusene være klar til at påtage sig 
et ledelsesansvar for alt det her. De har 
økonomisk ledelse, strategisk ledelse, 
personale ledelse, men der er også brug 
for en digital ledelse.

Vi har derfor oprettet et kursus i di-
gital ledelse for lederne ude på sygehu-
sene. De skal lære, at det at udvikle og 
stå for hele digitaliseringen, der også er 
et ledelsesansvar. Det er ikke bare en 
snak mellem den regionale it-afdeling og 
medarbejderne ude på sygehusene. Der 
skal afsættes ressourcer, ledelseskraft og 
vilje til det her.

Ellers gør man bare tingene som man 
plejer, siger han.

Kampen mod papirlapperne

Region Nordjylland er nået et godt 
stykke på sin vej mod det papirløse sy-
gehusvæsen:

– Det første store skridt at gøre syge-
huset papirløst eller snarere paperlight, 
hvor vi slipper af med mange af vore 
papirlapper. Tidligere brugte jeg en hel 
time hver morgen for at se røntgenbil-
leder, og fik forklaret, hvad det var, som 
jeg så.

I dag ser vi billederne digitalt på afde-

lingen på et minut. De 59 minutter jeg 
sparer kan bruges til ekstra opgaver og 
til at yde en højere kvalitet. Laborato-
rietal kom før på labels, der førtes over 
i papirark, nu fornys svarerne hver andet 
minut digital. Der er intet papir nogen 
steder.

iPads har vi haft længe, synes vi, men 
de kom først på markedet i foråret 2010. 
Udviklingen er gået ekstremt hurtigt. 
Det næste vi kommer til bruge i sund-
hedsvæsnet er mobile enheder. I dag 
sidder vi ved skærme, men fremover får 
alle mobile, iPad-lignende apparater.

Alle informationer er til rådighed lige 
ved hånden og man skal kunne taste 
data ind undervejs. Den udvikling er 
allerede godt på vej. Jeg ser en masse 
nyt og er med til præge den fremtidige 
udvikling. Samfundet kan spare mange 
ressourcer.

Der er helt klart en gevinstrealisering 
ved at digitalisere, men det er svært præ-
cist at sige, hvor meget og hvor, der kan 
spares. Meget af besparelsen forsvinder 
ind i den almindelige effektivisering i 
hverdagen, men besparelsen er reel nok.

Styring af flowet er udfordrende

En stor udfordring er at forbedre logistik-
ken, fastslår Uffe Niebuhr:

– Vi vil gerne vide, hvor vore senge 
befinder sig og, hvor mange der er rene. 
Er der lang kø mandag morgen af urene 
senge, så vi mangler rene senge? Skal 
vi så vaske senge i weekenden? Hele 
denne logistik kan man overføre til pace-
makere, dråbetællere og alt, hvad vi flyt-
ter rundt på.

Der er i en vis udstrækning styr på det, 
men der skal sidde tags på sengene før 
systemet kan vise os, hvor det er henne 
og være et analyseværktøj, der fortæl-
ler os, om det foregår fornuftigt. Så bare 
omkring sengelogistik skal tre underlig-
gende systemer køres sammen i ét.

Vi kan gøre det samme med persona-
let. Vore portører gik tidligere ned til et 
centralt sted og fik besked på flytte en 
patient fra A til B og vendte så tilbage 
for at få en ny opgave. Det gav mange 
tomme skridt. Nu kan han se på sin mo-
bile device, at han skal gå videre til C 
og flytte en seng, derefter til D uden at 
skulle gå tilbage.

Det giver også en større jobtilfreds-
hed.

En løsning på 
ressourceknapheden

For borgerne giver digitaliseringen et 
større indblik, når de med få museklik 
kan gå på Sundhed.dk og senest efter tre 
dage efter et besøg på sygehuset kan se 
alle deres personlige sundhedsdata, det 
lægen har skrevet, blodprøver, kontrol-
besøg og meget mere.

Digitaliseringen skal skaffer data til 
at underbygge de beslutninger som re-
gionen, sygepolitikeren, lægen og andre 
involverede parter tager. Har vi den opti-
male kvalitet, har vi det rigtige personale, 
hvad bruges der i løn, driver vi sygehuset 
på fornuftig vis er få af mange spørgsmål 
digitaliseringen skal besvare, fremhæver 
Uffe Niebuhr.

Der er brug for relevante data før man 
kan bruge dem. Datadrevet ledelse skal 
optimere vor hverdag og der er allerede 
meget af den. Region Nordjylland er 
inde i en voldsom udvikling. Når det her 
er en realitet skyldes det, at samfundets 
ressourceknaphed rammer alle.

Vi skal gøre tingene bedre og billigere 
i fremtiden. Med datadrevet ledelse kan 
vi optimere brugen af vore ressourcer, 
så vi måske kan nøjes med 800 senge i 
stedet for 1000, fordi vi kan udnytte dem 
bedre, vi kan nøjes med færre dråbetæl-
lere etc.

Der er en kontinuerlig proces. Fremti-
dens muligheder er spændende og dem 
arbejder vi os støt hen imod, men digi-
taliseringen vil forsat sikre os så mange 
fremskridt, at vi i dag ikke har forestilling 
om eller kan spå om alle fordelene.
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Sundheds-it – mellem centrale 
beslutninger og lokal innovation

En lang række teknologier er gennem de 
seneste år modnet i en grad, så både ho-
spitaler og resten af sundhedsvæsenet 
har fået nye muligheder for at udvikle 
og styrke centrale kliniske arbejdspro-
cesser og behandlingsforløb med deraf 
følgende stor betydning for relationen 
mellem patient og læge.

Konkret står vi her i Danmark over 
for – eller midt i – udbredelsen af flere 
teknologier til hele – eller store dele af – 
sundhedsvæsenet. Indførelsen af Sund-
hedsplatformen i de to sjællandske regi-
oner er et eksempel. Et andet eksempel 
er beslutningen om national udbredelse 
af såvel telemedicinsk hjemmemonito-
rering til borgere med KOL som brug af 
patientrapporterede oplysninger (PRO) 
til screening af behovet for ambulant 
kontrol.

Den afgørende udfordring i udbre-
delsen af disse – og på sigt mange andre 
teknologier – bliver at få hele sundheds-
væsenet – tusindvis af medarbejdere på 
tværs af afdelinger, hospitaler og sekto-
rer – engageret i en udvikling, hvor alle 
marcherer i samme retning uden, at man 
af den grund kvæler den innovation og 
nytænkning, de kliniske praktikere helt 
naturligt kan bidrage med.

I forlængelse heraf bliver det i sti-
gende grad nødvendigt at finde gode 
svar på spørgsmålet om, hvordan Dan-
mark bedst skaber konkrete resultater og 
sikrer sammenhæng mellem centrale be-
slutninger og lokal innovation i udbredel-
sen af sundheds-it. Begge dele er nemlig 

tvingende nødvendige for den fortsatte 
udvikling af vores sundhedsvæsen.

Sundheds-it berører på én gang sund-
hedsfaglige kerneopgaver, organisering 
på tværs af sektorer, afdelinger og fag-
grupper, nybyggeri og ny teknologi i 
bredeste forstand. Set i det lys er beho-
vet for centrale beslutninger uomgæn-
geligt. Samtidig skal det sundhedsfag-
lige personale kunne se praktisk mening 
med at anvende nye digitale løsninger 
som en integreret del af det kliniske ar-
bejde i dagligdagen, så det opleves som 
en gevinst i stedet for et omstændeligt 
omsvøb. Uden et sådant engagement 
og ’drive’ i den kliniske hverdag fører 
de centrale beslutninger nemlig ingen 
vegne.

Her står vi med en udfordring. For po-
litikernes stadigt stigende interesse for 
at afsøge nye teknologiske muligheder 
er langt fra altid blevet fulgt af et lige så 
stålsat fokus på at sikre opbakning og en-
gagement fra sundhedspersonalet, når 
det gælder den praktiske ibrugtagning 
af selvsamme teknologier. Og dette har 
nok været medvirkende årsag til, at der i 
dag er en vis afstand mellem de politiske 
ambitioner og de sundhedsfaglige prak-
tikere.

På den ene side kan man let få det 
indtryk, at politikerne et godt stykke hen 
ad vejen har følt sig overbeviste om, at 
de økonomiske og kvalitative gevinster, 
sundheds-it har givet løfter om, i sig selv 
ville være nok til at få det sundhedsfag-
lige personale til at spille med. På den 
anden side har det i efterhånden en del 
år – og en del gange med god ret – været 
en folkesport blandt klinikere, at kritisere 
patientjournaler og øvrige digitale værk-
tøjers mangelfulde understøttelse af de 
daglige arbejdsprocesser.

Skal vi kigge fremad, kan der – udover 
skuffede forventninger til tidligere sy-
stemer – peges på flere årsager til en vis 
portion sund skepsis hos det sundheds-
faglige personale. For nogle handler det 
om, at de teknologiske muligheder for 
at omlægge konkrete behandlingsforløb 
udfordrer grundlæggende elementer i 
den lægefaglige opfattelse af relationen 
mellem læge og patient eller simpelthen, 

at den kliniske nytænkning kommer fra 
en konkurrerende afdeling. For andre 
kan det være et spørgsmål om, at der 
mangler ressourcer og overskud til at en-
gagere sig i fundamentale omlægninger 
af en daglig drift, som i forvejen kører 
stramt tilrettelagt i et højt tempo. Endelig 
oplever noget sundhedsfagligt perso-
nale, at de ikke er rustet kompetence-
mæssigt til den fortsatte teknologiske 
udvikling af deres arbejdsopgaver.

Uanset hvad bliver vi nødt til at adres-
sere denne type problemstillinger. Det 
gælder i den aktuelle situation med flere 
nye systemer på vej ud til klinikere i hele 
landet. Og det gælder ikke mindst i de 
kommende år, hvor vi i stadigt større om-
fang må forventes at blive præsenteret 
for digitale værktøjer og andre former for 
ny teknologi, der åbner helt nye mulig-
heder for at organisere forebyggelse og 
behandling.

Skal man på den baggrund give første 
antydning af et svar på, hvordan vi sikrer 
sammenhæng mellem centrale beslut-
ninger og lokal innovation i udbredel-
sen af sundheds-it, må det være, at der 
også i centralt besluttede initiativer med 
stramme deadlines og klare mål for ud-
bredelse sikres rum til fortsat udvikling 
og forbedring af løsning, processer og 
organisering efterhånden som der hø-
stes konkrete erfaringer i mødet med 
den kliniske praksis. Det er nemlig svært 
at forudsige, hvilken kliniker på hvilken 
afdeling, der har et helt andet perspektiv 
på løsningen, processen eller organise-
ringen og dermed åbner for yderligere 
forbedringer.

Definition – sundheds-it

Sundheds-it er de digitale og teknologi-
ske hjælpemidler der anvendes inden for 
social- og sundhedsområdet, for eksem-
pel elektroniske patientjournaler, online 
lægekonsultationer, sensorteknologi på 
senge m.m. Deres formål er at frigøre 
arbejdskraft, lette arbejdsbyrden for per-
sonalet og øge kvaliteten i behandlingen 
og trygheden for patienter og borgere.

AF TROELS ANDERSEN, FORMAND 

FOR DANSK IT’S UDVALG FOR 

SUNDHEDS-IT OG PARTNER I CEDI



SUNDHEDS-IT

Nyt Medicinsystem i 
Region Nordjylland giver 
større patientsikkerhed
Med patienternes sikkerhed i tankerne indgår Region Nordjylland nu samarbejde med software- og 
systemfirmaet Systematic A/S om et nyt medicinsystem til regionens hospitaler. Medicinsystemet skal sikre 
patienter imod fejlregistreringer, fejludlevering af medicin, utilsigtede bivirkninger ved indtag af præparater 
i samtidige eller overlappende forløb, og meget andet.

Region Nordjylland skal have et nyt me-
dicinsystem. Det står fast ved tilbuds-
fasens afslutning, hvor Systematic A/S 
blev tildelt leverancen af systemet. Der-
med er starten gået på et projekt, der skal 
være med til at højne patientsikkerheden 
på regionens hospitaler.

Medicinsystemet fra Systematics Co-
lumna produktportefølje sikrer bl.a. at 
antallet af utilsigtede hændelser og fejl-
registreringer nedsættes. I det mobile 
system er det således muligt at sam-
menholde medicineringen af en enkelt 
patient med udvalgte prøvesvar, der vi-
ser udviklingen i patientens tilstand. En 
sådan visning kan dermed være med til 
at give klinikerne en ide om virkningen 

af den ordinerede medicin på patientens 
helbredstilstand.

Lavere medicinomkostninger

Med det nye medicinsystem sparer ho-
spitalerne i Region Nord også penge 
på medicinudgifterne. Ved hjælp af sy-
stemets ordinations-funktion kan den 
enkelte patients medicinforløb let moni-
toreres af relevante klinikere, da alt data 
registreres og indgår som en del af pa-
tientens journal.

Derudover understøtter medicinsy-
stemet fra Systematic også Closed-Loop 
Medication, hvilket i forenklede træk in-
debærer, at fra lægen laver ordinationen 

af medicinen til selve indtagelsen af me-
dicinen bliver der skabt øget patientsik-
kerhed. Dette indebærer understøttelse 
af dispensering til den enkelte patient fra 
scanning af præparatæsker der verifice-
res med ordinationen inde i systemet og 
udskrift af unik label, der matcher ordi-
nation og patient. Denne label skal scan-
nes på hospitalsstuen inden medicinen 
kan gives til den tiltænkte patient. Både 
medicinlabel og patientens armbånd 
scannes for at tjekke for uoverensstem-
melser, hvilket også understøttes af det 
mobile medicinsystem. Således mind-
skes risikoen for fejlmedicinering. Der-
udover forsvinder medicinen heller ikke 
i systemet, da alt medicin har en tiltænkt 
modtager, indikeret med labels, og alt 
medicin givet til patienter registreres i 
disses medicinhistorik.

Medicinsystemet gør også hyppig-
heden af fejlregistreringer mindre, fordi 
klinikerne kan se hele patientens medi-
cinforløb og derved også se hvad der 
tidligere er blevet ordineret, samt ordi-
nationer på præparater, der skal gives til 
patienten i fremtiden. Lægen kan derved 
også sikre sig imod at ordinere medicin, 
der har utilsigtede bivirkninger ved sam-
tidig indtag af anden medicin.

Nyt spændende partnerskab

Hos Systematic ser man frem til samar-
bejdet med Region Nordjylland om leve-
ringen af det nye medicinsystem til ho-
spitalerne i Nord. Gennem en tæt og agil 
proces vil de to parter sammen finde ud 
af hvad regionens hospitaler og klinikere 
har brug for i et nyt medicinsystem.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9   21 

 

www.cotedor.dk

Besøg

www.cotedor.dk

SUNDHEDS-IT

Med leverancen til Region Nordjyl-
land har Systematic nu to af landets re-
gioner som kunder, hvilket er et vigtigt 
skridt for fi rmaet hen imod deres bestræ-
belser på at skabe de bedste software 
løsninger til sundhedssektoren, både in-
den for den primære og den sekundære 
pleje. Den første region som stiftede 
bekendtskab med Systematic er Region 
Midtjylland. Regionen har hele Columna 
produktporteføljen implementeret på 
sine hospitaler og klinikerne i Midtjylland 
har derfor dagligt fat i blandt andet me-
dicinsystemet, som Region Nordjylland 
nu skal have leveret. Således er systemet 
både efterprøvet og brugt på daglig ba-
sis af klinikere i klinisk situationer.

Løsningen understøtter den mobile 
kliniker, hvilket betyder, at lægen og sy-
geplejersken kan have medicinsystemet 
”i lommen” via tablet og let anvende løs-
ningen under stuegang, på farten i løbet 
af dagen, osv.

Forventningerne i Region Nordjylland 
er da også høje og projektet skydes efter 
planen offi cielt i gang i februar 2016.



VAND

Vandhaner, vaske og 
afl øb kan gemme på 
sundhedsfarlige bakterier
Ny undersøgelse viser, hvor der er behov for at udvikle og afprøve ny teknologi til vandinstallationer og 
–afl øb, så man effektivt forhindrer at de spreder kritiske bakterier, som patienter med svagt immunforsvar 
kan blive alvorligt syge af

Center for Regional Udvikling, Region 
Hovedstaden og vandspecialist-fi rmaet 
DHI har sammen med Rigshospitalet, 
Herlev og Hvidovre Hospitaler gennem-
ført en undersøgelse af, hvor der i for-
hold til vandinstallationer, i særlig grad 
er risiko for forekomst af kritiske vand-
bårne bakterier, der specielt infi cerer 
svækkede patienter. På den baggrund er 
behov for udvikling og afprøvning af ny 
vandteknologi (rensning/overvågning/
design) blevet udpeget.

I den vestlige verden har udviklingen 
af drikkevandsforsyninger og spilde-
vandsrensning mindsket forekomsten af 
de traditionelle vandbårne sygdomme så 
meget, at det nu er såkaldte opportunisti-
ske patogener, som er knyttet til bygnin-
gers installationer, der udgør det største 
hygiejniske problem. Opportunistiske 
patogener defi neres som patogener, der 
særligt infi cerer følsomme grupper med 
lavt immunforsvar.

Patienterne på et hospital er særligt 
sårbare overfor de opportunistiske pa-
togener. Derfor er det essentielt, at pa-

tienterne ikke bliver eksponeret med 
brugsvandet (drikkevand, varmt vand 
og blødgjort vand) og fra de tilknyttede 
anvendelser af brugsvandet (håndvaske 
og vandlåse, brusenicher, rengørings-
vand m.m.). Det er specielt bakterier 
som Pseudomonas aeruginosa, Acineto-
bacter og Legionella pneumophila, som 
er kritiske i forhold til svækkede patien-
ter. Svækkede patienter er f.eks. nyop-
ererede, kræftsyge eller HIV patienter 
og patienter med åbne sår som f.eks. 
brandsår.

Internationalt set er der en stigende er-
kendelse af, at brugsvandskvaliteten på 
hospitalet kan have alvorlige konsekven-
ser for de indlagte patienter. Omvendt er 
det også et område, som – udover Legio-
nella-problematikken – ikke har haft den 
store bevågenhed i Danmark.

I udlandet er det specielt i Storbritan-
nien, og særligt i Nordirland, at brugs-
vand på hospitaler har haft høj fokus. En 
væsentlig årsag er her, at der i 2011-2012 
forekom en række dødsfald blandt for 
tidligt fødte spædbørn, som kunne føres 
tilbage til smitte med P. aeruginosa fra 
vand- og afl øbsinstallationer på de stuer, 
hvor spædbørnene var indlagt. Generelt 
set er der i USA og Europa en stigende 
opmærksomhed på, at vandbårne op-
portonistiske bakterier – og specielt de 
antibiotika-multiresistente bakterier – 
udgør en væsentlig risiko.

Det er hospitalernes (Regionernes) 
ansvar, at minimere risikoen for hospi-
talserhvervede infektioner herunder 
infektioner, som skyldes forurening af 
vand eller vandinstallationer. Det gøres 
i praksis gennem en hygiejneorgani-
sation, som rådgiver direktion og af-

delingsledelser i infektionshygiejniske 
spørgsmål.

Danske hospitaler arbejder i forskel-
ligt omfang med brugsvandsproble-
matikken. Rigshospitalet har igennem 
de seneste 10 år arbejdet systematisk 
med måling af brugsvandskvaliteten og 
har afprøvet forskellige interventioner, 
såsom skift af perlatorer, kogning af 
bruseslanger og brug af point-of-use 
fi ltre. Rigshospitalet har også afprøvet 
klorering af det varme vand og central 
fi ltrering af både koldt og varmt vand. 
De benytter i dag point-of-use fi ltre på 
vandhaner og brusere på afdelinger med 
immunsvækkede patienter og har gode 
erfaringer med at nedbringe antallet af 
hospitalserhvervede infektioner, der kan 
henføres til brugsvandet ad denne vej. 
Hvidovre og Herlev Hospitaler har ikke 
i samme omfang konstateret problemer 
med brugsvandskvaliteten. Hvidovre 
Hospital udskifter jævnligt perlatorer på 
vandhanerne og installerer også vand-
haner med hygiejneskyl, mens Herlev 
Hospital ligesom Rigshospitalet benytter 
point-of-use fi ltre på de kritiske afdelin-
ger.

Undersøgelsens risikovurdering har 
identifi ceret, hvor i brugsvandssystemet 
på hospitaler der er størst sandsynlighed 
for, at noget går galt, så opportunisti-
ske bakterier kan vokse frem, og hvilke 
smitteveje, der giver størst hyppighed 
af sygdom ved smitte med Legionella el-
ler P. aeruginosa. Begger arter trives og 
overlever og vokser hovedsageligt i bio-
fi lm. På baggrund af risikovurderingen er 
der identifi ceret behov for udvikling og 
afprøvning af vandteknologi identifi ce-
ret i hovedledningssystemet for koldt og 

AF CHEFPLANLÆGGER ULF NIELSEN 

OG SENIORMIKROBIOLOG CLAUS 

JØRGENSEN, DHI
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Vi sikrer ergonomien 
på hospitalerne!

Vi er både producent og lagerførende 
grossist af et produktprogram der 
bl.a. omfatter CPU holdere, 
monitorarme, kabelbakker, 
bordben, bordunderstel, 
stuegangsvogne og et 
generelt sortiment til 
kontorer og administration.

Vi tilbyder en række gennemtestede 
og velafprøvede produkter, der gør 
det lettere for plejepersonalet at 
servicere patienten samtidig 
med at patienten selv får 
en større frihed.

Complement A/S
Lanciavej 2, 7100 Vejle 
Tlf. 75 85 85 00
info@complement.dk www.complement.dk

Complement_87,5x128,5.indd   1 06/08/15   11.55

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

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

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

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

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

www.hospitaldrift.dk

VAND

varmt brugsvand, vandarmaturer og de 
sidste meter inden tapstederne, vaske, 
afløb, brusenicher og toiletter. Endvidere 
er der brug for udvikling af nye analyse- 
og kortlægningsmetoder til at identifi-
cere hvor og hvor store problemerne er i 
specifikke tilfælde.

Eksempler på de væsentligste behov 
for udvikling og afprøvning af vandtek-
nologier er følgende:
•  Design af håndvaske (herunder arma-

tur og afløb/vandlås), som minimerer 
sprøjt fra vask under brug og minime-
rer mulighed for kolonisering af vand-
hane under brug

•  Udvikling af prisbillige point-of-use fil-
tre til vandhaner og brusere

•  Udvikling af temperatur-styret rørfø-
ring og armaturer

•  Udvikling af simple armaturer med 
metalrørføring

•  Redesign af sengestuer/behandlings-
rum, som medfører, at sjældent benyt-
tede og overflødige vandhaner fjernes

•  Effektiv metode til at holde tempera-
turen over 50° C alle steder i varmt-
vandssystemet

•  Enkel og omkostningseffektiv metode 
til at kortlægge vandets temperatur, 
og/eller flow i de forskellige dele af 
ledningssystemet

•  Metoder til at holde koldtvandstempe-
raturen under 12°C

•  Udvikling af analysemetoder til be-
stemmelse af specifikke patogener der 
gør det muligt at gennemføre en til-
bundsgående risikovurdering af f.eks. 
Legionella

Undersøgelsen er medfinansieret af 
Miljøstyrelsen og er rapporteret i mil-
jøprojektet: ”Vandeffektive Hospitaler 
Brugsvand på hospitaler – Sundhedsri-
sici og udvikling af ny teknologi”, der kan 
downloades fra www.mst.dk/service/
publikationer.

Hospitaler kan opleve, at de må advare 
om, at hanevandet ikke kan drikkes, da det 

kan indeholde bakterier, som kan gøre de 
svækkede patienter alvorligt syge



VAND

Vand som kølemiddel – 
en helt ny æra
Med udvikling af en vanddampkompressor har Johnson Controls nu gjort det muligt at erstatte nuværende 
kølemidler med vand. I skrivende stund køres der test af den første nyudviklede kølechiller hos en større 
dansk industrivirksomhed. Den afsluttende lang tids test hos en kunde, skal bekræfte vores driftsresultater 
fra laboratorietest hos Teknologisk Institut og på vores fabrik i Aarhus.

Køleverdenen er domineret af damp-
kompressionscyklus, men valget af kø-
lemiddel er noget der til stadighed dis-
kuteres. CFC’er blev forbudt på grund 
af ozonnedbrydende potentiale, mens 
HFC’er udfases på grund af et højt glo-
balt opvarmningspotentiale. Naturlige 
alternativer såsom ammoniak, kuldioxid, 
kulbrinter mv har derfor vundet større 
indpas.

Af mange grunde kunne det gode valg af 
kølemiddel være vand
1.  Det er billigt og let tilgængeligt
2.  Der er ikke noget bidrag til den globale 

opvarmning, og ingen bidrag til ned-
brydning af ozonlaget

3.  Det er ikke-brændbart og ikke-giftigt, 
og der er ingen skadelige atmosfæri-
ske eller brand nedbrydningsproduk-
ter forbundet med vand

Der er nogle åbenlyse miljømæssige for-
dele ved at bruge vand som kølemiddel. 

Allerede tilbage i 1996-1998 gennem-
førte det tidligere Sabroe i samarbejde 
med Dansk Teknologisk Institut og Con-
ceptsNREC en feasibility undersøgelse, 
der bekræftede dette. Formålet var at 
undersøge, om det var teknisk muligt 
at udvikle en chiller for kapaciteter fra 
ca. 500 kW og derover, der kunne være 
konkurrencedygtig i forhold til traditio-
nelle HFC og NH3 anlæg på de vigtigste 
hovedparametre:
1.  Størrelse (specielt den plads, der skal 

bruges, og mulighed for at levere i 
containere)

2.  Effektivitet (det skal som minimum 
være muligt at opnå samme COP som 
med eksisterende teknologier)

3.  Pris (salgspris skal matche eksiste-
rende anlæg, måske ved at inkludere 
kølemiddel omkostninger, energi, be-
sparelse, sikkerhedsudstyr, etc.)

Ved typiske temperaturer (for chillere 
6-7°C), er den specifikke volumen for 

vanddamp i størrelsesordenen 130 til 
140 m³/kg, og da latent varme til vand 
er ca. 2,4 MJ/kg betyder det, at et ca. 2 
MW anlæg – som forundersøgelsen blev 
baseret på – skal have en kompressor 
volumenstrøm på ca. 100 m³/s. Sådanne 
betingelser begrænser antallet af poten-
tielle typer af kompressorer til de relativt 
store turbokompressorer, og forskellige 
muligheder blev undersøgt på en række 
parametre, som produktionsmetoder, 
materialevalg, fleksibilitet etc., udover 
de nævnte tre hovedparametre.

Konklusionen på forundersøgelsen 
var positiv; det var muligt at udvikle et 
system, der kunne være konkurrence-
dygtigt på alle tre parametre – størrelse, 
effektivitet/COP og pris – ved at vælge 
et koncept baseret på:
1.  Udvikling af   en aksialkompressor 

produceret på en særlig pris effektiv 
måde.

2.  I kombination med en optimeret ver-
sion af direkte kontakt varmevekslere.

Vand damp Chiller 7 trins kompressor

Kølemiddel = vand

  Sommer 20°C-9°C Vinter 20°C-13°C

Køleydelse 850 kW 1100 kW

Volumen flow 66 m³/h 135 m³/h

Elforbrug 170 kW 170 kW

Varmeydelse 24-31 970 kW 1240 kW

Volumen flow 140 m³/h 140 m³/h

Kapacitet: De fysiske egenskaber af vand gør, at kapaciteten varierer som en funk-
tion af udgangstemperaturen med næsten 10% pr grad, hvilket er noget kraftigere 
end på traditionelle kølemidler

Dimensioner: Længde x bredde x højde [m] : 5.3 x 3.2 x 3.75
Vægt, uden kølemiddel [kg]: 13.500
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På denne måde vil systemerne baseret 
på vand som medie være i stand til at 
konkurrere med traditionelle anlæg ba-
seret på NH3 eller de syntetiske HCF kø-
lemidler på helt kommercielt grundlag.

Endelig kan det nævnes, at hvis der 
er behov for rent vand, kan den store 
kapacitet i køleren producere ca. 3 m³/h 
destilleret vand som et biprodukt under 

den normale proces med køling ved an-
vendelse af indirekte kondensator.

Med mindre modifikationer – kan den 
udviklede kompressor og varmeveksler-
teknologi designes og fremstilles i mange 
forskellige varianter til forskellige formål.

Mulige fremtidige applikationer kan for 
eksempel være:

1.  Højtemperatur varmepumper.
2.  Mere energieffektive systemer til tør-

ring og opkoncentration af fx juice.
3.  Is produktion til kold opbevaring til 

peak køling efterspørgsel.
4.  Is produktion for at drage fordel af lave 

priser i løbet af off-peak perioder i el-
forsyningen.

Nye elektroniske funktioner 
gør styring af drikkevand nemt
Cosmetals elektronisk kontrol er et omfattende styre system for Jclass EC WG (Co2) og Niagara EC 
vandkølere. Ved brug af touch knapper og LCD display er det muligt at indstille diverse funktioner, som kan 
lette både betjening i det daglige og holde styr på maskinens vand-og energiforbrug.

Elektronisk kontrol har funktioner for:
•  Sommer/Vinter temperaturer
•  Små og store doseringer
•  Kredsløb skylninger
•  Vandforbrug-optælling
•  Påmindelse for UV lampe levetid (UV 

option)
•  Påmindelse for udskiftning af evt. filter 

(option)
•  Energi besparelse (kun Niagara)
•  Selv diagnostisk alarm (kun Niagara)

Sommer/Vinter funktion

Vandkøleren kan arbejde med en som-
mer/vinter funktion hvor to forskellige 
temperatur værdier kan indstilles afhæn-
gigt af omgivelse temperatur.

Dosering

Vandkøleren har flere dispenserings mu-
ligheder. Som standard kan man vælger 
imellem små og større mængder for glas 
eller kande, for hver vand type. Vandkø-
leren kan også indstilles til puls dispen-
sering, hvor brugeren selv bestemmer 
vandmængden ved brug af trykknap-
perne.

En topping-up funktion sørger for 
store doser af mineralvand ikke overfyl-
der, på grund af boblerne. Dispensering 
er afbrudt nær slutningen, og derefter 
genoptaget til at fuldføre den forudind-
stillede mængde.

Kredsløbsskylninger

Denne funktion kræver tilslutning til af-
løb. Vandkølerens kredsløbsskylning 
kan slås til eller fra og antal timer imellem 
skylninger, kan også indstilles. Funktio-
nen er nyttig mht. hygiejne, hvis køleren 
ikke er benyttet så flittig eller i længere 
stilstandsperioder.

Tællerværk

Systemet holder styr på de antal liter 
dispenseret vand, både fra optællerens 
sidste nulstilling, og fra vandkølerens 
konstruktionsdato.

Påmindelser

System har indbygget indstillinger for 
flere påmindelser. Det kan give en på-
mindelse om hvornår evt. UV lampe le-
vetid er ved at være slut (kun Jclass) og 
hvornår evt. vand filteret bør udskiftes, 
så man kan være på forkant med bestil-
ling af reservedele.

Energibesparelse

Ved brug af denne funktion er det muligt 
at sætte vandkøleren på standby. Kom-
pressoren starter ikke så ofte men tem-
peraturen opretholdes på et niveau hvor 
vandkøleren hurtigt kan tages i normalt 
brug igen. (kun Niagara)

Selv diagnostisk alarm

En rød LED blinker når enhver alarm vi-
ses på displayet. (Kun Niagara)

EC 
ELEKTRONISK 

KONTROL

Niagara gulv og bordmodel betjeningspanel

www.friskvand.dk
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LED

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

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

VAND

Konstant beskyttelse imod 
biofi lm i drikkevandskølere
CU+ SAFEPATH – Cosmetals kobber-basserede antibakteriel program blev lavet for at tilbyde markedet en 
enkelt men sikkert og effektiv løsning til indvendig bakterie kontamination i vandkølere.

CU+ SAFEPATH sørger for komplet 
hygiejnisk sikkerhed ved at reducere 
mulighed for bakteriel kontamination i 
vandkøler ved 99,9999 %. Laboratorie-
forsøg har bekræftet effektiviteten af 
teknologien, selv i de mest kritiske situa-
tioner og højrisiko områder.

CU+ SAFEPATH vandkøler er derfor 
særlig velegnet til specielt følsomme om-
råder som:
• Hospitaler
• Plejehjemmet
• Kliniker

Målet om at opretholde det højeste ni-
veau af hygiejne blev opnået gennem 
visse designelementer knyttet til den 
omfattende anvendelse af kobber, som 
allerede var kendt af romerne for sine 
bakteriedræbende egenskaber og er sta-
dig i brug i dag, i vand distributionsnet, 
i hjemmet og i lokaler med høj hygiejne 
risici.

Kobber atomer har tendens til at miste 
deres elektroner og skaber ioner (kobber 
ioner, Cu +), som integrerer sig selv i den 
metaboliske mekanisme af bakterieceller 
og forårsager herved en række negative 
begivenheder, som i sidste ende fører til 
deres afskaffelse og forhindrer dannel-
sen af biofi lm.

Biofi lm er en kompleks samling af mi-
kroorganismer hvis dannelse starter, når 
frit fl ydende mikroorganismer knytter sig 
til en overfl ade. Bakterier der lever i en 
biofi lm er mere modstandsdygtige over 
for rengøringsmidler og desinfektions-
midler, da det tætte ydre lag beskytter 
den indre del af fællesskabet.

Styrken af dette vigtige patent er, eks-
trem enkelthed af både funktion og ved-
ligeholdelse. Modsat andre løsninger på 
markedet, sikrer CU+ SAFEPATH kon-
stant beskyttelse igennem produktets 
livstid og reducerer derfor tid og omkost-
ninger væsentligt endog spare fi lter.

Kobber forhindrer bakterier i at klæbe til 
overfl aden og derved skabe dannelse af en 
biofi lm.

Se mere på www.friskvand.dk
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Stort sparepotentiale i at 
vælge rigtige filtre
Der kan ligge store driftsbesparelser i at vælge lidt dyrere, men væsentligt mere energieffektive filtre med 
mindre luftmodstand. Mann+Hummel Vokes Air går nu i offensiven for at øge hospitalernes kendskab til 
hvorfor valget af de mest optimale filtre er så vigtig for dem

AF IB ERIK CHRISTENSEN

Filtre ligner umiddelbart hinanden, men 
der kan være stor forskel. Et filter er må-
ske lidt dyrere i indkøb, men det kan til 
gengæld yde markant mindre luftmod-
stand. Forskellen på et billigt og dyrere 
filter kan være så stor, at det dyrere filter 
sparer hele anskaffelsesprisen ind i sin 
levetid.

Det fastslår salgschef, Johnny Martens 
fra filterproducenten Mann+Hummel 
Vokes Air A/S, der nu vil bryde lidt 
af et tabu overfor hospitalssektoren. 
Mann+Hummel Vokes Air vil investere 
tid og kræfter i at øge hospitalernes 
kendskabsgrad til filtres energiforbrug. 
Der kan ligge store besparelser og vente 
på hospitalerne, hvis de vælger de rig-
tige filtre.

Johnny Martens er overbevist om, at 
nogle filterleverandører sælger billige 
og uøkonomiske filtre til hospitalerne af 
frygt for at miste kunder blandt hospita-

lerne, hvis indkøberne dybest set er lige-
glade med driftøkonomien bagefter. 

Mann+Hummel Vokes Air er parat til 
at løbe risikoen og vil nu indlede en of-
fensiv for at tilføre indkøbsafdelingerne 
end større viden om driftsøkonomi ved 
drift af filtre. Det kan være en god inve-
stering at købe de lidt dyrere filtre, da de 
yder en betydeligt lavere luftmodstand 
og sparer energi under driften.

– Vi vil fortælle kunderne om den 
energioptimering de kan opnå ved at 
vælge det bedste filter og anlæg til den 
rigtige pris. Den ventilation der installe-
res på hospitalerne er ikke altid udstyret 
med de bedste filtre. Filterbranchen er i 
mange tilfælde gået på kompromis med 
kvalitet og dækningsgrad, siger Johnny 
Martens.

Vi har også selv været for dårlige til at 
gøre opmærksom på fordelene ved de 
bedste filtre. Det kan være svært at gen-
nemskue og kontrollere, så hvis kunden 
ikke har fuld tillid til sin leverandør, kan 
det være svært at tage en sådan snak 
med kunden.

Kan dokumentere filtrenes 
effektivitet

– Mann+Hummel Vokes Air tænker 
meget i miljø og driftøkonomi. Det er 
ikke altid vore konkurrenter har samme 
tilgang til det. Der bygges store aggre-
gater til ventilation. Og det er vort mål, 
at Mann+Hummel Vokes Air skal være 
bedre repræsenteret i sygehusenes ven-
tilationsanlæg allerede fra installations-
tidpunktet, siger han.

– Derfor skal vi ud til hospitalernes 
tekniske afdelinger, indkøberne og 
de projekterende ingeniører. Vi fø-
ler os forpligtet til at optimere driften. 
Mann+Hummel Vokes Airs filtre er 
mindst lige så gode som vore største 
konkurrenters og selskabet har i flere 
henseender bedre filtre.

Vort udviklingsarbejde har i høj grad 
været fokuseret om at udvikle filtre med 
den rigtige klassficering og mindste luft-
modstand. Vi tænker nok lidt anderledes 
og går meget op i Eurovent energiklas-
sifikationen, som er kendt som en A-G 
klassificering af blandt andet fjernsyn og 
køleskabe.

Vi forpligter os til at dokumentere og 
udvikle filtre der er så energirigtige som 
det er teknologisk muligt at fremstille. 
Mange af vore filtre er A-mærkede, og vi 
kan dokumentere, at det vi leverer også 
helt indfrier det, som vi lover hospita-
lerne.

Et dyrt filter kan blive gratis

Et dyrere filter, der koster mere end det 
eksisterede filter har gjort, kan driftmæs-
sigt give en besparelse i sin levetid, der 
gør udskiftningen til et nyt filter ganske 
gratis. Mann+Hummel Vokes Air kan do-

Fortsættes næste side 
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kumentere, at et sådant filter kan tjene 
sig ind i energibesparelser.

Mange filtre er efter et halvt år så til-
stoppede, at de giver en unødvendig 
dårlig driftsøkonomi. Nogle sidder i et år 
og op til halvandet år, hvor ventilationen 
skal arbejde hårdt for at få luften igen-
nem. Vi vil i Mann+Hummel Vokes Air 
inspirere kunderne til at tænke i andre 
baner og vise besparelserne ved valg af 
filtre.

Det er præcis samme problematik som 
de nye cirkulationspumper i privatboli-
gerne der i løbet af kort tid tjener sig ind 
i strømbesparelser sammenlignet med 
en energislugende, ældre cirkulations-
pumper. Vi vil i dialog med kunderne om 
driftsøkonomi og den total omkostning i 
produktets levetid.

Vi forsøger at gøre noget andet end 
man har gjort hidtil i branchen og vil i 
dialog med de rådgivende ingeniører, 
aggregatproducenterne og hospitalerne 
som slutbrugere om besparelsen på drif-

ten, men også hjælpe vore udførende 
kunder, ventilationsfirmaerne og større 
kunder med egen serviceafdeling til at 
vælge de mest optimale filtre til den rig-
tige opgave og pris.

Mere fokuseret og udfarende

Mann+Hummel Vokes Air er et datter-
selskab i den store tyske Mann+Hummel 
koncern, og har aktiviteter i de fleste 
lande i Europa.

Johnny Martens er ny salgschef i 
Mann+Hummel Vokes Air Danmark med 
ansvar for filtre til proces- og medicinal-
industrien, hospitaler, kontorer og pri-
vatboliger. Mann+Hummel Vokes Air er i 
Danmark blandt de største leverandører 
til hospitalerne, men har til fortsat ambi-
tioner om at vækste og få sine filtre ind i 
de nye hospitalsbyggerier.

De kan være svært at forene ønsket 
om lave indkøbspriser med en effek-
tiv energiøkonomisk drift bagefter som 

følge af opsplitning og kassetænkning i 
anskaffelse og drift. Det billigste filter er 
som regel dyrest i drift mens de dyreste 
er billigst i drift.

– Vi bliver mere udfarende, og sæl-
gerne vil målrette deres indsats ude hos 
kunderne. Vi vil bruge mere krudt på at 
gøre opmærksom på vore produkter og 
teknologi i fremstød, kampagner m.m., 
og vil gerne udfordres på vores tanke-
gang på energiområdet. Der er mange 
forskellige interesser involveret i hospi-
talsprojekterne.

Det gælder det om at forene interes-
serne, så alle involverede i hospitalspro-
jekterne ser en interesse i at investere i 
de mest optimale filterløsninger, siger 
Johnny Martens.

Geriatriske patienter har 
brug for patientafskærmning, 
der skaber ro
”Jeg vil ud herfra” kan være det eneste, der står i hovedet på en urolig og forvirret patient, som er blevet 
akut indlagt på geriatrisk afdeling. En velfungerende afskærmning hjælper personalet på Geriatrisk Afdeling 
på OUH med at skabe ro omkring patienten.

”Geriatriske patienter er svækkede og 
har mange sygdomme på én gang. En 
akut indlagt patient kan let føle sig forvir-
ret, urolig og hjælpeløs. Hvis vi ikke kan 
få bragt ro om patienten, så eskalerer 
denne forvirringstilstand. Det, at vi nu 
nemt kan skærme patienten godt af mod 
andres blikke og skabe ro, er en vigtig 
forudsætning for, at vi kan give den bed-
ste behandling.” siger Jette Wensien, 
oversygeplejerske på Geriatrisk Afdeling 
G på Odense Universitetshospital.

Geriatrisk afdeling G1/G2 har fået 25 
foldeskærme monteret på fem 4-sengs 
stuer og tolv 2-sengsstuer plus 6 mo-
bile gavlskærme til ekstra afskærmning. 
Skærmløsningen er en drøm, der nu er 
gået i opfyldelse, og effekten er i høj 
grad mærkbar, siger Jette Wensien.

”Vi mærker en stor forskel. Nu kan vi 
skærme godt af omkring patienterne, 
og afdelingen giver et helt andet indtryk 
end før. Det er roligt, lyst og æstetisk 
med skærmene i stedet for de stribede 

gardiner, der tog dagslyset. Arbejds-
mæssigt er skærmene meget nemme at 
arbejde med, de fylder ikke, de er lette 
at trække ind og ud, og de generer ikke 
loftlifte og andet udstyr.”

Tre primære grunde til at vælge 
foldeskærme

Afdelingen valgte Silentias foldeskærme 
af både faglige, hygiejnemæssige og pa-
tient-etiske grunde.
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VANDRÅDGIVNING TIL HOSPITALER 
Koldt og varmt brugsvand  
 Rådgivning om sikring af brugsvand/afløb uden sundhedsrisiko for patienter 
 Kortlægning af sundhedskritiske områder ved vaske, bad, afløb m.m.  
 
Spildevand  
 Miljø- og sundhedsvurdering af lægemidler og kemikalier  
 Rådgivning om renseteknologier DHI  Danmark 

Agern Allé 5, 2970 Hørsholm  
Tlf: 4516 9440 

uln@dhigroup.com  

DESIGN & INDRETNING

”Vi går meget op i det etiske aspekt, 
at patienterne oplever værdighed og 
omsorg i behandlingen i ordenlige omgi-
velser. Vi har høj fokus på hygiejne, fordi 
vores patienter har svækket immunfor-
svar, og så skal vores personale have 
velfungerende arbejdsbetingelser, fordi 
patienterne har et stort hjælpebehov,” 
forklarer Jette Wensien.

Ingen afskærmning, når 
gardinerne var til vask

Før havde afdelingen stofgardiner, som 
hang ned fra loftet, en løsning, som langt 
fra fungerede. Gardinerne hang i vejen 
for loftliftene og skærmede ikke ordent-
ligt af omkring patienterne.

”Gardinerne var uhygiejniske, og når 
de skulle vaskes, var der ingen afskærm-
ning mellem patienterne, før gardinerne 
kom op igen. Det var slet ikke holdbart. 
Jeg talte derfor med vores hygiejnesy-
geplejerske om mine ideer om at skifte 
gardinerne ud med Silentias skærme, og 
hun kunne kun støtte op om det.”

Et speciallavet beslag gjorde 
forskellen

Jette Wensien havde en grundig beslut-
ningsproces sammen med Henrik Fribo-
Søndergaard fra Silentia for at være sikre 
på at få den optimale løsning. For at 
skabe plads til ilt- og sugeudstyr udvik-
lede Silentia et specielt forlængerbeslag, 
så skærmene kunne monteres i kulis-
seskinnerne uden at komme i vejen for 
udstyret. 

”Det er en ansvarsfuld investering, så 
det er vigtigt at få den rigtige løsning. 
Henrik Fribo-Søndergaard viste os mu-

lighederne ud fra vores behov, og støt-
tede os rigtigt godt i hele processen. Jeg 
var især imponeret over, hvordan Silentia 
klarede hele monteringen af skærmene 
og nedtagning af gardinskinner. Vi var 
lidt spændte på, hvordan det skulle gå i 
forhold til patienterne, men det foregik 
utroligt fint og hurtigt, må jeg sige,” for-
tæller Jette Wensien. Skærmene indgår 
i serviceassistenternes daglige rengø-
ringsrutiner, så hygiejnen er i top.

Vil du vide mere? 

På www.silentia.dk kan du hente Silen-
tias brochure om alle produkter og se 
en video, der på blot fire minutter giver 
overblik over hele Silentia-systemet. På 

hjemmesiden kan du tilmelde dig Silen-
tias nyhedsbrev. Har du spørgsmål, så 
send en mail til info@silentia.dk eller ring 
på telefon 39 90 85 85.

Afdelingssygeplejerske Lisa Kristensen fra Geriatrisk Afdeling på OUH med nye folde-
skærme, der hjælper med at skabe ro omkring patienterne. Bemærk Silentias specialfrem-
stillede forlængerbeslag, der sikrer, at skærmene kan monteres i kulisseskinnerne og samti-
dig give plads til ilt- og sugeudstyr.

FAKTA

Geriatrisk Afdeling er for ældre 
patienter, som har både akutte og 
kroniske lidelser og samtidig et 
stort behov for hjælp til at klare 
de daglige gøremål. Når de bliver 
indlagt, er de ofte forvirrede over 
situationen og føler sig meget 
hjælpeløse og blufærdige.
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Det nye gummigulv 
noraplan valua
kombinerer komfort, funktionalitet og atmosfære

AF PALLE SUNDDAL

Varme, komfort, naturlighed: disse ele-
menter spiller en stor rolle for hvordan vi 
i dag indretter os på hospitaler, og der er 
samtidig kommet større fokus på bruger-
nes trivsel og velbefindende.

Trenden er i den forbindelse også ret-
tet hen imod ægte og oprindelige mate-
rialer.

Den nye gummibelægning noraplan 
valua kombinerer de 2 aspekter, og ska-
ber med sine varme farver og naturlige 
strukturerede overflade, en rolig og be-
hagelig atmosfære i et hvilket som helst 
rum.

Som ved alle nye produkter fra nora 
systems, er designet af noraplan valua 
et resultat af internationale arkitekt-
workshops. Det viste sig at de der står 
for projekteringerne ønskede en gulv-
belægning med et naturligt organisk 
look, der samtidig udstråler varme og 
komfort. Den strukturerede overflade 
sætter liv i gulvet, og giver det dybde 
og værdimæssig tyngde. noraplan valua 
forbinder gummimaterialets ærlighed og 
autensitet, med et organisk udtryk der 
læner sig op af naturens egne former.

Den nye gulvbelægning tager ikke 
kun kegler med sit look, men også på 
materiale egenskaberne. Den er upro-

blematisk, ekstremt modstandsdygtig og 
samtidig ergonomisk, ligesom den har 
fremragende akustiske egenskaber og er 
let at holde.

Som et kvalitets produkt ”made in 
Germany” opfylder noraplan valua alle 
krav til langtidsholdbare gulvbelægnin-
ger i en bæredygtig udførsel.

Med sine 32 attraktive farver – 8 med 
en let og 24 med en stærkere marmore-
ring – giver noraplan valua en stor frihed 
med hvilket udtryk gulvet skal have. Ved 
den farvemæssige sammensætning er 
der taget udgangspunkt i naturens far-
ver, og det vil være muligt at bestille no-
raplan valua som banevare, og som fliser 
i forskellige dimensioner og med fasede 
kanter. Det sidste gør det muligt at skabe 
sit eget mønster, hvor kun fantasi og kre-
ativitet sætter grænserne.

Autensitet, kvalitet, komfort – no-
raplan valua henter naturen ind i bygnin-
gerne.

nora gummigulve har fået foden in-
denfor på Danske hospitaler og laborato-
rier, og vi oplever at vores gummigulves 
langtidsholdbare egenskaber omkring 
ergonomi, akustik og vedligeholdelse, 
sammenholdt med meget lave emis-
sioner, lever op til de forskellige krav der 
kan stilles til ”sunde” gulve på hospitaler.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger 
om hvad nora gummigulve kan gøre for 
dit projekt, eller du ønsker prøver til-
sendt, så kontakt nora systems DK.

www.nora.com/dk

noraplan valua vil helt naturlig 
kunne gå ind i brugsområder, hvor 
det er hensigtsmæssigt med en 
”hyggelig atmosfære”, hvor der 
samtidig stilles store krav til funk-
tionen.
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● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
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www.eltime.dkEXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.
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Vi er med  
hele vejen fra  
rådgivning  
til drift

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

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

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

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…
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LINEA e∙lock
 Series 594E

LINEA 594E.indd   1 29.10.12   10:00



KURSER

NYBORG STRAND:

Samarbejde er vejen til 
vækst
AF IB ERIK CHRISTENSEN

Nyborg Strand er gået andre veje end 
branchen generelt ved at indlede et tæt 
samarbejde med de lokale konkurrenter 
på Østfyn. Resultatet er blevet en usæd-
vanlig succeshistorie præget af synergi 
og vækst der er kommet alle de involve-
rede og hele området til gode

I stedet for at bekrige hinanden, er 
konferencecentret Nyborg Strand og 
konkurrenterne i området gået den stik 
modsatte vej. De indgik i september 
2014 et tæt samarbejde for at tiltrække 
flere gæster i ”Destination NYBORG” 
som er blevet et stærkt og levedygtigt 
koncept. 

– Vi har differentieret os fra det brede 
konferencemarked med fem partnere, 
der kan tilbyde noget der er usædvanligt 
og anderledes. Gæsterne behøver ikke 
kun at opleve et konferencested, men 
kan holde arrangementer et andet sted.

Destinationssamarbejdet har været 
meget givende for alle parter. Projektet 
har på mange måder tiltrukket flere kun-

der i forhold til, hvad vi enkeltvis ellers 
har kunnet mønstre her i lokalområdet, 
siger salgs- og marketingchef Claus Han-
sen, Nyborg Strand:

Overordnet er ideen, at vi vil beholde 
flest mulige gæster i nærområdet. Vi 
har opdaget, at vi alle har stor fordel af 
at krydssælge hinandens produkter og 
oplevelser. Vi er så heldige, at vi på Øst-
fyn har det smukke Holckenhavn Slot, 
der ligger blot 2,5 km fra os. De øvrige 
partnere er Hotel Hesselet, Sinatur Hotel 
Storebælt og Hotel Villa Gulle, der alle 
ligger i nærområdet.

Vi er den største, enkelte virksomhed i 
samarbejdet, men har altid været afhæn-
gig af vore gode kolleger i lokalområdet.

Oplevelser skaber vækst

Vi har taget initiativ til ”Walking Din-
ners”, hvor man spiser forret, hovedret 
og dessert hver sit sted og får mange 
forskellige oplevelser ved at pendle mel-
lem vore partnere og får chancen for at 
opleve helt og anderledes rammer.

Gæsterne kan indtage festmiddagen 

i riddersalen på Holckenhavn Slot, hvor 
man får en helt anderledes oplevelse end 
på et moderne konferencehotel. De kan 
køre gennem det historiske Nyborg forbi 
Danmarks ældste kongeborg, Nyborg 
Slot, blive budt velkommen af borgme-
steren og få en aperitif.

Før var vi 5 forretninger, der enkeltvis 
kontaktede kommunen. Destination NY-
BORG-samarbejdet giver os én stemme 
at tale med, når vi tager fat i kommunen 
og helt faste procedurer. For os er kom-
munen en meget vigtig partner.

– Jeg vurderer samarbejdet har givet 
os et mersalg i størrelsen 5-10 %. Der bli-
ver helt klart lagt flere penge i området 
end før. Der har ikke mindst været en 
stor gensidig forståelse for, at vi er af-
hængige af hinanden og skal krydssælge 
hinanden for at beholde kunderne i vort 
område.

Måske er vi kommet længere i forstå-
elsen af, at det er nødvendigt at samar-
bejde sammenlignet med andre byer og 
områder. Uden vort samarbejde, ville 
store destinationer med flere konferen-

Møder i vandkanten
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Bliv udstiller på Skandinaviens største fagmesse

Health & Rehab Scandinavia

10.-12. maj 2016
Bella Center · København

Health & Rehab Scandinavia er fagmessen for sundheds- og velfærdsteknologi,
rehabilitering, hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Messen giver dig en unik mulighed for at synliggøre netop din virksomheds produkter og løsninger. 
Som udstiller kan du opnå direkte salg, opsamle leads, formidle viden, afholde workshops, styrke 
din kundepleje og udvide dit netværk.

For yderligere information info@health-rehab.com | www.health-rehab.com
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10.-12. maj 2016 
Bella Center · København

Health & Rehab Scandinavia

Health & Rehab Scandinavia er fagmessen for sundheds- og velfærdsteknologi, 
rehabilitering, hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Health & Rehab messen er ikke kun en traditionel fagmesse; en lang række 
faglige konferencer og seminarer, gør messen til et vigtigt forum for inspiration, 
faglig udvikling og vidensdeling.

For yderligere information info@health-rehab.com  |  www.health-rehab.com

Skandinaviens største fagmesse

Workshops

KURSER

cesteder som Århus, Aalborg, Odense 
og København løbe med kunderne.

Vi kan indenfor en radius på blot 2,5 
km mønstre 1.200 senge, 70 konferen-
celokaler og 1.400 gratis parkeringsplad-
ser. Man skal op på en by af Århus stør-
relse for at kunne konkurrere med os. 
Set i lyset af at Nyborg er en relativ lille 
by, er det unikt.

Hele 84 pct. er stamkunder

Nyborg Strand er den største virksom-
hed i samarbejdet med 38 mødelokaler, 
750 senge, 426 værelser, 150 medar-

bejdere, der kender huset og stamkun-
derne: Der er ikke mange som kan sige, 
at de som os har 84 pct. genkøbskunder 
og booker møder, der først skal holdes 
om ti år i 2025.

Det er et særsyn i branchen. Det er or-
ganisationer med årskonferencer, gene-
ralforsamlinger og møder som har relativ 

få steder at placere deres arrangementer 
og som ønsker at afholde deres arran-
gement centralt i landet og heldigvis er 
både tilfredse med produkter og service-
ydelser som de har oplevet på Nyborg 
Strand, siger Claus Hansen.

Skinkerose  
på ”Stranden”

Fortsættes næste side 



KURSER

Ankomstkaffen er  
klar i foyeren

Vi kender kundernes behov. Vi har 
kunder som har afholdt møder her i hu-
set i over 50 år. Sådanne arrangementer 
har vi mange af og de kommer gerne 
med et kæmpe setup. De ved, hvad de 
får hos os, og vi ved ned til de mindste 
detaljer, hvordan de ønsker konferencen 
skal fungere.

Vi er godt på vej ud af krisen, der har 
været lavkonjunktur også i vores bran-
che, men siden 2008 har vi faktisk væk-
stet mest set i bundlinjeresultat. Vi har 
udbygget vore faciliteter kraftigst i krise-
årene og siden 2008 bygget for 130-140 
mill. Kr. samtidig med at vi har konsoli-
deret virksomheden og løbende opkøbt 
huse og grunde i området op til vores 
egen parcel. 

Samarbejdet gør stærk

Det har skilt os fra en masse konkur-
renter på markedet, at vi har forstået, at 
samarbejde gør stærk og giver kunderne 
flere muligheder, så vi bliver mere attrak-
tive end mange andre. Det er en væsent-
lig faktor for succes, siger Claus Hansen 
der er en af initiativtagerne til Destina-
tion NYBORG.

De 4 andre konferenceudbydere var 
positive og kommunen ekstremt posi-
tive. Senere er Bureauet Nyborg oprettet 
for at tiltrække turister og virksomheder. 
Det var en idé der kom op for at samle 
erhvervet og turismedelen i en kraftig or-
ganisation. Ligeledes har Udvikling FYN 
siden etableret en fælles platform under 
navnet Mødeøen FYN hvor tankerne 
fra Destination NYBORG er forretnings-
mæssigt omdrejningspunkt for hele øen.

Nyborg er sammen med trekantområ-
det og Odense de store centre i Region 
Syddanmark. Nyborg Kommune præste-
rer den største omsætning på 929 mil-
lioner og er det område der genererer 

den højeste omsætning fra konference-
gæster.

Det skyldes ikke mindst de fem part-
neres samarbejde om professionelle 
konferencer og stor opbakning fra byen 
og hele lokalområdet, der nyder godt af 
de mange gæster. Nyborg har knækket 
koden til vækst med sit partnerskab for 
at udvikle erhvervsturismen og tiltrække 
internationale kongresser.

Det skyldes ikke alene samarbejdet og 
en god beliggenhed ved Storebælt, men 
ifølge organisationen Inspiring Denmark 
også, at de fem hoteller matcher hinan-
den og tilbyder professionelle produkter 
af høj kvalitet.

Glædelig jul
til alle vores læsere!



Østerøvej 2  5800 Nyborg  Telefon 65 31 31 31  www.nyborgstrand.dk

Hele Danmarks mødested
Dagmøde 2016 kr. 597,-
Konferencedøgn 2016 

kr. 1.880,-* 
i stort enkeltværelse

Priser er inkl. moms.

Destination NYBORG
- konferencehoteller centralt i Danmark

Det ny område kan ind-

drages til work-shops, 

udstillinger, lounge-bar og 

meget mere. Vi hjælper 

gerne dine ideer på vej.

Nyborg Strand er stedet, hvor danskerne sætter hinanden stævne til møder, 
konferencer, kurser og udstillinger. Og som noget helt nyt er Danmarks 
bedste og smukkeste faciliteter blevet endnu bedre. 500 m2 smukt arkitek-
tonisk rum er blevet lagt til hotellets største sal på 1000 m2. 

Det imponerende område giver masser af muligheder i forbindelse med dit 
arrangement og binder de store møderum og aktiviteter i salen sammen med 
nem adgang til det fri. Ude og inde, tegl og glas smelter sammen i smuk og 
funktionel harmoni. Din oplevelse bliver større og mulighederne flere. 

Book nu!  
Kontakt os og få ro på dit næste arrangement  
– vi tager telefonen med et smil 65 31 31 31. 
 
* Momsregistrerede virksomheder kan trække 100 %  
af momsen fra på hotelovernatninger.

• Ideelt til møder, kurser, konferencer og udstillinger

• Centralt – lige midt i landet

• Tæt på motorvej og banegård

• Uovertruffen beliggenhed ved skov og strand

• 36 veludstyrede, fleksible møderum

• Moderne auditorium

• 426 hotelværelser med 750 senge

• Stor kapacitet ved lokale samarbejdspartnere

• 650 overvågede, gratis P-pladser

• Restaurant, Bistro, Stjernebar – med noget for alle

DIN SIKKERHED

MØDER & KONFERENCER

Vi glæder os til at tage mod dig med et stort smil – og en smule stolthed!

Mere plads ...  
– til at mødes



                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

NYT

BERGEN i Norge 
– et besøg værd i 2016
FSTLs Årskonferanse 2016 i Bergen

Preliminært program for FSTL’s Årskonferanse 2016 er nu utarbeidet
Konferansen holdes 9.-11. mai 2016 i Clarion Hotel Admiral, Bergen.
Det er meldt et fantastisk vær og yrende liv på brygga.

Teknisk arrangør 2016 er Driftsteknisk 
Divisjon i Haukeland Universitetsyke-
hus, Helse Bergen.

Det er utarbeidet et meget godt fag-
lig program og topp sosialt opplegg 
som skal passe både sykehusmedlem-
mer og samarbeidspartnere svært godt.
Lokal arrangementskomitè med Kristian 
Brandseth i spissen, har lovet unike op-

plevelser som bare Bergen kan frem-
vise.

Merk av i kalenderen og bestill re-
isebillett og/eller hotellrom allerede 
nå; – dette kan dere ikke gå glipp av!
Påmelding via fstl.org vil bli mulig fom. 
årsskiftet; – og da med skriftlig bekref-
telse via e-post eller sms for din påmel-
ding!!!

Velkommen til FSTL’s Årskonferanse 
2016 i Bergen!

Med hilsen
- på vegne av lokal arrangementskomitè 

v/Kristian Brandseth
Bjørn Ringen
www.fstl.org

Personalized CLINIC – Hospital sengelys
De neutrale linjer og det tidløse og mi-
nimalistiske design af CLINIC sengelys 
gør at sengelampen selv ”forsvinder” 
fra rummet og tillader lyset at komme 
i centrum.

Denne nye sengelampe er designet 
til at opfylde alle lysbehov i rummet på 
hospitaler, boliger for ældre og psy-
kisk sundhedscentre. En anden mulig 
anvendelse er som en vægmonteret 
lampe i korridorer og på trapper.

Dette armatur er lavet af ekstrude-
ret aluminium lakeret i hvid og har to 
huller. Refl ektoren for indirekte lys er 
i tophulrum, mens det nederste hul-
rum huser refl ektor for direkte lys og 
alle de nødvendige mekanismer til en 
hospitals seng.

www.deluxdk.com
e-mail: info@deluxdk.com
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ANNONCE

PROGRAM

Mandag 9. mai

08.30-09.00  Registrering
09.00-09.15  Velkommen til Bergen
09.15-09.45  Hvordan tenker vi i Helse Bergen HF når vi plan-

legger, bygger og drifter. «Bergensmodellen»
09.45-10.15 Pause og besøk utstilling
10.15-11.00  Arealutvikling-fra strategi til ferdig bygg
11.00-12.00  Presentasjon av utstillerne
 Farmers Market
12.00-12.45  Lunsj og besøk utstilling
12.45-13.30  Offentlige innkjøp med fokus på rammeavtaler
13.30-14.00 Pause og besøk utstilling
14.00-14.45  Planlegging og utførelse av driftsvennlige bygg
14.45-15.15 Pause og besøk utstilling
15.15-16.00  Nytt FDVU system i Helse Vest HF,-bakgrunn for 

valg-erfaring med implementering.
16.00-16.15 Pause
16.15-16.45  ENOVA-muligheter for sykehusene
16.45-17.00 Matbit
 30 års Jubileum FSTL
18.30 Buss til Vilvite
19.30-22.30 Kveldsarrangement VilVite
 – Aktiviteter
 – middag serveres kl. 21.00
22.30 Retur til Hotellet.

Tirsdag 10. mai

08.30-09.15  BIM i prosjektering, bygging og drift – hvordan 
gjøre det til et nyttig redskap?

09.15-09.45 Pause og besøk utstilling
09.45-10.30  Åpent sykehus – utfordringer med sikkerheten i 

daglig drift
10.30-11.00 Pause og besøk utstilling
11.00-12.00  Hvordan oppleves vi som byggherre og byg-

geier.
 –  Innspill fra prosjekterende, entreprenører og 

pasienter.
12.00-13.00 Lunsj og besøk utstilling
13.00-14.00  Sterilisering 
 – drift av sterilsentraler og utstyr
 – ulike modeller og løsninger

 Vann og kjøling
 –  Utfordringer med vannbehandling og kjøling i 

nye og eksisterende bygg
14.00-14.30 Pause og besøk utstilling
14.30-15.30 Infrastrukturplanlegging i eksisterende bygg
 –  hvordan modernisere og drifte samtidig.
15.30-16.00 Pause og besøk utstilling
16.00-17.00 Generalforsamling
18.30 Felles gåtur til Fløybanen
19.00-23.30 Festmiddag på Fløyen, – middag kl 20.00
23.30 Siste Fløybane til byen

Onsdag 11. mai

08.30  Buss til Haukeland universitetssykehus
09.00-11.00 Vi møtes i Bikuben kurs og konferansesenter.
  Omvisning Haukeland universitetssykehus med 

ulike «stasjoner»:
1  Barne- og Ungdoms Sykehuset byggetrinn 1 

(BUS 1)
 – barne- og ungdomspsykiatrisk bygg.
2 Marie Joyces’ hus
 – sengebygg bygget som passivhus.
3  Hospitaldrift Sikkerhet 

– omvisning av sykehusannlegget 
4 Mottaksklinikken – sykehus i sykehuset
5  Dag/Thorax 

– vår mest moderne operrasjon og intensiv enhet
6 Teknisk sentral og miljøhall
 – energistyring og ytre miljø
7 Heliplattform
 – landingsplass midt på sykehusområdet

11.30 - 12.30 Lunsj

Velkommen til FSTL’s årskonference og 
30 års jubilæum i Bergen 9.-11. maj 2015



Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
Mail: info@txd.dk Mail: info@txd.dk

I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
Sjælland
Vangeleddet 45-47
dK-2670 Greve
Tlf.: 43 90 90 66
Fax: 43 90 91 04
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

Hospital, Drift & Arkitektur udkommer 
den 5. februar 2016 med fokus på:

Medicinske gasser · Affugtning · 
Køleteknik

Deadline den 20. januar

NYT

Produktion af el-tavler og 
styringer – til ethvert formål!
Det teknologiske niveau og de enkelte 
specifikationer er i dag på et særdeles 
højt og krævende niveau.

Lars Willander, direktør i virksomhe-
den Contech Automatic ApS, vil gerne 
gøre budskabet om firmaets leverancer 
af el-tavler simpelt… ”Vi leverer el-tavler 
og styringer med overblik, stabilitet, sik-
kerhed og tryghed som en selvfølge.

Det går godt, ja man kan vel næsten 
sige vi har succes, antal af medarbejder 
er steget støt fra ca. 25 i år 2007 til de 
nuværende 42 medarbejdere”.

Contech Automatic ApS, en virksom-
hed med base i Nykøbing Falster, har si-
den starten i 1988 leveret el-tavler til en 
række specialiserede formål.

Det gælder eksempelvis sundheds-
sektoren, medicinalindustrien, forsy-
ningsvirksomheder som vandværker, 
renseanlæg, varmeværker og en lang 
række andre brancher.

”Stort set alle styre- og fordelingstav-
ler der forlader virksomheden er forskel-
lige, netop fordi de er skræddersyede til 
den enkelte opgave. Vi laver altså ikke 
“standardmodeller.” 

Vi bygger tavler på grundlag af kom-
ponenter fra anerkendte leverandører 
som blandt andre Siemens, Schneider 
Electric, Omron og ABB. Sammen med 
den erfaring og ekspertise, vi har blandt 
medarbejderne i virksomheden, sikrer 

det et meget højt kvalitetsniveau” under-
streger Lars Willander.

”Vi er lidt nørdede og optagede af 
teknologi, men vores mål er klart….. at 
gøre det så enkelt og letforståeligt som 
muligt”.

Contech Automatic Aps har i øvrigt på 
flere måder fået stemplet “godkendt” in-
den for de senere år.

Nykøbing-firmaet er således certifice-
ret Omron Solutions Partner, Siemens 
Solution Partner og Schneider Electric 
Alliance Partner.

”Som certificeret partner kan vi også 
levere avancerede PLC løsninger og el-
tavler i en fremragende kvalitet.

Skulle der mod forventning – opstå 
problemer af den ene eller anden art, 
har vi døgnservice og man kan derfor 
altid komme i forbindelse os. Det giver 
en ekstra tryghed” tilføjer Lars Willander.

Ud over produktion af el-tavler, har 
virksomheden en service-afdeling som 
tilbyder og udfører lovpligtige elevator-
eftersyn og hjælp til diverse fejlfinding 
på alle tænkelige typer af automatiske 
anlæg og styringer.

Virksomheden er i øvrigt ISO 9001 
certificeret og blev i 2013 også hædret 
med Nordeas Erhvervspris.

På hjemmesiden www.contech-auto-
matic.dk kan man i øvrigt se virksomhe-
dens imponerende referenceliste.

”Kvalitet er afgørende i alt, vi foretager 
os. Det gælder naturligvis produkterne, 
den enkelte løsning – men også i forbin-
delse med aflevering og opfølgning hos 
kunden” slutter Lars Willander.

El-tavle bygget for Alfa Laval, sidste afprøv-
ning inden afsendelse til Mater Biotech i 
Italien. 
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Tlf. 70 25 95 35 · e-mail: info@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk

Forenkling 

bevirker 

tilfredshed!

Vi tager os af udfordringer og 
besværligheder – uanset proces –  

og effektivitetsproblemet

Kontakt:
Lene Stevnsborg
Telefon: 70 25 95 35
E-mail: Lene@simplify-it.dk
www.simplify-it.dk

Simplify_87,5x128,5_HDA9 2015.indd   1 01/12/15   13.38

Effektiv og ensartet 
fordeling af store luft-
mængder i laboratorier

Læs mere på  
ke-fibertec.dk/lab 

eller ring  
75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation i  
AstraZeneca laboratorium

NYT

LabDays 2015 i Aarhus 
blev en succes
1.417 fagfolk besøgte den nye fagmesse, der for første gang blev afholdt i Aarhus

Resultatet af undersøgelsen foretaget blandt besøgere og ud-
stillere viser stor tilfredshed med den nye fagmesse LabDays.

Kommentarer som; ”Karakter: 12 med pil opad!”, ”Super 
godt at LabDays er kommet til Jylland”, ”Håber det bliver holdt 
igen i Aarhus”, ” Placeringen i Aarhus var perfekt”, ”Bare fort-
sæt” og ” Ville være super hvis det kunne blive en fast tradition” 
vidner klart om en tilfredshed blandt både besøgerne og udstil-
lerne.

Den ene af arrangørerne, Bo Rasmussen siger ” LabDays må 
siges at have bestået premieren, og at dømme fra undersøgel-
sen og de umiddelbare udtalelser vi modtaget fra udstillerne 
synes muligheden for LabDays 2017 at være til stede. Lidt over 
halvdelen af udstillerne siger i undersøgelse således ja til at de 
forventer at deltage i LabDays 2017.

Nu evaluerer vi LabDays med branchen hvor alle kommenta-
rerne fra undersøgelsen skal vendes og drejes, så vi er sikre på 
at messen i 2017 lever op til alles forventning.

Bo Rasmussen forsætter: ”Nu retter vi ellers fokusset mod 
den næste fagmesse for laboratorieteknik, CPH LabMed, der 
bliver afholdt i dagene 27. – 29. september 2016 i København.

Se analysen fra LabDays 2015 på www.labdays.dk



EFTERUDDANNELSE

Sygeplejerske har styr på 
it-processerne
Nysgerrighed førte Pia Pawlowski, der oprindelig er uddannet sygeplejerske, til masteruddannelsen i 
it. Nu kombinerer hun sin viden fra de to verdener i sit job, hvor hun skal være med til at implementere 
Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

AF JOURNALIST BRITTA ANK PEDERSEN,  

IT-VEST – SAMARBEJDENDE UNIVERSITETER

”Jeg har gennem tiden været med til at 
implementere flere forskellige sund-
heds-it systemer, og jeg har oplevet, at 
de forventede gevinster ved indførelse 
af systemet ikke blev realiseret. Det le-
vede ikke op til brugernes forventninger, 
og det understøttede ikke effektivt deres 
arbejdsgange. Det gjorde mig nysgerrig 
på, hvilke muligheder der eksisterer for 
at udvikle og implementere sundheds-it, 
der kan skabe værdi på såvel organisato-
risk niveau som brugerniveau.”

Sådan fortæller Pia Pawlowski, der 
er uddannet sygeplejerske i starten af 
1980’erne, har været sygeplejerske og 
afdelingssygeplejerske i mange år og si-
den 2009 kvalitetskonsulent på Holbæk 
Sygehus.

Nysgerrigheden førte hende til ma-
steruddannelsen i it, som hun har gen-
nemført ved Aalborg Universitet og 
Aarhus Universitet over årene 2012-14 
sideløbende med jobbet.

It følger med

”Mit job er ikke et it-job, men jeg ville 
gerne have videreuddannelse på det 
her område, eftersom it spiller en central 
rolle i alle arbejdsprocesser i sundheds-
væsenet, uanset om det er en admini-
strativ arbejdsproces eller en klinisk ar-
bejdsproces.”

”I sygehusvæsenet er kerneydelserne 
pleje og behandling, og jeg har ofte hørt 
sundhedsprofessionelle sige, at it tager 
fokus fra patienterne. Det kan være rig-
tig svært for mange at acceptere, at et it-
system skal spille så stor en rolle. Men it 
er der, uanset hvilken opgave du har, og 
det er det, der har gjort, at jeg har fået 

stor interesse for at udbygge min viden 
og mine kompetencer inden for it-områ-
det – med afsæt i det organisatoriske og 
brugerorienterede perspektiv”, fortæller 
Pia Pawlowski og slår fast:

”It er din følgesvend, så det gælder om 
at blive gode venner med den.”

Sundhedsplatformen

For øjeblikket og frem til og med 2017 
er hun udlånt til en stilling som appli-
kationskoordinator ved Sundhedsplat-
formen, der er en fælles elektronisk pa-
tientjournal, der skal indføres i 2016-17 

”Jeg synes, det er vældig interessant at arbejde med den elektroniske 
patientjournal, for hvordan er det, at vi skal få it-værktøjet til at blive 
en naturlig del af samarbejdet mellem patienten og det sundhedsfag-
lige personale”, siger sygeplejerske og Master i it Pia Pawlowski.



EFTERUDDANNELSE

MASTER I  IT

Masteruddannelsen i it er en del-
tidsuddannelse for højtuddannede, 
der arbejder med udvikling, ledelse 
eller implementering af it.

Uddannelsen tilbyder hvert halve 
år cirka 10 forskellige fag inden for 
it-organisation og it-udvikling.

Masteruddannelsen i it udbydes af 
It-vest samarbejdet mellem Aal-
borg Universitet, Aarhus Universi-
tet og Syddansk Universitet.

Se mere på www.master-it-vest.dk

på hospitaler og sygehuse i både Region 
Sjælland og Region Hovedstaden. Sund-
hedsplatformen skal erstatte op mod 30 
forskellige it-systemer og anvendes af 
cirka 44.000 ansatte og 2,5 millioner bor-
gere.

”Det er enormt spændende at være en 
del af den opgave”, mener Pia Pawlow-
ski. Hun forventer, at hun får god brug 
for sin nye viden fra masteruddannelsen 
i it i det nye job.

Fokus på forandringer

Masteruddannelsen i it er fleksibel på 
den måde, at deltagerne i høj grad selv 
kan vælge, hvilke tre fag de vil sammen-
sætte deres uddannelse af. Pia Pawlowski 
har taget fagene It-forandringsagenten, 
It-uddannelse og brugertræning samt 
Arbejdspraksis og it. Som afslutning på 
uddannelsen har hun skrevet speciale 

med titlen ’Den elektroniske patientjour-
nal som et dynamisk arbejdsredskab’.

”Jeg har taget det organisatoriske per-
spektiv i min uddannelse. De fag, jeg har 
valgt, har handlet om læringsprocesser, 
ledelse og udfordringer i forhold til at lave 
organisatoriske forandringer, når man im-
plementerer et it-system”, fortæller hun.

Blev udfordret

Udover fleksibiliteten i uddannelsen har 
hun været meget glad for at være sam-
men med masterstuderende fra mange 
forskellige brancher og fagområder.

”Det, at der var deltagere fra både 
privat og offentlig sektor, gav en masse 
diversitet i de diskussioner, vi havde, og 
i vores opgaveløsninger. Jeg oplevede, 
at mine cases blev udfordret af personer, 
som ikke havde den sundhedsfaglige 
baggrund, jeg selv har, så det åbnede op 

Forstå dit landskab
Masteruddannelsen i it tilbyder et fag til ledere og projektmedarbejdere i sundheds- og plejesektoren.

Masteruddannelsen i it ved It-vest sam-
arbejdet mellem de vestdanske universi-
teter har et fag, der er specifikt målrettet 
sundhedssektoren. ’It i sundheds- og 
plejesektoren: implementering og ge-
vinstrealisering’ hedder det, og det gen-
nemføres af Aarhus BSS.

Faget henvender sig til ledere og 
projektmedarbejdere, der arbejder 
med implementering af it i sundheds- 
og plejesektoren og til medarbejdere 
fra virksomheder, der leverer it-syste-
merne.

Preben Matzen, der for fire år siden 
blev ansat som projektleder i Region 
Syddanmark, har deltaget på faget:

”Jeg har mange års erhvervserfaring 
og har været vidt omkring, men det var 
mit første job i den offentlige sektor, så 
studiet var interessant, fordi det gav en 
forståelse af den forretning, jeg kom ind 
i. Hvad er præmisserne? Hvad er det for 
nogle folk og faggrupper, der er involve-
ret? Den offentlige sektor og sygehus-
sektoren specifikt er en helt speciel bran-
che. Faget har hjulpet mig til at forstå 
interessentlandskabet og få en fornem-

melse for, hvad der driver de forskellige 
faggrupper. Det er meget væsentligt for 
at få succes med et projekt”, fortæller 
Preben Matzen.

Akademiske metoder

Den akademiske arbejdsgang, teorierne, 
metoderne og teknikkerne, som master-
uddannelsen præsenterer, er også god 
at have med i sygehussektoren, mener 
Preben Matzen.

”Det er jo en akademisk drevet ver-
den, og derfor er det også en metodisk 
hjælp for mig at kunne gribe opgaverne 
an på den måde med at analysere, be-
skrive og argumentere”, siger han.

Da han skulle afslutte faget, var han 
involveret som teknisk projektleder på 
et tværregionalt projekt omkring imple-
mentering af præ-hospitale patientjour-
naler i alle ambulancer i Danmark. Han 
valgte derfor som eksamensopgave at 
lave en modenhedsvurdering af, hvor-
dan organisationen på tværs af regio-
nerne kunne håndtere support af syste-
met.

”Jeg kan jo godt lide at relatere studiet 
til min hverdag. Og jeg fik da 12 for op-
gaven”, fortæller Preben Matzen.

Det første fag på masteruddannelsen 
i it gav ham smag for mere, og lige nu 
er han i gang med faget Ledelse af virk-
somhedsarkitektur. Det passer nemlig 
fint med, at han arbejdsmæssigt er på 
vej ind i enterprise arkitektur gruppen, 
der arbejder på etableringen af det nye 
Odense Universitetshospital. 

for nye refleksioner hos mig selv og gav 
mulighed for en mere nuanceret tilgang 
til de problemstillinger, jeg arbejdede 
med”, slutter Pia Pawlowski.

HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9   41 

Preben Matzen, projektleder i Region Syd-
danmark, henter faglig viden til sit job på 
masteruddannelsen i it.



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

KOMMUNIKATION

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard Køleteknik A/S
Sadelmagervej 22 · DK-7100 Vejle

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...
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SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

Contech Automatic ApS
Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F., tlf. 54 88 44 40

E-mail: mail@contech-automatic.dk
www.contech-automatic.dk

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

Tlf.: 87 93 83 00
www.silhorko.dk

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

DRIKKEVANDSKØLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

Fleksibel løsning
som bordmodel – som væghængt 
– eller med skjult køler og separate 
tappehaner!

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

tlf. 65 96 42 83 – 30 69 67 33
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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VP Consult_57x118.indd   1 22/11/13   12.12
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For bestilling eller spørgsmål - Ring 47 17 28 00 
eller se mere på www.rubaek.dk

Hos Rubæk & Co. har vi Skandinaviens 
største produktsortiment af maskiner 
og udstyr til miljørigtig kildesortering  
og affaldshåndtering. Både til inden- 
og udendørs brug. 

Med mere end 8.000 kunder i Danmark 
har vi stor erfaring med både store og små  
virksomheder − private som kommunale. 

Rubæk & Co. står for både rådgivning,  
løsningsforslag samt etablering. Ved 
større projekter tilbyder vi desuden  
projektledelse.

Kontakt os, og fortæl os om dine  
udfordringer inden for kildesortering  
og affaldshåndtering, så skræddersyr  
vi den helt rigtige løsning til dig - altid 
med fokus på total økonomi, miljø og 
design.

Totalleverandør af udstyr til miljørigtig 
kildesortering og affaldshåndtering


