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FSTA

FSTA tager ja-hatten på 
og flytter konferencen til 
Nyborg
Det er barskt at måtte sige nej til medlems virksomheder, som gerne vil vise deres produkter og ekspertise 
frem på foreningens årlige konference. Blandt andet derfor flytter FSTA konferencen nu tværs over Fyn til 
Nyborg i 2018.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Vi vil gerne sige ja. Men vi har desværre 
måttet sige nej til mange, som gerne vil 
udstille i forbindelse FSTAs konference. I 
Nyborg Strand, vil vi kunne sige ja til alle, 
og vi behøver ikke at skuffe nogen, siger 
formand for FSTA Kaj Hyldgaard.

De udstillere, der de senere år har 
måttet tage til takke med en stand i pe-
riferien af lokalet, kan også allerede nu 
begynde at glæde sig til nye tider.

I Nyborg er alle pladser ret samlet, og 
udstillingslokalet er lyst og regulært. Kur-
sisterne kan bedre nå at komme rundt til 
alle, og forfriskninger og kaffe, som jo er 
en nødvendighed, hvis medlemmerne 
skal holde til hele programmet, kan ser-
veres jævnt fordelt i udstillingslokalet, 
fortæller Kaj Hyldgaard.

På Nyborg Strand vil der også være 
flere overnatningsmuligheder på selve 
stedet.

Deltagere og udstillere behøver ikke 
at tage til andre overnatnings steder. 
Hvilket har været en af de ulemper som 
flere af Jer har måtte tåle ved deltagelse i 
de senere FSTAs konferencer.

Netop nordjyderne er ellers dem, der 
mærker en lille ulempe ved at flytte års-
mødet længere mod øst. Der bliver jo 
lidt længere at køre for jyderne.

Men det er sådan set blot at flytte 
foden fra speederen til bremsen lidt se-
nere, end vi har gjort hidtil. Fyn er fin, 
men jo ikke ret stor. Og da der er dobbelt 
så langt fra København til provinsen som 
den omvendte vej, så ender det med, at 
alle har cirka lige langt at køre, driller Kaj 
Hyldgaard fra Region Nordjylland sine 
kolleger i andre landsdele.

Flere udviklingsmuligheder

Bortset fra dét med den mere østlige 
placering, så er der mange fordele ved 
Nyborg Strand.

– Vi vil gerne udvikle årsmødet yder-
ligere, og der er bedre rammer til det i 
Nyborg, siger Kaj Hyldgaard lidt mere 
alvorligt.

– Der er flere lokaler i mange forskel-
lige størrelser og dermed bedre mulig-
hed for fx at holde special-seancer, mø-
der mellem leverandører og kunder og 
workshops, påpeger han.

Vi hejser flaget for FSTA
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

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

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

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

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

FSTA

Formand Kaj Hyldgaard 

Så sæt X ved 22.-24. oktober ’18

Der er dog et enkelt forhold, som ikke 
skyldes forholdene på selve Nyborg 
Strand men blot dét, at FSTA årsmødet 
skifter opholdssted.

– Når man kommer som ny kunde, 
kan man ikke blot vælge og vrage mel-
lem de datoer, man ønsker sig. Vi har 

måttet fi nde et tidspunkt, hvor der er 
plads. Derfor vil årsmødet 2018 fi nde 
sted mandag til onsdag den 22.-24. ok-
tober, og ikke som det plejer onsdag til 
fredag lidt før efterårsferien. Deltagerne 
må således hvile ud på forhånd og ikke, 
som de plejer i efterårsferien, siger Kaj 
Hyldgaard, der erkender at en fl ytning af 
både sted og tid kan virke voldsom, men 

regner med, at alt bliver mere normalt 
igen allerede fra 2019.
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INNOVATION

Innovation for fremtiden
AF INNOVATIONSKONSULENT,  

KRISTINE DJURSAA JENSEN,  

CENTER FOR INNOVATIV MEDICINSK TEKNOLOGI

I fremtiden vil demografien i samfundet 
ændre sig; vi bliver flere og flere ældre, 
og sygdomsbilledet vil se anderledes ud. 
Bland andet fordi vi lever længere – også 
selvom vi har en sygdom eller en kronisk 
lidelse.

De nye supersygehuse, der bliver 
bygget i hele landet, koncentrerer eks-
pertise og behandling på færre sygehuse 
med færre sengepladser. Men de skal 
behandle lige så mange patienter, som 
de gør i dag. Det betyder, at hospitalerne 
enten skal indlægge færre patienter eller 
indlægge dem i kortere tid.

Vi har således udsigt til en fremtid 
med flere ældre, længere levetid med 
flere sygdomme samt færre hospitaler 
med færre sengepladser. Det kan lyde 
som uforenelige størrelser, og derfor er 
der behov for at tænke anderledes. Med 
innovation og medicinsk teknologi kan 
hospitalerne tilbyde nye mobile og flek-
sible sundhedsydelser, som giver mulig-
hed for at få behandling ”på distancen”.

Odense klar til fremtiden

På Odense Universitetshospital (OUH) 
forbereder de sig på fremtiden, og de 
har sat ind på flere områder. Innovati-
onsenheden, OUH Innovation, er place-
ret centralt i organisationen og arbejder 
strategisk med innovation på hospitalet. 
”Når vi innoverer strategisk, tager vi ud-
gangspunkt i de behov, som hospitalet 
og patienterne har nu, og i de behov, 
som vi tror, vil opstå i fremtiden. Med 
strategisk innovation kan vi møde frem-
tiden fuldt påklædt i stedet for at blive 
trukket ud af sengen, når fremtiden ER 
ankommet”, forklarer Peder Jest, direk-
tør på OUH.

Behandling på farten

Vores hverdag bliver efterhånden mere 
og mere digital – og vores sundhed er 
ingen undtagelse. Din fysiske aktivitet 
kan registreres af et lille armbånd eller 
et Apple Watch, der fortæller dig, når 
du har ligget for længe på sofaen. Du 
kan registrere og tælle kalorier i din mad, 
du kan tælle skridt med din smartphone 
hver dag og monitorere din søvn. Vi vil 

i stigende grad registrere, følge med og 
holde styr på vores sundhed. Fordi vi 
kan.

Samtidig er vi vant til at shoppe på 
nettet, ordne banksager og søge byg-
getilladelse eller daginstitution online. 
Vi ordner det hele fra telefonen, når vi 
har tid. Og vi stiller i stigende grad krav 
til sundhedsvæsenet om også at kunne 
få behandling og kontakt til læge og sy-
geplejerske, når vi vil. Også selvom vi er 
på farten.

På OUH klæder de patienterne på til 
fremtiden bl.a. ved hjælp af appen Mit 
Forløb, der er udrullet på 55 behand-
lingsforløb og er i brug på sygehuse i hele 
Region Syddanmark. Appen erstatter de 
gammeldags pjecer, der blev forældede, 
kort efter de havde forladt trykken, og 
desuden altid blev væk i bunkerne på 
køkkenbordet. I stedet kan man nu i Mit 
Forløb altid finde opdateret information 
om sin sygdom, så man ikke farer vild i 
Google’s krinkelkroge. Man kan også 
logge ind i appen og derved have sit helt 
personlige behandlingsforløb på den 
mobiltelefon, de fleste af os alligevel har 
i nærheden det meste af døgnet.

App giver kortere indlæggelser

Et af de steder, hvor appen Mit Forløb 
har gjort en markant forskel, er for børn 
født for tidligt og deres forældre. Of-
test er for tidligt-fødte børn indlagt til 
terminsdatoen, hvilket kan betyde flere 
måneder på hospitalet. Den lange ind-
læggelse gør det svært at komme rigtigt 
i gang som familie og føle sig som ”mor 
og far” eller genoptage det eksisterende 
familieliv med større søskende. Og det 
bliver kun mere besværligt, hvis man bor 
langt fra hospitalet, som flere vil komme 
til med fremtiden supersygehuse.

Med appen Mit Forløb kan de nybagte 
forældre bl.a. få vejledning i sondepleje, 
holde videomøder med hospitalet, og 
de får løbende tilsendt ernæringsskema 
baseret på udviklingen i barnets vægt. Et 
næsten afsluttet ph.d.-projekt på Cen-
ter for Innovativ Medicinsk Teknologi 
(CIMT) og OUH viser, at appen i gen-
nemsnit har krympet indlæggelsestiden 
med 19 dage! Det er selvsagt en stor Mor indtaster vægt i Mit forløb
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INNOVATION

gevinst for den enkelte familie, men også 
for hospitalet og for samfundet.

En tæt forbindelse mellem innovation 
og forskning er et særkende for innova-
tionsarbejdet på OUH; ”som eksemplet 

med Mit Forløb til de for tidligt-fødte 
børn viser, så inkluderer OUH så vidt 
muligt forskning i innovationsprojek-
terne, og vi tænker implementering og 
opskalering ind i alt, hvad vi beskæftiger 
os med. En stor del af det, vi udvikler, 
kan komme alle patienter i regionen til 
gavn”, forklarer Peder Jest.

Fremtidens patient

På engelsk taler man om ”patient empo-
werment”. Udtrykket dækker over, at 
patienter i stigende omfang tager større 
ansvar for deres egen behandling i ste-
det for kun at være passiv modtager af 

hospitalets ydelser. Det passer godt sam-
men med vores moderne livsstil, hvor vi 
vil klare os selv og bibeholde vores livs-
stil og interesser, selvom vi bliver ramt af 
en kronisk sygdom. Fremtidens patient 
ønsker ikke, at en diagnose eller en kro-
nisk sygdom skal definere livet eller fylde 
mere end nødvendigt.

”Det er vores opgave i sundhedsvæ-
senet at understøtte ønskerne fra fremti-
dens patient – både fordi det er sund for-
nuft, men også fordi det er en økonomisk 
gevinst for samfundet, når borgerne selv 
tager del i behandlingen,” afslutter Peder 
Jest, direktør på OUH.

Direktør, Peder Jest, OUH
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OPP

Tidlig involvering og Offentligt-Privat 
Partnerskab sikrede tilfredsstillende 
resultat på Vejle Psykiatrisk Afdeling
Tidligere på året blev Vejle Psykiatrisk Afdeling indviet til stor tilfredshed for både Region Syddanmark 
og MT Højgaard, der var med til at opføre afdelingen. Selvom det var et komplekst projekt med flere 
spændende udfordringer, kom parterne fint i mål. Det skyldes ikke mindst en insisteren på en tæt, løbende 
dialog mellem bestilleren og de opførende parter, der startede tidligt i forløbet. 

I begyndelsen af 2017 blev den nye psy-
kiatriske afdeling i Vejle indviet. Afde-
lingen er en sammenlægning af de psy-
kiatriske afdelinger i Kolding og Vejle, og 
den er blevet opført i et Offentligt-Privat 
Partnerskab i nært samarbejde mellem 
Region Syddanmark og OPP-teamet MT 
Højgaard/DEAS. Den nye psykiatriske 
afdeling ligger geografisk tæt på Vejle 
Sygehus, som afdelingen er forbundet 
med via en gangbro og en tunnel.

Den 3. februar blev byggeriet indviet, 
og her beskrev regionsrådsformand i Re-
gion Syddanmark, Stephanie Lose, den 
færdige psykiatriske afdeling sådan her:

– Det er et fantastisk hus, vi står med 
nu, og de fine rammer vil give et markant 
løft i behandlingen og matche den ud-
vikling, der er i gang i psykiatrisygehuset 
lige nu med forebyggelse af tvang, nye 
arbejdsformer med integrerede afsnit, 

sanseintegration, fysisk aktivitet og me-
get mere. Det vil komme både medar-
bejdere, patienter og deres pårørende 
til gode.

Hos MT Højgaard fremhæves Vejle 
Psykiatrisk Afdeling også som et projekt, 
hvor samarbejdet med bestilleren Region 
Syddanmark og bygherren OPP vejle er 
forløbet glimrende. Teknisk direktør hos 
MT Højgaard, Kim Peters, fortæller:

– For at et byggeprojekt skal gå glat 
viser erfaringen os, at den vigtigste in-
grediens er samarbejdet. Det gælder 
ikke mindst på komplekse projekter som 
sygehus og hospitaler. Hvis samarbej-
det mellem bygherre, bestiller og andre 
involverede parter som entreprenør, ar-
kitekt og rådgivere forløber konstruktivt 
og proaktivt, så resulterer det ofte i et so-
lidt projekt. Sådan har det været på Vejle 
Psykiatrisk Afdeling.

Regionen var tæt på fra 
tilbudsfase til aflevering

Vejle Psykiatrisk Afdeling blev bestilt af 
Region Syddanmark, og regionen har 
været meget tæt inde over alle faser. Ikke 
bare i den tidlige dialogfase med de by-
dende, som førte til et endeligt udbud, 
men også under projekteringen, udfø-
relsen og den endelig aflevering. De har 
budt sig proaktivt til med deres input, 
og inddragelsen af brugerne, hvilket har 
gjort arbejdet nemmere for MT Højgaard 
som entreprenør. Alt i alt var regionen 
ifølge Kim Peters gode til at give input 
og træffe hurtige beslutninger baseret på 
en tæt dialog med de medarbejdere, der 
skulle arbejde på hospitalet fremadrettet. 

Tidlig og kontinuerlig dialog var 
en fordel

Inden udbudsmaterialet blev produ-
ceret, blev OPP-teamet MT Højgaard/
DEAS og de øvrige teams inviteret til 
dialog med Region Syddanmark, og ge-
nerelt var hele processen fra udbud til 
aflevering præget af rettidig omhu. Kim 
Peters fortæller:

– I dialogfasen blev entreprenørerne 
inviteret til at stille afklarende spørgs-
mål til projektet. Bygherren og rådgive-
ren tog så al det input med tilbage og 
lavede det endelige udbud. Da teamet 
senere havde vundet projektet, mødtes 
vi fra MT Højgaard og DEAS igen med 
regionen for at gennemgå deres udbud 
og de tilbudte løsninger for at sikre, at vi 
havde forstået regionens tanker. Sådan 
en tilgang skaber meget værdi senere i 
den efterfølgende proces og medvirker 
til det gode samarbejde i hele opgavens 
levetid.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
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OPP

Offentligt-Privat Partnerskab i 
25 år

Den psykiatriske afdeling er opført som 
et såkaldt OPP-projekt sammen med 
DEAS som driftspartner og pensionskas-
serne PensionDanmark, PKA og Sam-
Pension som fi nansieringspartnere. OPP 
står for Offentligt-Privat Partnerskab, og 
det betyder, at parterne har et fælles an-
svar for det nye byggeri, hvilket medvir-

ker til en langsigtet, totaløkonomisk og 
robust løsning.

Mens pensionskasserne fungerer 
som fi nansieringspartnere på projektet, 
varetager driftsselskabet ved MT Høj-
gaard og DEAS driften af bygningen de 
næste 25 år. Driftsopgaverne indebæ-
rer blandt andet vedligehold af bygnin-
gerne, installationer og parkeringsplads. 
Det medfører, at bygningerne forbliver 
tidssvarende, og at den nye psykiatriske 

afdeling kan bibeholde et højt driftsni-
veau.

– En OPP-løsning er ofte en fornuftig 
måde at samarbejde på, da den forpligter 
alle parter i et byggeprojekt til at tænke 
langsigtet, fordi bygningen stadig skal 
være attraktiv, når partnerskabet ophø-
rer 25 år senere. Derfor er jeg også sikker 
på, at der stadig vil være tilfredshed med 
Vejle Psykiatrisk Afdeling, når kontrakten 
ophører i 2042, slutter Kim Peters.

FAKTA

Vejle Psykiatrisk Afdeling er blevet 
opført i et samarbejde mellem MT 
Højgaard, DEAS og pensionskasserne 
PensionDanmark, PKA og SamPen-
sion.

Afdelingen er bestilt af Region Syd-
danmark, og bygherre er OPP Vejle.
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HELBREDENDE ARKITEKTUR

BørneRiget
Leg bliver drivkraften for et bedre og kortere behandlingsforløb på det kommende børnehospital i 
København, BørneRiget.

Gennem studier foretaget særligt i løbet 
af det seneste årti, har indvirkningerne af 
det fysiske miljø vist sig, i stigende grad 
at have en essentiel indflydelse på hel-
bredelsesprocessen og generel trivsel 
for patienter og deres familier.

Konklusionen lyder på, at de tradi-
tionelle og institutionelt designede og 
indrettede sundhedsfaciliteter er hæm-
mende i forhold til patienternes generelle 
velvære og helbredelsesproces. Som en 
konsekvens af disse studier og konklu-
sionen, er man begyndt at gentænke in-
teriørdesign og indretning af hospitaler. 
Dette har man nu taget første skridt imod 
i Region Hovedstaden, ifm. det kom-
mende børnehospital, BørneRiget.

Strategisk leg

Visionen for BørneRiget er klar – at 
skabe verdens bedste hospital for børn, 
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HELBREDENDE ARKITEKTUR

unge og deres familier. Behandlingsfor-
løbet skal fra start til slut normaliseres, 
således at forløbet bliver det bedste og 
korteste som muligt. Det vindende team 
bag det kommende BørneRige, er ledet 
af 3XN og består yderligere af Arkitema 
Architects, NIRAS, Arkitekt Kristine Jen-
sens Tegnestue og Rosan Bosch Studio. 
Sidstnævntes rolle bliver, at integrere leg 
strategisk i hele indretningen af hospita-
let, fra indgangen, til fællesrummene og 
patientstuerne og helt ud i bygningens 
’fingre’, der vil blive til vinterhaver, hvor 
patienterne kan opholde sig i legende 
omgivelser, tæt ved deres stuer.

Omgivelserne indbyder til leg og 
læring for både børn og de ældre teen-
agere, og vil give en følelse af ro, tryg-
hed, hjemlighed og nærvær.

”Det fysiske rum har afgørende be-
tydning for vores velvære. Når børn 
på grund af sygdom rives ud af deres 
hverdag, kræver det en særlig indsats 
at skabe nogle rammer, der giver barnet 
mulighed for bare at være et barn, der 
gerne vil lege med andre børn, udfolde 
sin kreativitet, gå på opdagelse – det skal 
der være plads til. Vi glæder os meget til 
at arbejde med børnenes rum på Børne-
Riget. ”, udtaler Rosan Bosch, kreativ di-
rektør hos Rosan Bosch Studio.

ninger, der initiere forandring og udvik-
ling.

Ved at bruge design som et strategisk 
værktøj har Rosan bevist, at det er muligt 
at vende de fysiske omgivelser til me-
ningsfulde omgivelser.

Om Rosan Bosch Studio

Rosan Bosch Studio er et tværfagligt stu-
dio, der arbejder på tværs af kunst, de-
sign og arkitektur.

Virksomheden arbejder med det fy-
siske indretningsmiljø som et strategisk 
redskab til at indlede udvikling og foran-
dring, og udfordre status quo.

Rosan Bosch Studio har gennem 
design skabt en positiv indvirkning på 
måden folk tænker, føler og agerer på 
hospitaler, arbejdspladser, skoler og bib-
lioteker.

I projektporteføljen kan man bl.a. 
finde Ministeriet for Uddannelse og 
Sport i Argentina, Rigshospitalets Hjerte-
afdeling, Vittra-skolerne i Sverige, Hjør-
ring bibliotek og Billund bibliotek.

Omgivelserne bliver integreret i selve 
behandlingsforløbet, således at legen 
ikke bliver forstyrrende for personalet og 
dagligdagen på hospitalet, men samtidig 
bliver det helende indretningsdesign 
dermed medvirkende til et bedre og kor-
tere behandlingsforløb på BørneRiget.

Om Rosan Bosch

Rosan Bosch har arbejdet professionelt 
med kunst, design og arkitektur i mere 
end to årtier og er verdensberømt for 
hendes tankevækkende designs og per-
spektiver.

Gennem tværfaglige discipliner bru-
ger Rosan Bosch kreativitet som et red-
skab til innovation og forandring.

Rosan Bosch stiller spørgsmålstegn 
ved kulturer og normer, og skaber løs-

Renderingerne 
er lavet af 3XN
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VANDBEHANDLING

Vand er en højst specialiseret råvare
Hospitaler bruger tonsvis af vand hver dag. Men vand er ikke bare vand. Det er en råvare, der findes i et 
utal af kvaliteter, og et af de firmaer, der er specialist i at forfine vand, hedder BWT og er med stormskridt 
på vej ind i den danske hospitalsverden.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Det handler ikke blot om at have tek-
nologien til at behandle vand, så det kan 
leveres i præcis den kvalitet, der kræves 
til de forskellige funktioner. Det hand-
ler i ligeså høj grad om alt dét udenom 
– altså fx service, sikkerhed, fleksibilitet, 
finansiering mv., siger Tonni Bechmann 
Angelsø, salgschef i BWT, Best Water 
Technology, der er Europas førende virk-
somhed inden for vandteknologi.

Vand, H2O, er i princippet et simpelt 
stof, og nok det eneste stof, som selv 
mange børn kender den kemiske formel 

for. Men det vand, der kommer ud af ha-
nerne, er helt anderledes kompliceret. 
På sin vej ned gennem jordlagene opta-
ger regnvandet salte, mineraler og andre 
stoffer. Hvordan det sker, afhænger af, 
hvilke jordlag vandet passerer, og derfor 
er er der stor forskel på grundvandet i 
Ringkøbing og København. Til drikke-
vand er det fint nok, men til komplice-
rede processer i industrien, farmacien – 
og på hospitaler, er det nødvendigt med 
vand af helt specifik renhed og kvalitet.

Økonomi og sikkerhed i fokus

På BWT’s hjemmeside bwt.dk er der et 
halvt hundrede sider med beskrivelser 

af vand og forskellige teknologier til at 
blødgøre og afsalte vand, og alene det 
at vælge den rigtige metode er en viden-
skab i sig selv.

– Det er naturligvis afgørende at 
vælge den teknologi, der sikrer vand i 
den specifikke kvalitet, der kræves. Men 
for os er det mindst lige så afgørende, at 
det sker til de lavest mulige omkostnin-
ger for vores kunder, påpeger Tonni Be-
chmann Angelsø.

BWT leverer derfor anlæggene med 
drift- og serviceaftaler, der sikrer den 
bedst mulige økonomi og sikkerhed for 
brugerne.

– For eksempel udregner vi altid en 
tilbagebetalingstid for vores HVD-serie 
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Vil du også have styr 
på driftsopgaverne?
Få den mest brugervenlige 
software til din Facility-afdeling

TOPdesk hjælper dig med at 
effektivisere og systematisere 
opgavehåndteringen. Med markedets 
mest brugervenlige software kan I 
skabe overblik over opgaverne og sikre 
at jeres ressourcer udnyttes optimalt. 
Løsningen er webbaseret, så alle 
kan nå systemet via både PC, tablet 
og smartphone. Og da løsningen er 

bygget omkring ikoner, kan selv ikke IT-
kyndige, bruge løsningen uden oplæring. 

TOPdesk er modulbaseret, hvilket betyder 
at I kun betaler for det I bruger. Med en 
standardløsning sikres et kort effektivt 
implementeringsforløb og den faste 
månedlig betaling uden binding giver jer 

frihed og klarhed over økonomien.    

Vil du vide mere?
Besøg www.topdesk.dk eller ring  
på 7015 7500 og hør hvor hurtigt I kan 
komme i gang.

VANDBEHANDLING

Tonni Angelsø

af blødgøringsanlæg, og besparelserne i 
vand- og saltforbrug kan ofte dække in-
stallationsomkostningerne. Vi kan dele 
afdragene op, så de præcis passer med 
besparelserne. Det er således muligt at in-
stallere BWT-anlæg uden ekstra omkost-
ninger, oplyser Tonni Bechmann Angelsø.

Der stilles ekstremt høje krav til vand-
kvaliteten i fx sterilcentraler, dialyse- og 
hæmodialyseapparatur, og BWT har 
indtil nu leveret anlæg til blandt andre 
Skejby, Odense OUH, Bispebjerg og 
Hvidovre, Randers Hospitaler og til en 
stor del af landets sterilcentraler.

Legionella-sikkerhed ved lavere 
temperatur

Ud over de anlæg, som skal sikre vand-
kvaliteten til specielt hospitalsapparatur, 
kan BWT også forbedre kvaliteten af 
brugsvand til fx bad.

– Specielt venter vi os meget af vores 
Safeshower-anlæg, som er udviklet til at 
bekæmpe Legionella i badevand, afslø-
rer Tonni Bechmann Angelsø.

I Danmark undgår man primært Le-
gionella i det varme vand ved at holde 

en høj vandtemperatur, og det betyder 
et højt energiforbrug uden helt at løse 
problemet. BWT Safeshower bekæmper 
Legionella og andre bakterier og biofilm 
nedbrydes også i rørsystemet. Anlægget 
producerer et stof kaldet Neuthox, det 
fremstilles kun med salt, vand og strøm. 
Teknologien gør det muligt at sænke 
temperaturen på det varme vand ned 
til 45 grader, temperaturforskellen mel-
lem 45 og 55 grader som er minimum 
fremløbstemperatur, giver store energi-
besparelser, og det betyder også mindre 
kalkudfældning i hele varmtvandsforsy-
ningen.

– Metoden anvender ikke giftige ke-
mikalier og det gør det helt unikt. Drift-
spersonalet skal kun påfylde salt, hvilket 
gør det meget nemt at drifte. Tidligere 
kendte metoder bruger giftige kemika-
lier, der i yderste konsekvens kan være 
farlige ved forkert anvendelse, med 
BWT Safeshower er patienter og per-
sonale i sikre hænder, siger Tonni Bech-
mann Angelsø.

BWT markedsfører, installerer og ser-
vicerer Safeshower.
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SUNDHEDS-IT

Kan IT-standarder skabe 
et bedre sundhedsvæsen?
Flere og flere bruger HL7-standarder i det danske sundhedsvæsen. Landspatientregistret (LPR) anvender 
en HL7 standard som grundlag for indberetning. LPR danner således datagrundlaget for flere af de 
nationale sundhedsregistre, når det kommer til forskning, overvågning af sygdomme og behandlinger. Det 
skaber bedre sikkerhed og mere effektiv kommunikation i sundhedsvæsnet.

Over de sidste tre år er der gradvist ble-
vet klargjort flere HL7-standarder, som 
bruges nationalt. Basalt set handler det 
om deling af borgerens sundhedsdata 
og mere specifikt om, hvordan standar-
der kan få IT- systemer i sundhedsvæs-
net til at ”tale sammen”. Interessen for 
HL7-standarder er også stor hos leve-
randører, som arbejder på højtryk for at 
implementere dem i deres produkter.

Hvordan skaber HL7-standarder 
værdi for sundhedsvæsnet?

HL7 er en forkortelse for ”Health Level 
Seven”, og er en international non-profit 
organisation, der udarbejder datastan-
darder inden for sundhedsinformatik. 
Organisationen har over 2.000 med-
lemmer fra ca. 500 virksomheder på 
verdensplan. Det betyder, at mere end 
90% af informationssystemerne inden 
for sundhedsorganisationer rundt om i 
verden er repræsenteret.

To centrale elementer i HL7 standar-
der er CDA og FHIR:
•  CDA (Clinical Document Architecture)
•  FHIR (Fast Healthcare Interoperability 

Resources).

CDA er en hyppigt anvendt standard, 
som gør, at sundhedsvæsnet kan lave 
dokumenter med patientinformation, og 
dele disse med andre sundhedsfaglige 
eller myndigheder. Dokumenterne kan 
indeholde alt fra allergier til forsikrings-
information, skulle det være nødvendigt. 
Standarden understøtter, at patientdata 
kan bruges på tværs af organisationer i 
sundhedsvæsnet: praktiserende læger, 
hospitaler, specielklinikker og myndighe-
der. Det kræver dog, at parterne under-
støtter standarden i deres it-systemer.

FHIR er en ny standard i HL7 og kan 
ligesom CDA være dokument-centreret. 
Det mest interessante ved FHIR er dog, 
at det er en software tilgang, som er cen-
treret omkring services. Konkret betyder 

det, at relevant sundhedspersonale og 
leverandører kan få adgang til data frem-
for at udveksle data. Det giver helt nye 
muligheder for samarbejdet mellem de 
forskellige parter i sundhedsvæsnet, da 
sundhedsaktører kan efterspørge den 
nødvendige information uden at vente 
på, at en anden sundhedsaktør har vur-
deret, at informationen skal sendes til 
dem.

De to tilgange kan være med til at 
understøtte hinanden, og derigennem 
skabe et bedre grundlag og organisering 
for sundhedsvæsnets digitaliseringen. 
HL7 standarder kan altså være med til at 
modernisere sundhedsvæsnet, og sikre 
højere effektivitet – uden at gå på kom-
promis med sikkerheden.

I 2015 oprettede danske HL7 eksper-
ter den danske affiliate, HL7-Denmark, 
i regi af Dansk Standard: https://www.
ds.dk/da/udvalg/kategorier/sundhed/
hl7-denmark
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RENOVERING

LED-teknologi sikrer hurtig 
og smidig kloakfornyelse på 
Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens sætter i forbindelse med en større renovering af hospitalsbygningerne også gang 
i renovering af kloaknettet. Investeringen i fornyelsen af kloakkerne sker med en klar strategi om at forstyrre 
omgivelserne mindst muligt. Derfor er strømpeforing valgt frem for udskiftning, så man undgår opgravning. 
Patenteret LED-teknologi fra Per Aarsleff A/S sikrer en hurtig og smidig fornyelse med strømpeforinger.

AF HENRIK STEEN HANSEN

– Hvis vi skulle grave store dele af om-
rådet op, så siger det sig selv, at det får 
store konsekvenser for driften af sygehu-
set, samtidig med, at det bliver markant 
dyrere, siger sektionsleder for teknisk 
afdeling på Regionshospitalet Horsens 
Bjørn Laborne Dencker Hansen.

Han peger på, at store dele af lednings-
nettet er fra tresserne og den ældste del 
er endda endnu ældre. TV-inspektionen 
viser, at ledningsnettet er nedslidt flere 
steder, og der har allerede været akutte 

skader, hvor det har været nødvendigt at 
grave op og udskifte de gamle rør.

– Sker der først kollaps af kloaklednin-
ger, så kan vi ikke undgå at skulle grave 
de gamle rør op og lægge nye. Derfor 
har vi på baggrund af TV-inspektion fået 
udarbejdet tilstandsvurderinger, så vi har 
et overblik over, hvilke ledninger, der 
kan nå at blive strømpeforet inden de 
kollapser, siger Bjørn Laborne Dencker 
Hansen.

Det er entreprenørvirksomheden Per 
Aarsleff der med udgangspunkt i TV-
inspektion har udarbejdet tilstandsvur-
deringer og efterfølgende delt kloakled-

ningerne op i et skadesindeks. Det giver 
overblik over, hvilke ledninger, der skal 
renoveres her og nu og hvilke ledninger, 
der godt kan vente nogle år.

– Fornyelsesplanerne giver os sikker-
hed for en optimal drift, og sikrer sam-
tidig, at vi ikke lige pludselig står med 
sammenfaldne kloakker, der bl.a. kan 
skade vores renoverede bygninger. Og 
ved at undgå de akutte driftsstop, sparer 
vi rigtig mange penge, og vi undgår store 
gener for patienter og ansatte, siger 
Bjørn Laborne Dencker Hansen 

Undgår rotteproblemer

En strømpeforing er en polyesterforing, 
der krænges ind i eksisterende, ned-
slidte kloakrør og derved sparer tid og 
omkostninger i forhold til opgravning af 
asfalterede eller flisebelagte områder. 
En Aarsleff Strømpeforing er testet hos 
Teknologisk Institut og har alt efter be-
lastningen en forventet levetid på op til 
100 år.

For Regionshospitalet Horsens hand-
ler det i høj grad også om rettidig omhu, 
hvor det er altafgørende, at kloaksyste-
met er tæt og lukket, bl.a. så man også 
undgår, at rotter kommer op fra kloak-
kerne til fare for ansatte og patienter. 

– Kloaknettet under hospitalet er et 
hårdt belastet miljø med stor gennem-
strømning 24 timer i døgnet, herunder 
store mængder varmt vand, kemikalier, 
rengøringsmidler mv. Så derfor er der 
også et miljø perspektiv i tætte kloakker, 
forklarer Bjørn Laborne Dencker Han-
sen.
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RENOVERING

LED-teknologi sikrer minimale 
gener på hospitaler

Aarsleff er Danmarks førende inden for 
fornyelse af afløbsinstallationer med 
strømpeforinger og har ved hjælp af 
virksomhedens patenterede Bluelight 
teknologi gennem de senere år renove-
ret en række hospitaler i Danmark. Bl.a. 
Aarhus Universitetshospital, Vejle Syge-
hus, Bispebjerg Hospital, Regionshospi-
talet Randers m.fl.

Ifølge projektleder Henrik Brøndum 
hos Aarsleff har de driftsansvarlige på 
hospitalerne med tiden erfaret, at hvis 
der bliver renoveret inden ledningsnet-
tet falder helt sammen, så er det ikke 
længere forbundet med driftstop og 

store gener for ansatte og patienter, når 
kloakkerne skal fornyes

– Vores patenterede og gennemte-
stede Bluelight teknologi til udhærdning 
af strømpeforinger, er ud over at være 
mere sikker i forhold til traditionelle ud-
hærdningsmetoder, også markant hur-
tigere og kræver minimal plads. Derfor 
er den specielt velegnet til hospitalsom-
råder som her i Horsens, siger Henrik 
Brøndum.

Det specielle ved den patenterede 
Bluelight teknologi er, at Aarsleff anven-
der lysdioder som ved en bestemt bølge-
længde matcher polyesterstrømperne, 
så strømperne hærder, når LED-lampen 
kører forbi og lyser ind på strømperne. 
Hærdningen er computerstyret, hvilket 

sikrer en ensartet og 100 procents hærd-
ning.

Dårlige kloakker skader 
bygninger

På samme måde som Regionshospitalet 
Horsens, så tænker flere og flere hospita-
ler i stigende grad afløbsinstallationer ind 
som en del af helhedsløsninger, bl.a. i for-
bindelse med renoveringer af bygninger.

– Utætte og dårlige kloakker ska-
der bygninger og forårsager derved en 
række dyre følgeskader.

Fugt fra de utætte og sammenfaldne 
kloakker kan bl.a. sive op i bygninger og 
derved får bl.a. skimmelsvamp optimale 
betingelser, siger Henrik Brøndum.

Fornyelse af kloaknettet via strømpe-
foring er specielt velegnet til sygehu-
sene, hvor der skal tages specielle hen-
syn, som f.eks. friholdelse af brandveje, 
ambulancekørsel samt den daglige drift 
for brugerne af hospitalets område.

Per Aarsleff har endvidere mulighed 
for at tilpasse de forskellige typer af 
strømpeforinger til det spildevand, der 
udledes på hospitalerne.
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Effektiv kloakfornyelse

www.aarsleffpipe.com

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

Ny teknologi skaber besparelser på 
landets sygehuse

FLEKSIBELT SYGEHUSBYGGERI

Hospitalsbyggeri skærer 
op til to år af tidsplanen
Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop godkendt en omprioritering, der betyder, at Akuthuset i Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg kan bygges op til to år hurtigere end oprindeligt planlagt. Det medfører, 
at røntgen og operationsgang i et par år skal fungere i et ”anneks” til hospitalet. Personalet bakker op.

Det er et ekstremt fleksibelt projekt, der 
betyder, at der endnu engang kan skæres 
i byggetiden på Nyt Hospital og Ny Psy-
kiatri Bispebjerg. I stedet for at have et 
færdigt Akuthus i 2024, bliver det nu klar 
til patienter ved årsskiftet 2022/2023.

”Vi har haft et forbilledligt samarbejde 
med både klinikerne og vores totalråd-
giver. Alle parter har spillet ind og bragt 
ofre. Hvis bare én havde haft nej-hatten 
på, kunne det ikke lykkes,” fortæller en 
glad projektansvarlig vicedirektør Claes 
Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frede-
riksberg Hospital.

Store gevinster ved at bygge 
hurtigere

Den gordiske knude i byggeprojektet er 
nordenden af den eksisterende bygning 

7, der ligger midt på hospitalsområdet og 
rummer bl.a. røntgenafdeling og opera-
tionsgang. Oprindeligt var det planen at 
bygge Akuthuset oppe fra Tuborgvej, 
stoppe på halvvejen for at flytte funktio-
nerne i bygning 7, rive bygning 7 ned og 
bygge færdig. Det indebar ca. halvandet 
års byggepause midt i det hele.

”Men hvad nu, hvis vi kunne rive 
nordenden af bygning 7 ned og bygge 
hele Akuthuset ud i ét? spurgte vi en dag 
os selv, og siden har vi ikke sluppet tan-
ken. Gevinsterne ved at blive hurtigere 
færdige er store. Både økonomisk, fordi 
vi ikke skal have både Frederiksberg- og 
Bispebjerg-matriklerne i drift i så lang tid, 
og kvalitetsmæssigt, fordi vi hurtigere 
får et helt nyt hospital,” forklarer Claes 
Brylle Hallqvist.

Nordblok bygges i lynspor

Løsningen er, at man bygger nordblok-
ken af Akuthuset i en form for ”lynspor” 
fra sommeren 2018 til 2020. Det bety-
der, at røntgen og operationsgang kom-
mer til at ligge lidt væk fra resten af ho-
spitalet, men forbundet via tunnel som 
en slags ”anneks”. Desuden etableres en 
røntgen-satellit ved Akutmodtagelsen. 
Der lægges ikke skjul på, at det bliver en 
ret udfordrende tid:

”Det bliver en hel del besværligere 
for os, men det bliver bedre, at det nye 
hospital bygges færdigt før planlagt. For 
vores afdeling, som lige nu ligger spredt 
flere steder på hospitalet, er det en stor 
fordel, at vi i det nye hospital får samlet 
funktionerne,” siger ledende overlæge 
Lars Tue Sørensen fra Abdominalcen-
teret, Kirugisk Afdeling, som skal bo i 
nordblokken.

Det er heller ikke uden omkostninger 
at bygge hurtigere. Der skal bruges ca. 
64 mio. kroner på genhusning i form af 
midlertidige røntgen-funktioner, konto-
rer og indgang i nordblokken. Til gen-
gæld er der et trecifret millionbeløb at 
hente ved, at byggeriet er færdigt ca. to 
år hurtigere.

Stor interesse fra byggebranchen

Byggeriet af nordblokken bliver udbudt 
i en totalentreprise i starten af 2018. ”Vi 
har oplevet en stor interesse fra entre-
prenørbranchen i forhold til byggeriet af 
Akuthuset, så jeg håber, at nogle dygtige 
entreprenører vil byde på nordblokken, 
når den udbydes i det tidlige forår 2018.” 
siger Claes Brylle Hallqvist.

”Det her projekt har vist en fleksibilitet langt over, hvad vi havde forventet, siger vicedirek-
tør Claes Brylle Hallqvist, her ved et af de røde flag, der markerer det nordlige hjørne af det 
kommende Akuthus. Foto: Byggeriets Billedbank. Fortsættes side 20



Effektiv kloakfornyelse

www.aarsleffpipe.com

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

Ny teknologi skaber besparelser på 
landets sygehuse
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FLEKSIBELT SYGEHUSBYGGERI

Det helt store spørgsmål er, hvorfor 
man ikke havde tænkt på at bygge Akut-
huset på denne måde fra starten. Til det 
svarer Claes Brylle Hallqvist:

”Det her projekt har vist en fl eksibili-
tet langt over, hvad vi havde forventet. 

Jeg må give en stor ros til vores totalråd-
givere, der har udtænkt Akuthuset og 
sidenhen været med på at skære det til, 
så vi nu har mulighed for at gennemføre 
denne optimeringsmulighed.”

For yderligere oplysninger

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
tlf. 23 24 27 08

FAKTA

•  Ved at bygge nordblokken af Akuthuset hurtigt, kan funktioner i det eksisterende hospital fl yttes, og nordenden af bygning 7 
rives ned. Derved kan Akuthuset bygges ud i ét stræk uden nedrivning midtvejs.

•  Røntgen, Ortopædkirurgisk operationsgang og akut-operationsgang for Abdominalcentret vil ligge i nordblokken og fungere 
som et anneks til hospitalet gennem to år.

•  Den ændrede byggetakt koster 64 mio. kroner i genhusningsudgifter, men der er ca. 300 mio. kroner at spare ved at lukke 
Frederiksberg Hospital to år tidligere og samle funktionerne på Bispebjerg Hospital.

•  Akuthuset er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der opføres på Bispebjerg Hospitals område frem til 2024.

•  Totalrådgivere på projektet er KHR Architecture, ARUP og EYP Architecture & Engineering.

•  Projektet er fi nansieret af Statens Kvalitetsfond med 2,95 mia. kroner og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner (PL 
2009).

•  Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitets-
fond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

En omprioritering betyder, at den nordlige del af Akuthuset (midt i billedet) kan opføres hurtigere. Op mod to år kan skæres af den oprin-
delige tidsplan. Illustration: Friis & Moltke.
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RENOVERINGSMETODE

Bygherrer famler i blinde 
– renoveringsmetoder til faldstammer underlægges nu ensartede tests 

Slut med at bygherrer og rådgivere 
famler i blinde nå ejere af etageejen-
domme skal vælge mellem de tilgæn-
gelige metoder, der findes på markedet 
for faldstammerenovering. Med en ny 
faldstammeanvisning fra Teknologisk In-
stitut skal det være muligt at sikre sig, at 
renoveringsmetoden har en kvalitet, der 
kan sammenlignes med en traditionel 
udskiftning. Det er der i dag kun få leve-
randører og metoder, der lever op til.

På markedet for renovering af fald-
stammer findes der mange uprøvede 
løsninger og produkter, hvor der ikke er 
tilstrækkelig dokumentation. Teknolo-
gisk Institut har derfor på opfordring fra 
branchen udarbejdet en anvisning, der 
bl.a. beskriver de krav og prøvninger, 
der bør kræves som dokumentation for 
renoveringssystemernes kvalitet.

– Når en bygherre skal vælge mellem 
en traditionel udskiftning eller en reno-
veringsmetode, skal det være muligt at 
sikre sig, at renoveringsmetoden har en 
kvalitet, der kan måle sig med en traditi-
onel udskiftning, siger Flemming Spring-
borg, seniorspecialist og civilingeniør 
hos Teknologisk Institut.

Etageejendomme over hele landet 
står foran store renoveringer af ned-

slidte faldstammesystemer. Renovering 
af faldstammer er derfor et marked i ha-
stig vækst. Men bygherrer og rådgivere 
famler ofte i blinde, når de skal vælge 
leverandør og renoveringsmetode på 
et marked, hvor der arbejdes med be-
greber som strømpeforing, coating og 
relining.

Teknologisk Institut har derfor beskre-
vet en række tests, der som minimum 
skal foretages af de enkelte produkter, 
for at en bygherre kan være sikker på, 
at der købes et produkt med en ordent-
lig kvalitet og en levetid, der modsvarer 
investeringen. TI afholder konference 
d. 27. september 2017 i Taastrup, hvor 
anvisningen præsenteres.

Certificeringsordning kunne 
være næste skridt

Faldstammeanvisningen er udarbejdet 
på opfordring fra entreprenører, der ar-
bejder med renovering af faldstammer, 
hvor aktørerne er enige om, at der skal 
være mere gennemsigtighed, når byg-
herrer skal vælge metoder og leverandø-
rer til renovering af nedslidte faldstam-
mer. Det er frivilligt om leverandørerne 
vil lade deres metoder teste.

Hos entreprenørfirmaet Per Aarsleff, 
der er markedsledende inden for strøm-
peforing af faldstammesystemer, håber 
man på at branchen bakker op, og at 
der på et tidspunkt kommer en certifi-
ceringsordning, som man kender det fra 
kloakledningerne i jorden.

– Vi ser meget gerne, at de forskellige 
metoder til renovering af faldstammer, 
underlægges de samme ensartede tests 
som Teknologisk Institut har beskrevet. 
Det vil give rådgivere og bygherrer en 
mulighed for at træffe beslutninger på 
et oplyst grundlag, når der skal vælges 
produkt og metode i forbindelse med 
udbud af projekter. Med ensartede tests 
kan man nemmere sammenholde de en-
kelte produkters egenskaber og kvalitet, 
og se det i forhold til de kravspecifika-
tioner som stilles til et nyt faldstamme-
system, siger salgsleder Henrik Kjær fra 
Aarsleff Rørteknik.

Bygherrer savner 
gennemsigtighed

Hos Ikast Andelsboligforening, der ad-
ministrerer cirka 800 lejemål fordelt på 
19 afdelinger, ser ejendomsinspektør 
Erik Nielsen renoveringsmetoderne som 
særdeles effektive og med langt mindre 
gener for beboerne end ved udskiftning. 
Samtidig er der massive besparelser, 
fordi der ikke længere skal postes store 
beløb i reetablering af køkkener og ba-
deværelser, nedbrydning af gulve, gen-
husning af beboere mm.

Men på grund af manglende standar-
der, som gør at han kan sammenlige for-
skellige produkter, holder han sig tæt til 
strømpeforingsmetoden, som via simu-
lerede tests hos Teknologisk Institut har 
påvist en levetid på op til 100 år.

– Der er brug for ens standarder, både 
for mig som bygherre, men i høj grad 
også for rådgivere, så de kan rådgive 
deres kunder på et troværdigt grundlag. 
Vi skal have sikkerhed for, at vi køber et 
produkt, der har de egenskaber og den 
kvalitet, som sikrer den lovede levetid, 
siger Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger

Flemming Springborg,  
Teknologisk Institut, 72 20 22 89
Erik Nielsen, ejendomsinspektør  
Ikast Andelsboligforening, 25 65 03 20
Henrik Kjær, salgsleder  
Aarsleff Rørteknik, 40 44 24 48
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SPILDEVAND

Energistyrelsen:  

Større hospitaler kan 
ikke sende ansvaret for 
spildevandet videre
Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen bekræfter, at den nye vandsektorlov kan få store konsekvenser 
for danske hospitalers spildevandsrensning. Særligt de store hospitaler vil i fremtiden skulle rense sit 
spildevand selv – og under helt nye forudsætninger.

Mange har været i tvivl om, hvad den 
nye vandsektorlov kommer til at betyde 
for hospitalers spildevandsrensning. 
Med Energistyrelsens vejledende udta-

lelse fra maj 2017 er vi kommet tættere 
på svaret.

Den vejledende udtalelse konklu-
derer, at forsyningsselskaber fremover 

hverken må eje, etablere, finansiere eller 
varetage driften af virksomheders de-
centrale spildevandsanlæg. Det vil reelt 
i mange tilfælde betyde, at de offentlige 
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SPILDEVAND

forsyningsselskaber ikke længere må 
rense spildevand for hospitaler.

Klar udtalelse

Energistyrelsen fremhæver med henvis-
ning til bekendtgørelsen om vandselska-
bers deltagelse i tilknyttet virksomhed, at 
vandselskaber udelukkende må deltage 
i drift af forrensningsanlæg – men dog 
hverken eje, etablere eller finansiere 
dem. Da der stilles meget høje krav til 
hospitalers renseanlæg – inklusive fjer-
nelse af lægemiddelrester og resistente 
bakterier – vil disse dog ikke blive be-
tragtet som forrensninganlæg, men som 
decentrale renseanlæg.

Der henvises desuden til spildevands-
betalingsloven, hvor det fremgår at for-
syningsselskaber, der er omfattede af 
vandsektorloven, alene må finansiere 
og kræve betaling for etablering, drift 
og vedligehold af egne anlæg. Decen-
trale renseanlæg – som kendes fra større 
hospitaler i Danmark – vil i fremtiden gi-
vetvis ikke blive betragtet som sådanne 
’egne anlæg’,

Hospitaler i fremtiden

For særligt de store danske hospitaler be-
tyder den nye lovgivning og den forven-
tede fortolkning af den, at der skal tæn-
kes i nye baner. En række af Danmarks 
største hospitaler må forvente at blive 
mødte med et krav om, at deres spilde-
vand skal være renset, allerede inden det 
forlader matriklen.

På kort sigt vil dette utvivlsomt vise sig 
at være en stor og kompleks udfordring 
for hospitalernes driftsansvarlige, der 
enten på egen hånd eller med hjælp fra 
private underleverandører må etablere 
decentrale renseanlæg. Der må dog sam-
tidig være grund til forsigtig optimisme, 
da de berørte hospitaler på længere sigt 
får friheden til at etablere anlæg, der er 
bedre og billigere i drift end den nuvæ-
rende kommunale rensning.

Energistyrelsens konklusion

”Energistyrelsen kan således vejledende 
udtale, at spildevandsforsyningsselska-
ber ikke må eje, etablere, finansiere el-

ler varetage driften af en virksomheds 
decentrale renseanlæg, der udleder di-
rekte til recipient uden om det centrale 
spildevandsforsyningsselskabs anlæg, 
som tilknyttet virksomhed eller som led 
i selskabets hovedvirksomhed.”

Den vejledende udtalelse kan findes 
i sin helhed på Energistyrelsens hjem-
meside www.ens.dk. Skriv ’Vejledende 
udtalelse om drift af decentrale rensean-
læg’ i søgefeltet.



DIGITALISERING

Nu kan I sende røntgen billeder 
med e-mail til jeres patienter
Hvad gør man, hvis man skal sende et røntgenbillede til en patient? Det fylder for meget til Digital Post, og 
det er personfølsomt, så det kan have enorme konsekvenser, hvis det falder i forkerte hænder.

Denne udfordring kender man til i Re-
gion Midtjylland, hvor man har valgt at 
bruge Bluewhale som supplement til 
Digital Post. Med Bluewhale kan man 
sende store vedhæftninger som rønt-
genbilleder eller hele journaler og samti-
dig beskytter Bluewhale indholdet ved at 
kryptere det. Man sender en e-mail, som 
man plejer, så det er en meget pragma-
tisk løsning, som er nem at bruge, siger 
Christian Mørch, som er partner i den 
danske virksomhed Bluewhale.

– Vores e-mailsystem er i mange år 
blevet brugt til at sende sikre e-mails og 
store vedhæftninger i kommuner, of-
fentlige institutioner og private virksom-
heder, men nu ser også sundhedssekto-
ren en fordel i nemt og sikkert at kunne 
sende store filer med e-mail.

Man kan have en fortrolig dialog

Alt for mange sender persondata herun-
der følsomme oplysninger med alminde-
lig e-mail uden at tænke på, at det svarer 
til at sende et åbent postkort. I Danmark 
findes der gode muligheder for at kom-
munikere sikkert og verificere, at man 
får fat i rette modtager, men det er alli-
gevel vores erfaring, at mange har behov 
for sikker kommunikation, der ligger ud 
over fx Digital Post. Disse behov kan 
Bluewhales løsning dække.

– Vores brugere fremhæver det som 
en stor fordel, at de med Bluewhale kan 
have en sikker dialog med deres modta-
ger, fordi modtageren kan sende et sik-
kert svar tilbage.

Øget fokus på datasikkerhed – er 
I klar til de nye persondataregler 
fra EU?

Fra maj 2018 træder EU’s nye personda-
taforordning i kraft bl.a. for at beskytte 
borgernes persondata.

– Vi ser det som vores vigtigste mis-
sion at hæve barren for datasikkerhed, 
når det kommer til at sende sikre e-mails 
og store filer. Bluewhale er kendt for at 
kunne lukke de huller, hvor andre syste-
mer kommer til kort, og vi holder hånden 
under vores brugere, så de ikke kommer 
på kant med EU’s nye regler, forklarer 
Christian Mørch.

Læs mere om, hvordan I kan sende sikre 
e-mails og store vedhæftninger på 
www.bluewhale.dk

Ny facade bygger videre på hospitalets historie
En facade med dybde, farvespil og historiske referencer er målet, når det nye akutcenter ved 
Regionshospitalet Viborg i disse dage får monteret sin endelige facade.

Siden sommer har det 24.000 kvadrat-
meter store akutcenter stået med sølv-
farvet facade. Men nu er det slut. Hånd-
værkerne er netop nu i fuld gang med at 
montere i alt 4000 kvadratmeter brune 
aluminiumsplader, som kommer til at 
dække den indvendige klimaskærm og 
udgøre akutcentrets endelige facade.

I første omgang sættes de flade alumi-
niumsplader fra Fjelsø Entreprise i Aale-
strup op. Og efterfølgende monteres så 
lodrette sværd – eller lameller – ligesom 
facaden også får vandrette bånd under 
vinduerne. På den måde får facaden en 
god dybde, mens de eloxerede alumini-
umsplader sikrer et farvespil, som skifter 
alt efter lys og vinkel, forklarer Susanne 
Jensen, der er projektleder i hospitalets 
Projektafdeling.

Inden akutcentret blev tegnet, var ar-
kitekterne rundt og kigge på hospitalets 
eksisterende bygninger og tage billeder 
af de forskellige facader, farver og mate-
rialer, som allerede findes på matriklen.

– Og i stedet for at opfinde et helt nyt 
facadeudtryk, har arkitekterne valgt at 
tage udgangspunkt i det eksisterende 
og fortolke dét udtryk på en ny facon. På 
den måde læner vi os op ad hospitalets 
historie og trækker tråde tilbage til ho-
spitalets gamle gule murstensbygninger 
og de brune behandlerbygninger fra 
70’erne, siger Susanne Jensen, der selv 
er uddannet arkitekt.

Tanken er samtidig, at det nye akut-
center med en facade af både gule mur-
sten og brune aluminiumsplader kan 
være med til at skabe et helhedsudtryk 

på et hospital, som er blevet udvidet og 
bygget om ad flere omgange.

Det nye akutcenter er en del af det 
omfattende kvalitetsfondsbyggeri, hvor 
Regionshospitalet Viborg bygger til 
og om for i alt 1,164 milliarder kroner. 
Akutcentret skal blandt andet sikre gode 
rammer om en moderne og effektiv be-
handling, hvor patienter og pårørende 
for alvor kommer i centrum. Tidligere i 
projektet er der blandt andet bygget nyt 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade, 
Patologisk Institut, p-hus og nye ambula-
torier og sengeafsnit.
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Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

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

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

Besøg

www.cotedor.dk

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG 
ARKITEKTUR 

ønsker alle læsere og medlemmer en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Vi takker alle som har vist interesse for FSTA 
og glæder os til samarbejde med alle i det 

kommende år.

www.fsta.dk

1040889 HDA9_2017.indd   27 27/11/2017   15.05
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Antistatiske Rulleborde

WWW.WALBOM.DK · Tel. +45 32 46 11 60 · E-mail walbom@walbom.dk

- kontakt os for 
yderligere information

•	Kundespecificerede	løsninger

•	Stor	bæreevne

•	Aluminiumsstel	eller	stålstel	i	alle	farver

•	Laminatbordplader	i	hvid	eller	lys	grå

Tilbydes	også	i	ESD	udgave.
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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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Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk
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H JEMMESIDE

Ny hjemmeside hos Handy
Hos Handy har vi valgt at få lavet en ny 
hjemmeside, da vi i en længere periode 
har oplevet fejl med visning af vore pro-
dukter, dette har været til stor gene for 
vore kunder, da de ikke har kunne fi nde 
hvad de har søgt efter.

Vores nye hjemmeside har fået et nyt 
og mere morderne grafi sk design, som 
gerne skulle være med til, at gøre siden 
mere brugervenlig og gennemskuelig.

Endvidere er der blevet taget nye bil-
leder af vores produkter, for at give tyde-
ligere billede af produktet.

Cases

Som noget helt nyt på hjemmesiden kan 
man nu læse om de produkter vi har spe-
cial udviklet i samarbejde med kunden. 

Dette kan man fi nde i underemnet ”Ca-
ses”.

Vi håber at, der vil blive taget godt 
imod den nye hjemmeside, og det vil 
løse problematikken for potentielle kun-
der der søger efter nye varer.
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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
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

NY HJEMMESIDE

+45 65 97 77 96  |  www.kuvatek.dk  

Med nye referencer  
Herlev Hospital, Hancock Bryggeri, 

Silkeborg Business College, Oksbøllejren,
Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

HYGIEJNE

Flotex 
– en unik kombination af hygge og hygiejne

Med Flotex behøver du ikke gå på kom-
promis mellem en varm, behagelig ind-
retning og hygiejne og godt indeklima. 
Forbo Flooring har udviklet verdens ene-
ste tekstile gulvbelægning, der er lige så 
nemt at gøre rent som et elastisk gulv. Nu 
lanceres seks nye kollektioner og et nyt 
plankeformat af det populære tekstil.

Gulvtæpper er ikke noget, der nor-
malt bliver forbundet med et godt og 
hygiejnisk indeklima – de samler støv og 
er noget nær umulige at holde rene og 
er derfor sjældent et valg til indretninger 
med høj grad af hygiejne og tung fodtra-
fi k. Men med Flotex-gulvbelægninger 
fra Forbo er det en helt anden sag. Det 
er nemlig den eneste vaskbare tekstile 
gulvbelægning i verden. Og nu fås det i 
en plankestørrelse på 25x 100 cm.

Flotex er den optimale kombination af 
det skridsikre og akustiske fra tekstiler, 
holdbarheden fra elastiske gulvbelæg-
ninger og de mange designmuligheder i 
plankeformatet – uden at man behøver 
at gå på kompromis med indeklimaet og 
hygiejnen. Det gør de seks nye Flotex-
kollektioner til et oplagt valg til indretnin-
ger, der kalder på både sikkerhed, god 
akustik, varme og velvære, eksempelvis 
i åbne kontorlandskaber, hospitalsområ-
der eller plejesektoren.

Gulvet, der giver godt indeklima

De særlige fi bre i Flotex-plankerne er i 
glat, opretstående 6.6-nylon, der har en 
evne til at opsamle fi ne støvpartikler og 
først slippe dem i forbindelse med støv-
sugning – og så har alle Flotex-produkter 
fået en særlig anti-mikrobiel behandling, 
der beskytter mod udvikling af husstøv-
mider og bakterier, såsom MRSA og E-
coli.

“Vi bruger et sted mellem 80 og 90 
procent af al vores tid indendørs, og man 
tilskriver indeklimaet på vores arbejds-
pladser 11 procent af alle astmatilfælde 
på verdensplan. Derfor er der i den grad 
brug for en gulvbelægning, der yder be-
skyttelse mod mug, lugte og bakterier. 
Det er den væsentligste grund til, at vi 
har udviklet Flotex,” forklarer Thomas 
Kjær, der er teknisk chef hos Forbo Flo-
oring Danmark.

Flotex er fremstillet af 67 procent gen-
anvendte materialer og er desuden 100 
procent vandtæt, hvilket betyder, at der 
udelukkende er brug for vand og stan-
dardrengøringsmidler til rens. Sammen 
sikrer det, at indeklimaet kun bliver udsat 
for en minimal andel af farlige kemikalier.

Flotex-seriens planker måler 25 x 100 
cm og fås i seks mere forskellige design 

– Triad, Box-cross, Lava, Seagrass, Con-
crete og Wood, der er skabt ved hjælp 
en særlig prægeteknik i luven. Desuden 
fi ndes forskellige mønstre og et hav af 
farver. Til sammen giver det indretnings-
arkitekter og designere et uendeligt an-
tal muligheder; fra farverige, komplekse 
gulve til minimalistiske og elegante 
kombinationer, hvor det er form og luv-
retning, der skaber et opsigtsvækkende 
mønster under fødderne.



• 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 

 

AUTOKLAVERHYGIEJNE

INFECTION CONTROL

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08
PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

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

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48

Fleksible løsninger
Steelco Denmark tilbyder produkter og 
service, maskiner og anlæg inden for området 
rengøring, desinfektion og sterilisation, 
testprodukter samt management og 
traceability system.

Steelco Denmark A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com

www.steelcospa.com

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53
MEDICO

Igennem de sidste 15 år har JB-Medico 
produceret og leveret hygiejniske danske 
kvalitetsprodukter for Sundhedsvæsenet

Ergonomiske svingarme • Kanyleboksholdere • 
Kulisseklør/kulissestyr • Kulisseskinner • Sprit- og 
sæbedispensere • Medicinhåndtering eks. pilleknuser 
• Dropstativer • Handskeholdere • Rustfast stålbord 
+ meget mere.

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47

Besøg

www.cotedor.dk

Cote dOr_NY_57x57.indd   1 16/06/15   11.55

A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w

w
w

.a
og

hm
ed

ic
al

.c
om

AH Medical_57x57.indd   1 30/10/2017   08.36

n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

Landsdækkende service:
n  Belimed
n  Matachana
n  Steelco
n  Medisafe
n  og mange andre 

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk



PERSIENNESYSTEMER

Integrerede
persiennesystemer
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91 

www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

Vil du træffe ansvarlige 
valg med hensyn til 
hygiejne og miljø? 

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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Emergency Light.dk
Sikkerhedsbelysning • LED belysning

Primulavej 29, 8500 Grenaa
Tlf. 22 38 30 25
ana@emergencylight.dk emergencylight.dk

emergencylight.dk

Erfaring giver sikkerhed!


