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Sammen kan 
vi klare alt 

Et barn på hospitalet kan nemt blive utryg. 
Men det hjælper at have en at tale med og en 
ven at kramme. Derfor uddeler TrygFonden 
igen i år krammebamserne Theo og Thea til 
børn på hospitaler og specialklinikker. Den 
bløde bamse er mere end et trygt holdepunkt 
for små patienter. Den hjælper også læger og 
sygeplejersker med at bryde isen og beskrive 

behandlingen i børnehøjde. Erfaring viser, at 
krammebamsen har størst effekt, når barnet 
møder den tidligt i forløbet. Og når barn og 
samme bamse følges ad ved flere undersøgelser 
eller indlæggelser. Denne genbrugstanke har 
vi nu flyttet med over i produktionen, hvor 
krammebamserne har fået et bæredygtigt løft. 
Læs mere på trygfonden.dk/krammebamser
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AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE

FSTA skal kigge fremad og 
medlemmerne bestemmer retningen
FSTAformandens beretning ved generalforsamlingen 2021 var ikke helt traditionel. Beretningens 
tilbageskuende del var begrænset, fordi Covid19 mere eller mindre havde tvunget foreningen til at  
sætte aktiviteterne på pause. Derfor var blikket i stedet rettet fremad.

– I 2019 og ’20 har vi først og fremmest haft 
fokus på at overleve og gennemføre de ad
ministrative tiltag, der nu en gang var nød
vendige, sagde formanden, Kaj Hyldgaard 
og det var omtrent, hvad der blev plads til 
om fortiden.

Han takkede de samarbejdspartnere, der 
havde været med til at holde FSTAhjulene 
så nogenlunde i gang under den delvise 
nedlukning af foreningen den seneste tid. 
Det var blandt andre EY for bistand med 
administration, Niras for sekretariatshjælp i 
forbindelse med årskonference mv., Grøn
bech for hjemmesidedrift og elektronisk 
kommunikation og Vabø Publishing for re
daktion og udgivelse af det udvidede med
lemsmagasin, Hospital, Drift & Arkitektur.

– Det er blandt andet takket være disse 
samarbejdspartnere, at vores hovedfokus, 
nemlig videndeling, ikke har ligget fuld
stændigt stille under pandemien, sagde 
han blandt andet.

Forståelse mellem forskellige 
faggrupper

– Den vigtigste form for videndeling fore
går dog ved direkte kontakt mellem men
nesker. Det er først om fremmest ved 
FSTA’s årskonference og via arbejdet i 
FSTA’s faggrupper, at vi kan etablere kon
takter og opnå forståelse mellem de for
skellige fag og interessegrupper i vores 
forening, sagde Kaj Hyldgaard.

Og netop dén vigtige del af vidensud
vekslingen har ligget mere eller mindre 
stille under Covid19pandemien.

– Det er derfor afgørende, at de forskel
lige fagnetværk om elinstallationer, medi
cinske gasser, ventilation, genbehandling, 
kritiske forsyninger og commissioning 
kommer op at køre på fuld kraft igen. Flere 
af grupperne er allerede godt i gang, men 
der er også nøglepersoner som fx Torkil 
Vandborg, der har trukket sig ud, og derfor 

er det afgørende, at vi finder nogle andre, 
der vil påtage sig arbejdet med at koordi
nere og drive arbejdet i fagnetværkene, 
påpegede Kaj Hyldgaard, der også løftede 
sløret for, at flere fagnetværk – blandt an
det om BIM – kan være på vej.

Ud over videndeling er formålet med 
fagnetværkene at sætte fokus på de en
kelte emner fx ved en årlig temadag og at 
fungere som FSTA’s faglige høringsgrup
per i forskellige sammenhænge. Som ek
sempel nævnte Kaj Hyldgaard høringer om 
ventilation og hygiejne og deltagelse i pro
jekter som udarbejdelse af Nationale Infek
tionshygiejniske Retningslinjer – NIR – og 
energiforskningsprojekter som OP Vent 2.

Årskonferencen ’22 planlægges nu

Formanden opfordrede medlemmerne til 
at benytte årskonferencen til fx at disku
tere, hvad fagnetværkene skal beskæftige 
sig med, og hvilke temaer, der skal på pro
grammet til en temadag.

– Den største videndelingsbegiven
hed er FSTAkonferencen. Og faktisk er 
planlægningen af næste års konference 
allerede så småt ved at være i gang. Hvis 
nogen har ideer til emner og indlæg, er 
det oplagt at diskutere det her på dette års 
konference og gerne også melde det til os. 

Kaj Hyldgaard, FSTA
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Vi vil snart udsende nyhedsbreve, hvor vi 
efterlyser emner til næste års konference, 
afslørede Kaj Hyldgaard.

I det hele taget havde formanden stor 
fokus på at få input fra medlemmerne, om 
hvordan FSTA’s fremtid skal se ud.

– I FSTA diskuterer vi løbende, hvordan 
strategien for foreningens information og 
kommunikation skal være. Vi skal have 
lagt en linje både for, hvordan vi bedst får 
formidlet viden ud til medlemmerne, og 
for hvordan vidensudveksling skal foregå 
på tværs mellem foreningens medlemmer 
de næste femti år. Derfor vil vi gerne høre 
fra medlemmerne om deres ideer til for
bedringer af hjemmeside, sociale medier, 
nyhedsbreve, bladet Hospital, Drift & Arki
tektur eller andet, der har med vores kom
munikation og udvikling som forening at 
gøre, påpegede Kaj Hyldgaard.

Kurser og internationalt 
samarbejde 

FSTA er ikke alene i Verden. Tværtimod 
så har det internationale samarbejde altid 
haft stor vægt. Det har dog også ligget lidt 
stille på grund af Corona’en, men forman
den regner med, at der kommer gang i det 
igen. Han nævnte blandt andet, at FSTA’s 
internationale pendant, IFHE, holder kon
ference i Canada til september næste år, 
og at FSTAkonferencen i år havde besøg 
af personer fra flere af de Nordiske lande 
blandt andet Norge, Island og Færøerne.

– Formålet med at deltage i interna
tionalt samarbejde er det samme som for 
foreningen – nemlig at udvikle vores kom
petencer via videndeling. Og dén del vil vi 
fortsat blive ved med at udvikle, lovede Kaj 
Hyldgaard.

– Vi vil fx gerne kunne tilbyde kurser, 
uddannelse og undervisning i foreningens 
regi. Vi har gjort det før – fx i forbindelse 
med medicinske gasser, hvor vi udsendte 
en vejledning for test af gassystemer og 
efterfølgende underviste om den i alle regi
oner. Og sådanne kurser vil vi gerne kunne 
tilbyde mere af i fremtiden, uddybede han.

– Så lad os bruge lidt af den tid, vi har 
sammen de næste par dage, til at få snak
ket om dette og de andre punkter, jeg har 
nævnt. Snak med hinanden og med be
styrelsen, så vi kan udvikle FSTA og finde 
et fælles mål at styre mod i fremtiden, lød 
FSTAformand Kaj Hyldgaards afsluttende 
bemærkning ved FSTA’s tiende ordinære 
generalforsamling.

Referat

FSTAs formand Kaj Hyldgaard bød velkom
men til generalforsamling. Der var enighed 
om at denne generalforsamling dækker 
både 2020 og 2021, da der pga. Covid19 
ikke blev afholdt generalforsamling i 2020.

Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bjarne Brisson
Bjarne Brisson blev valgt ved applaud. 
Dirigenten konstaterede at generalforsam
lingen var lovligt indvarslet

Pkt. 2 Beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne år ved for-
mand, Kaj Hyldgaard
10. Ordinær forsamling
FSTA har været på pause under CV19.
Vi har holdt fokus på at overleve og gen
nemføre de adm. nødvendige ting.
FSTAs fagnetværk og denne konference er 
vores kerne i vidensdeling.

Her opstår der forståelse og kontakter mel
lem de forskellige interessegrupper som 
oftest medføre at der bliver skabt grobund 
for afklaringer på udfordringer.

Hvad er FSTA i dag:
FSTA har ca. 147 (141) medlemmer, se 
hjemmesiden.
FSTA køber hjælp fra:
Adm. samarbejde med Jane, EY.
Sekretariatets hjælp til konferencen Lena, 
NIRAS.
Hjemmesiden styres af Susanne, Grøn
bech.

FSTAs hjemmeside er foreningens hoved
kommunikationsvej til Jer.
FSTA arbejder kontinuerlige med at vedli
geholde vores hjemmeside.
Har I forslag til ændringer eller tiltag, så 
høre vi gerne.
http://fsta.dk/
HDA – Hospital Drift & Arkitektur.

Redaktionsudvalget består af personer fra 
FSTA og FSD og chefredaktør John Vabø.
Lægger planen for bladets indhold og te
maer.
Forslår emner og kontakter til artikler.
I er meget velkommen til at komme med 
forslag.
FSTA står over for en debat om forenin
gens informationsstrategi.
Vi skal have lagt de næste 510 års linje for 
hvordan vi når ud til Jer.
FSTA arbejder sammen med andre organi
sationer.

IFHE – internationalt – http://ifhe.info/
Der afholder en konference i lige år.
Toronto, Canada 17 – 21 September 2022
https://ches.org/conferencesand
events/2022ifhechesconference.html

IFHE – EU – http://www.ifhe.eu/
Afholder konference i ulige år.

FSTA, generalforsamling 2021
Referat af FSTAs 10. ordinære generalforsamling, afholdt på  
Hotel Nyborg Strand den 29. september 2021 kl. 16.0017.00

Fortsættes næste side
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Dette års EU konference afholdes den 27 
– 29 October 2021 i Gijón, Spanin
38 Seminario Ingeniería Hospitalaria Gijón 
2021 (congresodeingenieriahospitalaria.
com)
Skandinavien – Norge og Finland
Arbejder på kontakt til Sverige.

Aktiviteter for alle medlemmer:
FSTAkonferencen; FSTAs absolut største 
opgave og tilbud.
Planlægningen af 2022 udgaven starter 
snart.
FSTA sender et nyhedsbrev hvor vi spør
ger efter emner og temaer som planlæg
ningens gruppe kan arbejde med.
Kom gerne med forslag her også.

Fagnetværk skal op og køre igen
• Fagnetværk om elinstallationer
• Fagnetværk om medicinskgas
• Fagnetværk om ventilation
•  Fagnetværk om genbehandlings maski

ner
• Fagnetværk om kritiskforsyninger
• Fagnetværk om Commissioning
•  Gåhjemmøder i regionhovedstaden

Men Thorkil trækker sig ud nu – hvem træ
der til?

FSTA håber, at kunne opstarte flere fag
netværk, f.eks. BIM, Sikring af bygninger 
– ADK, TVO, Energi, De 17 verdensmål….

Fagnetværkets formål er at:
• Dele viden mellem FSTAs interessent

grupper
• Evt. skabe en årlig temadag
• Evt. lave små notater/rapporter mm.
• Agere FSTAs faglige høringsgrupper: 

Ventilation og Hygiejne
• Temadag – Hvad skal vi sætte til debat?
• Deltage i projekter, NIR, Elforsk Op

vent2

FSTAs fremtid
Hvordan FSTA skal udvikle sig fremover er 
jo i høj grad op til Jer.
Så lad os bruge lidt af den tid, vi har sam
men de næste dage til at få talt om dette.
Snak med hinanden og med bestyrelsen, 
så vi kan styre frem mod et fælles mål.
Nye emner for foreningen?
Kursus, uddannelse, undervisning.

Tak til bestyrelsen for årets indsats.

Beretningen er godkendt ved applaus.

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede 
regnskab ved næstformand & kasse-
rer, Mogens Thrane
3.1 Regnskab 2019
Det revideret regnskab blev godkendt ved 
applaus.

3.2 Regnskab 2020
Det revideret regnskab blev godkendt ved 
applaus.

Kommentar fra formanden: økonomisk er 
vi kommet godt ud af Covid19, men vi har 
ikke har fået den ønskede videndeling jf. 
foreningens formål.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. 
Virksomhed: 4.000 Kr.
Personlig: 300 kr. 

Forslag til uændret kontingent blev god-
kendt ved applaus.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
Vil FSTA uddele støtte til forskning og vi
densdeling inden for foreningens interes
seområde?
Det blev drøftet for og imod. Den overve-
jende stemning var imod at FSTA går den 
vej.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter 
6.1 Valgt til FSTAs bestyrelse:

På valg for 2 år.
På valg er Birgitte Gade Ernst, Arkitema 
Architects.
Birgitte Gade Ernst er villig til genvalg. 
(genvalgt)

På valg er Lene Stevnhoved, CEJ/Nyt Ho
spital Bispebjerg.
Lene Stevnhoved er villig til genvalg. (gen-
valgt)

På valg er Jørgen Lindegaard, Odense Uni
versitetshospital.
Jørgen Lindegaard er villig til genvalg. 
(genvalgt)

På valg er Kaj Hyldgaard, Nyt Aalborg Uni
versitetshospital.
Kaj Hyldgaard er villig til genvalg. (gen-
valgt)

Alle fire blev valgt ved applaus.

På valg for 1 år.
På valg er Mogens Thrane, OHPT.
Mogens Thrane er villig til genvalg. (gen-
valgt)

På valg er Michael Møller, Markedschef, 
Hospitaler, NIRAS.
Michael Møller er villig til genvalg. (gen-
valgt)

På valg er Thorkil Vandborg, Privat med
lem.
Thorkil Vandborg ønsker ikke genvalg.

Kandidat til bestyrelsespost: Finn Wester
gaard, Norconsult A/S (valgt)

Alle 3 blev valgt ved applaus.

6.2 Valg af suppleant:
På valg er Svend Christiansen, Regionsho
spitalet Randers.
Svend Christiansen er villig til genvalg.

På valg er Steffen Carl Jacobsen, Privat 
medlem.
Steffen Carl Jacobsen er villig til genvalg.

Kandidat til suppleantpost: Thomas Nord
kvist Jensen, Næstved, Slagelse og Ring
sted Sygehus

Svend og Thomas blev valgt ved afstem-
ning.

Pkt. 7. Valg af revisor
På valg er statsautoriseret revisor Per An
tonsen, E.Y. Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Per Antonsen. 
Per Antonsen blev genvalgt ved applaus.

Pkt. 8. Valg af kritisk revisor
På valg er kritisk revisor, Lars Brinck, Syd
vestjysk Sygehus, Esbjerg
Lars Brinck er villig til genvalg. 

Lars Brinck blev genvalgt ved applaus

Pkt. 9. Eventuelt
Michael kom med et ”reklameindslag” og 
opfordrede kredsen til deltagelse i redakti
onsudvalget – Stor ønske om at folk melde 
sig hertil.

Formanden sluttede GF 2021 af med at 
takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer/
suppleanter, Steffen og Thorkil, for et kom
petent arbejde og den store indsats gen
nem mange år.

Tilslut takkede formanden forsamlingen for 
det store fremmøde og dirigenten rundede 
af.

Referatet godkendt den 29. septem-
ber 2021
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CENTRALISERET 
VAKUUM FORSYNING – 
PÅLIDELIG, HYGIEJNISK 
OG EFFEKTIV
Brug vores erfaringer indenfor medicinsk luft- og 
vakuumløsninger til hospitaler, som altid overholder 
DN/EN ISO 7396-1.
Stol på en pålidelig vakuum partner.  
Stol på Busch.

Busch Vakuumteknik A/S
+45 87 88 07 77
info@busch.dk
www.buschvacuum.com

FSTA
 2021 

Nyborg

På Årskonferencen blev der afholdt 
generalforsamling, formand Kaj Hyldgaard 
samlede op på foreningens virke efter 
Covid-19, næstformand Mogens Thrane 
forklarede regnskabet – og der blev sagt 
behørigt tak til Thorkil Vandborg.
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Bæredygtig energi er det 
afgørende verdensmål
For Anders Eldrup, bestyrelsesformand i Danmarks Grønne investeringsfond og næstformand i Concito 
er der ingen tvivl: Verdensmål nr. 7 ”Bæredygtig energi” er dét vigtigste verdensmål og det, som får størst 
betydning for det daglige arbejde i hospitalssektorens tekniske afdelinger.

– I princippet er alle supersygehuse pro
jekteret og bygget ’for tidligt’. Hvis de var 
blevet projekteret i dag, hvor både kravene 
til energioptimering og bæredygtighed og 
den politiske bevågenhed er væsentligt 
større, ville sygehusene nok have været 
helt anderledes bæredygtige.

– Nu må teknikerne i stedet bruge kræf
ter på at tilpasse driften og bygningerne til 
de stigende krav. Det betyder, at der skal 
stor fokus på udnyttelse af energien, og på 
at gøre den bæredygtig – dvs. udlede så 
lidt CO2 som muligt, sagde Anders Eldrup 
til sidst i indlægget torsdag morgen.

Den tidligere departementschef i Fi
nansministeriet har et langt ’grønt ’ CV. 
Kommissionen for grøn omstilling af 
personbiler har endda i medier og folke
munde fået hans navn. Som administre
rende direktør for DONG var han med til 
at forvandle et olie og naturgasselskab til 
et grønt vind og solenergiselskab, DONG 
Energy. Senere har selskabet skiftet navn til 
Ørsted for at hædre opdageren af elektro
magnetismen, H.C. Ørsted.

Pusher debatten og får noget til at 
ske

– Den danske CO2udledning stammer fra 
tre store klumper og en kasse med blan
dede bolsjer. Energisektoren står for knap 
to femtedele, mens transport og landbrug 
står for lidt over en femtedel hver. Den 
sidste femtedel udgøres af ”andet”, som fx 
byggeri og industri, fortalte Anders Eldrup.

Groft sagt er man godt på vej med at 
gøre energisektoren baseret på sol og vind 
og dermed CO2neutral. Der er dog stadig 
udfordringer med fx at lagre energi, så der 
også er noget at bruge af, når solen ikke 
skinner eller vinden løjer af. Men hver
ken transportsektoren eller landbruget har 
indtil nu leveret væsentlige reduktioner af 
CO2udledningen.

Der er således nok at tage fat på for de 
organisationer, der også optræder på An
ders Eldrups grønne CV: Concito, hvor han 
er næstformand og Danmarks Grønne In
vesteringsfond, hvor han er formand.

– Concitos rolle er blandt andet at pushe 
klimadebatten frem. Concito er organisa
tion, alle kan spørge til råds, og som der bli
ver lyttet til. Der er brug for viden og gode 
råd om omstillingen, men der er også brug 
for, at nogen kan træde til og hjælpe med 
de ofte risikofyldte investeringer i fremtidig 
teknologi, der skal hjælpe os videre. Staten 
kan yde lån til noget af det, men det er ofte 
nødvendigt, at fonden træder til og yder 
resten, så iværksætterne ikke står med en 
uoverskuelig gæld, hvis noget viser sig ikke 
at fungere. Rådgivning og finansiering spil
ler sammen, så man både får de gode ideer 
og får mulighed for at realisere dem, forkla
rede Anders Eldrup.

Tak for kul i ’25

Anders Eldrup tog fat i, hvad han kaldte ’de 
tre store syndere’ én for én. Først den opti
mistiske fortælling: Energien.

– For 15 år siden foregik næsten al ener
giproduktion i Danmark ved hjælp afbræn
ding af kul. Cirka i 2025 bliver det sidste 
kulkraftværk udfaset, og når kulæraen er 
slut, bliver Danmarks energiproduktion 
helt fossilfri. Men hvad får vi stedet for de 
fossile brændstoffer? spurgte Anders El
drup og kom selv med svaret:

– Vi skal have meget mere grøn el fra 
fx Nordsøen, hvor vi gerne skal udbygge 

elproduktionen fra de planlagte 15 GW til 
300 GW. Så kan vi også bruge den grønne 
el til at producere brint, som er krumtappen 
i al produktion af grønt brændstof. Brint og 
andre brændstoffer kan lagres, og derfor er 
det nødvendigt at kombinere produktion 
af grøn el med produktion af grønt brænd
stof, påpegede Anders Eldrup, og dét ledte 
over til en anden sektor, hvor tonerne var 
knap så optimistiske.

Flere el-biler – mere kørsel

Transporten står for 22 procent af Dan
marks CO2udledning. Sektorens udled
ning er bortset fra et kortvarigt fald i 2020 
på grund af Corona steget siden 1990 – 
dog med en udfladning de seneste ca. ti år.

– Elbilerne vinder hurtigere frem, end 
vi havde regnet med, men samtidigt kører 
folk mere, og der er kommet flere biler på 
vejene. Vi forventer dog en endnu hurti
gere indfasning af elbiler i fremtiden, fordi 
afgiftsstrukturen nu er kendt og vedtaget 
for resten af ’20erne. Men personbilerne 
er kun halvdelen af problemet. Fly, lastbi
ler og skibe er der stadig store problemer 
med at få gjort CO2neutrale, sagde Anders 
Eldrup, der dog anede et lys i horisonten 
– ESG.

ESG er forkortelsen for ’Environmen
tal, Social and corporate Governance’ og 
er et fælles klassifikationssystem for øko
nomiske aktiviteter, der bidrager til bære
dygtighed – en slags erhvervslivets svar 
på de 17 verdensmål. Gennem forskellige 
ESGnøgletal, kan virksomheder oplyse 
om forventede samfundspåvirkninger af 
virksomhedens aktiviteter. Det kan fx være 
mål for virksomhedens reduktion af CO2
udledning.

– Mange virksomheder ønsker at score 
højt både på ESG og på andre bæredygtig
hedsmål som SDG, Sustainable Develop
ment Goals. Det spreder sig som ringe i 
vandet. Hvis fx Nike eller Ikea skal doku
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mentere CO2udledningen for deres pro
dukter, skal de også tælle transporten med. 
De vælger derfor de transportører, der 
også fokuserer på bæredygtighed og min
dre CO2udledning. Det gælder fx Maersk, 
som lige har bestilt otte nye skibe, der kan 
sejle på CO2frit brændstof, fortalte Anders 
Eldrup.

EU vil i front

Der er ifølge indlægsholderen meget, der 
peger på, at transportsektoren snart vil be
gynde at rykke på den grønne omstilling.

EU har sat sig for at ville være kontinent 
nummer ét på bæredygtighed, og EU
kommissionen har blandt andet udformet 
forslag til en række love, der skal gøre EU 
”Fit for 55” – altså at nå i mål med 55 % re
duktion af CO2udledningen i 2030. Den 
hidtidige målsætning var blot 40 %.

– Det vigtige er, at den højere målsæt
ning har udløst en række helt konkrete 
initiativer. For eksempel må nye biler fra 
og med 2020 i gennemsnit kun udlede 95 
g CO2 pr. km. Og i betragtning af, at gen
nemsnittet for en ny bil ligger på 130140 
g pr. km, så er det et kolossalt krav at stille. 
Det er nødvendigt for bilproducenterne at 
vælte elbiler ud på markedet for at kunne 
holde gennemsnittet så lavt, påpegede An
ders Eldrup og tilføjede, at EU også på flere 
andre fronter har rykket sig meget

– Også ETS – Emissions Trading Syste
met, altså handel med CO2kvoter – står 
over for forandringer. I løbet af to år fra 
2019 til 2021 er prisen for et ton CO2 steget 
fra latterlige 5 Euro til 60 Euro, uddybede 
han EU’s nye strammere klimalinje.

Hvorfor alt dét besvær med køer?

– Landbruget har hidtil, ligesom transpor
ten, bidraget med præcis nul til CO2reduk
tionen, sagde Anders Eldrup og tilføjede, 
at landbruget ville komme til at bidrage på 
den ene eller anden måde.

– Jeg er tilbøjelig til at give Tony Seba 
(se boks, red.) ret. Han forudser blandt 
andet, at 90 procent af alle mejeribrug i 
USA vil være gået nedenom og hjem inden 
2030. Det skyldes, at udviklingen inden 
for fremstilling af syntetiske proteiner går 
utroligt hurtigt. Vi vil i løbet af få år kunne 
lave mælkeproteiner i laboratorier meget 
mere effektivt og langt billigere, end køer 

kan. Og når det går op for folk, at der ikke 
er forskel i smag og kvalitet, så vil sådanne 
produkter udkonkurrere de traditionelle 
landbrugsprodukter, forudså Anders El
drup.

– Det skal jo et enormt input i en ko i 
forhold til, hvad vi får ud af den. Det er in
effektivt og dårligt for klimaet. Jeg tror, at 
måden at producere mælk på og i det hele 
taget måden at drive landbrug på kommer 
til at ændre sig radikalt de kommende år, 
ganske enkelt fordi det bliver for dyrt at 
drive traditionelt landbrug. Forandringerne 
kommer muligvis ikke at gå helt så hurtigt, 
som Tony Seba forudser, men det vil gå 
hurtigere, end de fleste af os tror…

HVEM ER TONY SEBA?

Tony Seba er en kontroversiel forsker, serieiværksætter og forfatter, der er ansat ved Stanford University. Han er også 
direktør i tænketanken ’RethinkX’ og har skrevet flere bøger om klimaforandringerne og dén ’disruption’, han mener vil 
overgå mange sektorer som følge af, at den grønne teknologi tiltrækker stadig flere investorer. Kapitaltilførslen vil forcere 
udviklingen, og den grønne teknologi vil dermed snart udkonkurrere den sorte, fordi den grønne bliver smartere, bedre og 
billigere.

Han har forudsagt, at olieindustrien nærmest vil være væk om ti år, fordi udviklingen i grønne teknologier, selvkørende biler 
mv. vil accelerere eksponentielt og gøre olieudvinding alt for dyr i forhold til vedvarende energi. Han forudser også, at land-
bruget i løbet af ti-femten år vil være helt omlagt til plantebaseret nicheproduktion, fordi fremstilling af animalske proteiner 
og produkter, der til forveksling ligner det kød, ost, mælk mv., vi kender i dag, vil være langt billigere.

Tony Seba har haft ret i nogle af de forudsigelser, han tidligere er kommet med, og han har en stor fanskare hos investo-
rerne i Silicon Valley. Blandt andet derfor kan nogle af hans profetier nærmest blive selvopfyldende. Ingen af hans bøger er 
oversat til dansk, men de kan fås på engelsk flere steder.

Anders Eldrup
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AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE

Verdensmålene kan gøre sygehus-
byggerier mere bæredygtige
Kan FN’s verdensmål bruges til at bygge bæredygtighed ind i et hospital? Og hvad har verdens sult med 
sengestuer til overvægtige at gøre? Det var nogle af de spørgsmål, som Birgitte Gade Ernst og Katrine 
Notholm Buur fra Arkitema stillede og besvarede under indlægget om FN’s verdensmål og bæredygtigt 
byggeri.

– Ja. Det gør en forskel at sætte tydelige 
mål, sige det højt og følge op. Hvis ver
densmålene er sproget, som politikere og 
andre interessenter bruger til at formulere 
de krav, de stiller til vores byggerier; så er 
en bæredygtig certificering som fx DGNB – 
eller blot vores egne tjeklister – værktøjet, 
der skal til for at opfylde målene.

Sådan bandt arkitekt MAA Birgitte 
Gade Ernst fra Arkitema de lidt ’fluffy’ ver
densmål sammen med de mere konkrete 
begreber, som er kendetegnende for ho
spitals og byggebrancherne. Og at gøre 
verdensmålene konkrete og brugbare i 
hospitalsbyggerier var formålet med det 
indlæg, som hun og kollegaen arkitekt MSc 
Katrine Notholm Buur holdt på FSTA’s års
møde.

Og indlægget efterlod ingen tvivl om, at 
verdensmålene er gode som inspiration til 
at få skabt de hospitaler, som patienter, på
rørende og personale har brug for og trives 
i. Men nemt er det ikke at koble verdens
mål med de konkrete budgetter, planer, 
handlinger og byggeelementer, som ind
går i et kompliceret hospitalsbyggeri. Man 
skal i hvert fald tænke sig godt om.

Verdensmål i dansk kontekst

Den første del af indlægget fra Arkitema
arkitekterne handlede blandt andet om at 
gøre verdensmålene konkrete og vedkom
mende.

– Da verdensmålene blev præsenteret i 
2015, blev de fremhævet som et vigtigt po
litisk projekt. Men var de vedkommende 
for os i en dansk kontekst? Vi arbejdede 
jo allerede med bæredygtighed på mange 
måder, sagde Birgitte Ernst og gav pro
fessor emeritus på Business and Social 
Sciences, Aarhus Universitet, Steen Hil
debrandt æren for, at verdensmålene blev 
gjort brugbare og vedkommende.

Han var indtil oktober 2020 formand for 
’2030panelet’, som skulle gøre FN’s 17 

verdensmål brugbare til danske forhold. 
Panelet præsenterede den 1. september 
2020 rapporten ”Gør Verdensmål til Vores 
Mål” med 197 målepunkter, som skal bru
ges til at måle, om det går fremad med den 
bæredygtige udvikling.

Eksempelvis er der under verdensmål 
nr. 12, ’Ansvarligt forbrug og produktion’ 
angivet, at ”danskerne smider 260.000 
tons mad ud om året”, og det er derfor na
turligt, at madspild er ét af de områder, der 
skal måles og rettes op på.

– Internationalt er verdensmålene byg
get op efter samme model med de 17 over
ordnede verdensmål, der er opdelt i 169 
delmål og en række ’indikatorer’, som skal 
vise, om det går den rigtige vej, fortalte Ka
trine Buur.

At gøre verdensmålene 
operationelle

Selv om verdensmålene er blevet ’oversat’ 
til danske forhold, og selv om der nu er 
konkrete målepunkter at støtte sig til, så er 
der et stykke vej til, at verdensmålene bli
ver en naturlig del af sygehusenes design, 
tilblivelse og drift.

– Men vi står over for store samfunds
udfordringer. Vi står midt i klimaforandrin
gerne, en biodiversitetskrise og en sund
hedskrise, og vi bliver nødt til at indtænke 
løsninger, der håndterer energi, ressourcer 
og natur på en bæredygtig måde. Og vi 
har fx allerede nu taget konsekvensen af 
sundhedskrisen. Når vi tegner sundheds
byggerier i dag, så indtænker vi løsninger 
til at håndtere en kommende pandemi, på
pegede Birgitte Ernst.

– Helt konkret, så har vi i Arkitema ud
peget fire udviklingsområder – CO2reduk
tion, livskvalitet, økosystemer og træbyg
geri. Det er de fire områder, hvor vi mener, 
at vi som virksomhed bedst kan bidrage 
med at løse nogle af de samfundsudfor
dringer, vi står med. Det er også de fire om
råder, som vi fokuserer på med udvikling, 
uddannelse og ved at skaffe os erfaring, 
fortalte Katrine Buur.

Miljødata kobles løbende på 
modellerne

Ved at koble de fire udviklingsområder 
sammen med relevante verdensmål, får ar
kitekterne ’foræret´ en række målepunkter 

Vi må reagere på samfundsudfordringerne #1

CO₂-reduktion ‘Livskvalitet’ Økosystemer Træ i byggerier

Operationelle verdensmål

Hvad kan vi selv gøre?
• Udviklingsområder

• Uddannelse / ERFA

De relevante verdensmål kobles til Arkitemas fire udviklingsmål.
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og indikatorer, som kan anvendes parallelt 
med andre tiltag, som fx DGNB eller andet.

– For at kunne følge fx miljøpåvirknin
gerne nært, må vi tage de rigtige beslutnin
ger i hvert trin af processen. Vi starter med 
at arbejde med få generiske objekter og 
standard bygningskonstruktioner. Hvert 
objekt tilskrives miljøegenskaber ud fra 
forud bestemte miljødata. Og ud fra disse 
forholdsvis enkle delkomponenter kan vi 
kontinuerligt få miljødata på vores byg
ninger i vores 3dmodeller. Miljødataene 
følger automatisk med de ændringer, der 
sker i vores modeller undervejs, eksempli
ficerede Katrine Buur.

Katrine Notholm Buur

Birgitte Gade Ernst

Hun tilføjede, at værktøjet kan bruges 
som bindeled mellem de mål, man har sat – 
fx inspireret af verdensmålene – og hvilke 
point det vil kaste af sig i fx en DGNBcer
tificering.

Bæredygtighed nedprioriteres ofte

De to arkitekter gennemgik nogle af Ar
kitemas nordiske sundhedsbyggerier, og 
de mente selv, at andelen af certificerede 
sundhedsbyggerier ikke fylder ret meget i 
forhold til arkitektfirmaets store portefølje 
af sundhedsbyggerier.

– Det skyldes blandt andet, at sund
hedsbyggeri er så komplekst. Funktion, 
logistik, økonomi, b/n faktor og andet, der 
har med ’effektivitet’ at gøre, er i fokus, 
og derfor nedprioriteres bæredygtighed 
ofte. Desuden er der ofte modstridende 
interesser, hvor det bæredygtige må vige. 
Selv om træ er et bæredygtigt materiale, 
må det ofte fravælges af hygiejne og 
driftsmæssige grunde, begrundede Bir
gitte Ernst.

Hun understregede dog, at Arkitema 
allerede har designet to norske sundheds
byggerier, der er opført som træbyggerier i 
CLT (Cross Laminated Timber).

– Det er trods alt fint, at vi nu er kommet 
i gang. Det er et tegn på, at der er en bevæ
gelse i gang, fremhævede hun.

BørneRiget med fokus på social 
bæredygtighed

Verdensmålene har et centralt løfte for 
2030, som hedder “Leave None Behind”, 
og det er særligt vedkommende for et 
sundhedsbyggeri.

– Løftet er essensen af social bæredyg
tighed, og på dét område er vi helt i front 
i Danmark, godt hjulpet af den danske ar
kitekturtradition og Bygningsreglementet. 
Som et eksempel tager vi hensyn til alle de 
forskellige brugere af BørneRiget – også 
søskende til de mange børn, der har lange 
og gentagne indlæggelser. Søskende har 
fx fået deres eget lille fristed, hvor de kan 
få lov til at være uden hele tiden at skulle 
tage hensyn til deres syge bror eller søster, 
fortalte Birgitte Ernst.

BørneRiget er ikke bæredygtighedscer
tificeret, men allerede tidligt i processen 
blev der udarbejdet et større katalog af bæ
redygtighedstemaer med udgangspunkt 
i Verdensmålene. Den sociale dimension 
har høj prioritet, of derfor var det også en 
væsentlig del af bæredygtighedsprofilen 
for BørneRiget. Mange af de temaer, som 
har med sundhed og trivsel at gøre, blev 
udvalgt og indgik i projektet med særlig 
fokus.

– Det har fx betydet, at områder som 
luftkvalitet, dagslysforhold, brugerstyring 
og tilgængelighed er blevet prioriteret højt. 
Det handler om barnet først, men i høj grad 
også om de pårørende, om det kliniske 
personale og om driftspersonalet. Derfor 
har vi kigget på de enkelte parametre – fx 
dagslys – ud fra den enkelte patients, pårø
rendes eller medarbejders situation. Vi har 
forsøgt at leve os ind i, hvad de bedste for
hold for hver enkelt gruppe er i de forskel
lige situationer, fortalte Katrine Buur.

Dokumentér at det virker

Arkitema startede med at analysere, hvad 
der kunne være projektets målfaste indika
torer på de valgte parametre, og lavede en 
baseline for hver parameter. Så kunne man 
måle igen, hver gang der blev foretaget 
ændringer i projektet, og på den måde teg
nede der sig et ret klart billede af, hvordan 
fremgangen kunne måles.

– Jeg ved ikke, om det lander med, at 
målingerne bliver udført – men vi har haft 
verdensmålene med os som tydeligt tema 
hele vejen. Det er dog vigtigt at under
støtte vores påstand om, at denne måde at 
gribe projektet an på, gør en forskel. Det 
kan ske ved, at bygherren, rådgiveren eller 
nogen anden undersøger det, siger Katrine 
Buur.

– I bund og grund er bæredygtighed 
meget lavpraktisk. Problemet er bare at 
man skal være lavpraktisk på så mange 
fronter på én gang for ikke at skabe mod
stridende løsninger. Derfor er det vigtigt, 
at man løbende måler på, hvordan de en
kelte elementer påvirker det samlede byg
geri, opsummerede hun.
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21.10.2021

•Motivation

• The big WHY
• Sundhedsbyggeri
• Byggesektor
• Samfundsudfordringer

FSTA Verdensmålene

Baggrund

”Taler vist for sig selv...”

21.10.2021FSTA Verdensmålene

● Fælles dagsorden

● Vi vil gerne!

● Husk totaløkonomien

Operationelle verdensmål

”Perspektiv: Selve byggeriet fylder kun lidt i det store billede. Et billigt valg i bygge-
fasen kan blive et dyrt valg i sidste ende.”

FSTA Verdensmålene

Sengestue 23.6m2 Bariatrisk sengestue 39.5m2

17% BMI +30

De mest bæredygtige
materialer er dem, vi ikke
bruger

Det lokale i det globale

”Den anden side af verdensmål 2 ”Stop sult” er overvægt. De bariatriske sengestuer 
koster både på ressourcer og bæredygtighed...”

Noget at tænke over…
Her er nogle og slides og tanker fra Arkitemas indlægsholdere om FN’s verdensmål.

En af FSTAs 
grand old 
men takker af 
– næsten!

Foreningen for Sygehus Teknik og Ar
kitektur har meget at takke sygehus
maskinmester Thorkil Vandborg for. 
Thorkil var med til at stifte foreningen 
for 10 år siden og har som et over
ordentligt aktivt bestyrelsesmedlem 
været en utrættelig ildsjæl i forenin
gens arbejde med at etablere erfa
ringsudveksling, fagnetværk og fæl
les standarder via vejledninger på de 
mange sygehustekniske områder, der 
interesserer foreningens medlemmer. 
Ved FSTAs Årskonference 2021 og til
hørende generalforsamling på Nyborg 
Strand havde Thorkil besluttet ikke 
genopstille til en plads i bestyrelsen, 
men helt slipper han dog ikke forenin
gen.

”Du skal have en stor tak for din 
indsats gennem mange år. Og så 
er jeg glad for, at du har sagt ja til at 
være aktiv som konsulent i forenin
gen stadigvæk. Nu får du et livslangt 
æresmedlemskab af FSTA og ret til at 
deltage i vores Årskonference og vo
res årlige strategiweekend. Så længe 
du stadigvæk bidrager med forskellige 
projekter,” sagde FSTAs formand Kaj 
Hyldgaard Olsen blandt andet, da han 
overrakte beviset for æresmedlem
skab til Thorkil ved Årskonferencens 
festmiddag torsdag.
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AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Nyt flot Sct. Hans byggeri, et 
projekt, der kører på skinner
Projekt og driftschef Kim Sander er både stolt og yderst tilfreds med byggeriet af Ny retspsykiatri Sct. 
Hans i Roskilde, der sætter patienten i centrum og er blevet lidt af et flagskib også internationalt. Både han 
og byggechef Ulrik Hammer Jørgensen fra Region Hovedstadens Psykiatri gav et indblik i et velkørende 
projekt og psykiatriens særlige krav 

– Vi er meget tilfredse, byggeriet er sinds
sygt flot, det er så flot at folk valfarter der
ned lige nu i stride strømme. Vi har fået 
rigtigt meget for pengene, siger Kim San
der, der sammen med Ulrik H. Jørgensen 
belyste hele projektet ved Roskilde Fjord 
og udfordringerne.

– Vi har et budget på 700 mio. kr. og 
kommer til at overskride det med 22 mio. 
worst case, men faktisk tror vi lige nu, at 
vi kommer væsentligt bedre ud end det. 
Projektledelsen troede alt var i orden, men 
kort før målstregen konstateredes utæthe
der i 4 gårdhaver, så det pludselig regnede 
ned i en underliggende gymnastiksal, så en 
tillægsbevilling var nødvendig.

Kim Sander og Ulrik Jørgensen mener, 

at den sikre bygge og økonomistyring, der 
ellers absolut ikke præger de store hospi
talsbyggerierne, skyldes en hel række for
hold og Kim Sander peger på, at man kom 
godt fra start og var heldige:

– Det skyldes, at vi tog arealer ud før li
citationen, for at være sikker på at komme i 
mål med vores styrende budget, så vi selv 
fik et stærkt budget inden det blev udbudt 
og licitationen gav billigere priser end vo
res styrende budget forudså.

Det var ikke bevidst, men markedet var 
sådan, at vi fik gode priser ind. Det kan 
skyldes, at projektet var simpelt og godt 
beskrevet og snitfladerne var klare, men 
det gjorde i hvert fald, at vi også fik en god 
licitation.

Så tror jeg også vi var meget heldige 
med vores entreprenører, der et langt 
stykke hen ad vejen har været ordentlige, 
så slagsmålene, der altid opstår, blev inden 
for nogle rammer, der var til at styre for os 
som bygherrer.

Jeg har også med Bispebjergprojektet 
at gøre, hvor vi har nogle entreprenører 
der bare ikke vil samarbejde. Det giver 
konsekvenser, den enkelte entreprenør og 
alle de andre fag bliver forsinket, så snebol
den ruller sig større hele tiden.

Vi have en god byggeledelse og egen 
bygherreorganisation og kun haft knap 4 
mand på projektet, men været konsistente 
uden udskiftninger og bevaret historikken 
i projektet. Der er kæmpestor udskiftning 

Lavt byggeri med natur ved Roskilde Fjord på en skrånende grund, der gav udfordringer, men også gevinster, er ved at blive et tilløbs-
stykke. Filosofien er, at sætte patienten i centrum for behandlingen uden at beboerne føler sig indespærret.
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i de store byggeorganisationer, så jeg tror 
ikke man får så meget ud af dem.

Men der er mange aspekter i det her.

Masser af specielle forhold

Et særkende ved det psykiatriske byggeri 
i forhold til somatiske hospitaler er, at der 
bygges i et plan med direkte adgang til 
haver, så bygningsarealet er stort. Psykia
triske patienter skal kunne gå ud i det fri 
uden ledsagelse og haven fungerer som 
patienternes frirum.

Sikkerheden er i top både for patienter 
og personalet, der er taget mange og eks
tra hensyn til evakuering, brandstrategi, 
glaskvalitet, sikring mod selvskade, over
faldsalarmer og adgangskontrol, lys m.m.

Byggeriet skaber overblik og transpa
rens.

Grunden skråner 12 meter, det var en 
udfordring, men gav mulighed for at be
boerne fra sengestuerne kan skue ud over 
hele byggeriet og føle frihed samtidig med, 
at man kunne udnytte det skrånende ter
ræn til naturlige barrierer.

Den erfaring, der er bygget ind i pro
jektet, er regionens egen, da stort set alle 
medarbejdere kom udefra. Region H over
tog psykiatrien i 2007, var der ikke nogen 
standarder for glas, som der er nu, der er 
ligatursikring m.m.

Historikken

Da Ny Retspsykiatri Sct. Hans blev udbudt, 
ønskede 25 prækvalifikation og 5 blev ud
valgt, hvoraf de tre vandt på deres projekt
forslag. Efter ekstra dialog med disse blev 
forslagene evalueret sammen med patien
ter, ansatte og pårørende, der vurderede 
løsningerne fra alle vinkler.

Oprindelig var 46 senge planlagt, men 
det endte med, at 80 senge i det eksiste
rende byggeri kom med, så 126 senge kom 

ind i nybyggeriet, da en plan om byggeri på 
to matrikler blev opgivet og hele projektet 
samlet på den 40.000 m2 store øst matrikel.

Regionen valgte en tofaset arkitektkon
kurrence, der kræver ekstra tid for at give 
mulighed for at reflektere ekstra over gode 
muligheder. Kim og Ulrik gav da også ud
tryk for, at de har høstet mange, værdifulde 
erfaringer under hele forløbet og at bygge
riet er blevet meget bedre af, at der var tid 
til at vurdere projektet.

Region H valgte fagentreprise med se
parat byggeledelse. Der kan være mange 
og delte meninger om, hvad man skal gøre 
og skulle have gjort, men de første udbud 
er afgørende og de kommer ofte allerede 
34 år før entrepriseopstart, anførte Kim 
sander og Ulrik H. Jørgensen.

Fagentrepriser blev foretrukket for at 
sikre bedre styring, indflydelse. Selv om 
der var tale om totalentrepriser, kan man 
ikke ændre på en sådan beslutning, der er 
truffet, så er det det, der kører og det resul
tat, man må arbejde med, fastslog de. De 
to fageksperter føler, at psykiatrien på Sct. 
Hans har fået masser af plads.

Erfaringerne fra projektet

Nedsænkning af færdige badeværelseska
biner lød i starten smart, men der var eks
tra, tidskrævende forberedelse til at støbe 
tilslutninger i råhuset, som opvejede en 
væsentlig part af gevinsten ved at få hejst 
dem færdigmonterede ind i byggeriet.

Blandt erfaringerne er, at logistikken er 
afgørende, bygherren skal forholde sig kri
tisk til rådgiver, være obs på rækkefølgen i 
tidsplanen, bevidst om tolerancer og måle 
efter samt være bevidst om snitflader og af
leveringer og være bevidste om de andres 
opgaver.

Noget så banalt som der står det rigtige 
på tegningen, kan afgøre projektet. Der 
har været mange graverende fejl på Bispe

bjerg. Bygherren skal altid være fokuseret 
på sin granskning og vide, hvad han skal 
bruge den til, fastslog de.

En bygherre skal agere sikker og bevidst 
i sit projekt og sætte sig sammen med to
talrådgiver og studere, hvad der kan skabe 
udfordringer, mener Kim Sander og Ulrik 
Hammer Jørgensen, der konsekvens har 
sagt nej til ændringer.

– Vi bygger det, der er udbudt. Det bli
ver ellers dyrere og kræver mere tid.

Kim Sander og Ulrik Jørgensen er godt tilfredse med projektforløbet i Nyt psykiatrisk Sct. Hans ved Roskilde Fjord og mener, at byggeriet 
er blevet et af de bedste psykiatriske behandlingssteder der er set.

RÅDGIVNING
”en ekstra hånd når det gælder”

Vi har fokus på bygge- og anlægs- 
projekter indenfor hospitalssektoren,  

psykiatrien og socialområdet.

• PLANLÆGNING
• PROJEKTERING
• UDBUD – JURIDISK RÅDGIVNING

SUNDHEDSGRUPPEN
www.sundhedsgruppen.eu
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ABB takker for den store interesse og spørge lyst, der var 
til de produkter og løsninger, vi havde valgt at tage med på 
udstillingen.

Der var mange som var nysgerrige vedrørende vores berø-
ringssikre plug-in system SMISSLINE som er brugt på mange 
hospitaler blandt andet på Kolding og Hvidovre hospitaler.

Flere af jer havde gode spørgsmål til de udfordringer som 
øget brug af LED og elektronik har medført. Problemerne 
med læk-strømme og læk-startstrømme kan heldigvis løses 
billigt og effektivt med ABB´s immune fejlstrømsafbryder 
type AP-R.

Har du brug for rådgivning, så ring til  
Flemming Folkvardsen på 4037 1067 eller skriv på  
flemming.folkvardsen@dk.abb.com

Coromatic teamet takker alle deltagere for en god og vel-
lykket FSTA Årskonference 2021.

John Johansen og Simon Jensen havde fornøjelsen af at hilse 
på jer, og få indblik i hvad der rører sig i hospitalsverdenen 
indenfor nødstrøm og køling. Specielt vores tilknyttede ser-
viceydelser, både indenfor nødstrøm og køling, var der fokus 
på i år. Vi har taget alle jeres input med os, og bruger dem 
til at blive endnu bedre til at hjælpe og rådgive jer.

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

Kontakt os, hvis I har brug for hjælp og rådgivning: 
www.coromatic.dk

Hos Siemens vil vi gerne takke alle besøgende ved FSTAs 
Årskonference, og de deltagere som viste interesse for 
vores løsninger til Smart Hospital.

Siemens ser bygninger som en samlet infrastruktur, der 
rummer indeklima, CTS, brandsikring, security, parkerings-
arealer og andet, som via digital optimering skaber bære-
dygtige, effektive og sikre rammer.

Derfor havde vi taget flere af vores Smart Hospital løsnin-
ger med, der sørger for alt fra patientkomfort og udstyrs-
lokalisering til elektrisk ladeinfrastruktur og effektivisering af 
bygningers energiforbrug, og som skulle facilitere dialog om 
fremtidens bygninger.

Interessen var især stor for Siemens elektriske ladestander 
og patientterminalen samt integration af IoT- og CTS-
systemerne.

www.siemens.dk/kontakt-si
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Nordeuropas mest bæredygtige 
og CO2-neutrale hotel
Alsik Hotel i Sønderborg er ikke alene Syddanmarks største hotel – det sætter også ny standard for energieffektiv 
styring og driften. Højteknologiske løsninger sikrer energieffektiv styring af varme og ventilation. Beckhoff 
Automation har leveret samtlige PLC’er til styring af varme, køling og klima på Alsik Hotel.

Alsik Hotel blev indviet i maj 2019 og har for alvor sat Sønderborg 
og Als på landkortet.

På samtlige 19 etager – undtagen udsigtsplatformen på 16. 
etage – er varme, køling og ventilation koblet sammen i et CTS
system (HVAC). I alt 48 PLC’ere fordelt i maskinrummet og på 
hver etage styrer alt, lige fra værelser og konferencelokaler til 
spa’en.

I kælderetagen, hvor hotellets maskinrum er placeret, snurrer 
varme og kølingsanlæg, samt ventilationsanlæg, som forsyner ho
tellets 190 værelser, den 4500 m2 store spa, samt konferenceloka
lerne med rette temperaturer og klima.

Mål om 76 pct. CO2-neutralitet

”Visionen har fra første spadestik været at skabe et topmoderne 
hotel med mest mulig teknisk styring for at opnå højeste komfort 
for vores gæster. Derudover ønsker vi at skabe højest mulige ener
gieffektivitet og CO2neutralitet på 76 pct. Vi skal til enhver tid 
være et af Nordeuropas mest bæredygtige og CO2neutrale hotel
ler,” siger Michael Kurth, Facility Manager, Alsik Hotel.

”På Alsik Hotel oplever man fx ikke konferencelokaler, som 
enten er helt nedkølede af et airconanlæg, eller hvor luften efter 
nogle timer bliver tung, så man må åbne døre og vinduer. Gæster 
skal ikke tænke over, om der er for koldt eller for varmt, eller om 
luften er for fugtig eller for tør. CTSsystemet måler og regulerer 
automatisk baseret på data fra sensorer ude og inde og udleder 
den rette mængde varme, køling og ventilation tilpasset antallet af 
gæster i de enkelte områder,” siger han.

”Vi lader ikke varme og ventilationsanlæggene stå og buldre 
løs, mens et rum er ledigt. Det er energispild,” siger Michael 
Kurth.

Overalt er energieffektiviteten optimeret. Alle brusehoveder 
og armaturer er forsynet med vandsparere. Al overskudsvarme, 
blandt andet fra det store spaområde, bliver genanvendt. Senso
rer måler på alle relevante faktorer i realtid, og data opsamles og 
behandles intelligent for at skabe så hensigtsmæssig en drift som 
overhovedet muligt.

Alsik Hotel er udstyret med Danfossløsninger fra kælder til 
kvist, og et tæt samarbejde mellem Danfoss og Beckhoff Automa
tion siden 2017 banede vej for Beckhoff som leverandør.
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AF VIDENSKABSJOURNALIST GORDON VAHLE

Med DGNB opfylder verdens-
målene – næsten – sig selv
FN’s verdensmål har stor politisk bevågenhed. Men det er ikke altid nødvendigt at kigge på alle 17 
verdensmål for at sikre sig, at et sygehusbyggeri er bæredygtigt. Med en DGNBcertificering får man 
’automatisk’ tænkt verdensmålene ind i sit byggeri. Dét var essensen af Projektchef – Byggeri og Anlæg, 
Region Sjælland, Jens Peter Johnsen Nielsens indlæg ”DGNB vs. verdensmål” 

Sjællands Universitetshospital, der er un
der opbygning i Køge, er et puslespils
projekt, hvor eksisterende bygninger, nye 
bygninger og byggerier, der er under ud
førelse, tilsammen skal bringe det gamle 
Køge Sygehus adskillige niveauer op.

– Når man bygger et universitetshospi
tal i dag, så skal det naturligvis også være 
bæredygtigt, og vi besluttede fra starten 
at anvende det tyske certificeringssystem 
for bæredygtighed DGNB. Det er dét, 
certificeringssystem, som den danske byg
gebranche anbefaler, fortalte Jens Peter 
Nielsen.

Erfaringer fra hele 
byggeprocessen

Udvidelsen af Sjællands Universitetshospi
tal i Køge er udbudt i totalentrepriser. Det 
betyder, at byggeriet er et puslespil med 
forskellige brikker, hvoraf nogle er helt fær
dige, mens andre stadig er under projekte

ring eller i udbud. Bortset fra, at det giver 
planlægningsmæssige udfordringer, og at 
det eksisterende hospital skal fungere på 
en byggeplads i hvert fald frem til ultimo 
2025, så er der også fordele.

– Det betyder fx, at vi allerede nu har 
gjort os erfaringer med, hvordan bæredyg
tighedscertificering fungerer i praksis og 
udmønter sig i det færdige byggeri. Det er 
erfaringer, som vi naturligvis kan bruge i de 
senere etaper, sagde Jens Peter Nielsen.

Og erfaringerne er ikke så ringe. Den 
første etape af byggeriet – en videns og 
administrationsbygning, der, når det sam
lede byggeri står færdigt i ’25, skal tilkob
les det øvrige hospitals funktioner modtog 
den 1. april 2020 DGNB Guld for sin bære
dygtighed.

Bæredygtighed i planlægningen

”I udgangspunktet er det ikke selve certi
fikatet, der er vigtigt for Region Sjælland, 

men langt mere den værdi, DGNB tilfører 
byggeprocessen fra start til slut, altså et 
procesværktøj, der også kan betragtes som 
en ekstra kvalitetssikring,” skrev regionen 
i pressemeddelelsen om certifikatet. Jens 
Peter Nielsen supplerede på årsmødet:

– Selv om det ikke er så vigtigt med guld 
eller sølv, så har vi stor gavn af at benytte 
manualer og principper fra DGNB i bygge
riet. Det er fx afgørende, at man indtænker 
træ og dagslys allerede i planlægningen 
af bygningen for at tage sundhed og triv
sel med ind i projektet. Luftskifte og ven
tilation er naturligvis også afgørende for 
velbefindendet, bemærkede Jens Peter 
Nielsen.

DGNB måler på helheden

Projektorganisationen har foreløbig taget 
plads i den nye videns og administrations
bygning, der blev taget i brug i 2018, og 
den får så også gavn af det gode indeklima, 
som roses af mange. At bygningen så 
ovenikøbet er fremstillet af materialer pro
duceret med det mindst mulige klimaaftryk 
og lang levetid, gør det jo ikke ringere.

Og for lige at tage det tredje parameter, 
som DGNB i hovedsag måler på ud over 
det sociale og det miljømæssige, så kan 
det tilføjes, at prisen for bygningen blev 
ca. 14.500 kr. pr. kvadratmeter. Jens Peter 
Nielsen undlod beskedent at nævne det på 
FSTAårskonferencen, men Projektdirektør 
Helle Gaub bemærkede i pressemeddelel
sen om guldcertifikatet, at normalprisen 
for et tilsvarende kontorbyggeri er adskil
lige tusinde kroner højere.

I en DGNBcertificering tæller økono
mien lige så meget, som de sociale og 
miljømæssige parametre, og derfor kan 
man ofte komme i mål med byggerier, som 
både er bæredygtige i traditionel forstand, 
og som ikke løber budgettet over ende.

I de DGNBkriterier, som Sjællands 
Universitetshospital bruger, vægter miljø, Jens Peter Johnsen Nielsen
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sociale forhold, økonomi og teknik lige 
meget, nemlig hver 22,5 %, når man skal 
vurdere, hvor bæredygtigt byggeriet er. 
De sidste 10 % går på ’proceskvalitet´. An
dre byggeriers kvalitet kan måles med an
dre procentsatser, men hovedpointen er, 
at miljø, sociale forhold og økonomi tæller 
lige meget, og at man ser på helheden frem 
for blot på de enkelte parametre.

Fjernkøling

– En fordel ved at benytte sig af DGNBsy
stemet er, at man får en række designma
nualer, som meget nøje beskriver energief
fektivitet og en række andre driftsmæssige 
forhold. Vi opsamler løbende driftsdata og 
kan gribe ind, hvis noget ændrer sig i ugun
stig retning. DGNBcertificering handler jo 

ikke kun om anlægsprojektet. Det hand
ler også om vedligehold og drift, og som 
ved andre former for certificering er der 
løbende audits og kontroller, så man hele 
tiden har tjek på ’bæredygtighedskvalite
ten’, fortalte Jens Peter Nielsen.

Den anden af de to etaper af byggeriet, 
der allerede er taget i brug, er Energicen
tralen, der blandt andet indeholder et 
fjernkøleanlæg. Frederiksberg Forsyning 
og Sjællands Universitetshospital Køge 
indgik i 2019 en aftale om at bygge en 
fjernkølecentral ved det nye hospital. Fre
deriksberg Forsyning har stor erfaring med 
levering af fjernkøl, og anlægget drives og 
overvåges fra selskabets kontrolrum på 
Frederiksberg.

Anlægget leverer ikke alene ca. 12° koldt 
vand til hospitalet, hvor det både skaber et 

behageligt indeklima og køler scannere og 
andet udstyr ned. Det leverer også både 
køling og overskudsvarme til andre virk
somheder og til det lokale fjernvarmenet.

Fremsynet kommune

– Det er naturligvis vigtigt, fordi DGNB
certificering kigger så bredt på hele bygge
riet. Vi får fx også ’point’ for kunst på væg
gene og for, hvor tilgængeligt hospitalet er. 
Her spiller kommunen ind, fordi området 
er nemt at komme til med stisystemer og 
veje, der er dedikeret til hospitalet. Områ
det er fuldt offentligt tilgængeligt, og alle 
kan benytte sig af stier, grønne områder og 
vandmiljøer, der vil være i området, udma
lede Jens Peter Nielsen fremtidens bære
dygtige hospital. 

DGNB – BEVIS PÅ BÆREDYGTIGT BYGGERI

Det mest brugte certificeringssystem for bæredygtigt byggeri i Danmark er det tyske DGNB, (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen). Kriterierne er tilpasset til danske forhold, dvs. det danske bygningsreglement, danske standarder, 
praksis og lovgivning, og anbefales også af byggebranchens egen grønne organisation, Green Building Council Denmark. Til-
pasningen er sket ved hjælp af teknikgrupper, hvor mere end 150 faglige eksperter fra den danske byggesektor har bidraget 
med deres viden.

Der er tre DGNB-bæredygtighedsklasser, DGNB Platin, Guld og Sølv. Desuden kan man få udmærkelser for fx trivsel og 
indeklima, DGNB Hjerte, og arkitektonisk kvalitet, DGNB Diamant.

Med en DGNB-certificering kigger man på tre overordnede parametre, økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, 
men også på balancen mellem de tre. Gennem certificeringen vægtes kriterierne i forhold til hinanden. Det handler både 
om at score højt i de enkelte kriterier og om at skabe balance mellem kriterierne. Økonomisk bæredygtigt er ikke nødven-
digvis socialt bæredygtigt, og miljømæssige hensyn kan sagtens være en dårlig forretning. Certificeringen forsøger at anlægge 
et helhedssyn, så der ikke kun tages hensyn til de enkelte kriterier. I praksis er certificeringssystemerne, alt efter hvilken slags 
byggeri der er tale om, opbygget lidt forskelligt og har forskellige former for ’udbygninger’ koblet på.

Kilder: Wikipedia og Green Building Council Denmark.

To helhedsorienterede kig på bæredygtighed. DGNB-certificering opfylder ‘ automatisk’ mange af FN’s verdensmål. Det forudgående ind-
læg fra Arkitemas arkitekter viste, at det omvendte også er tilfældet. Illustrationer: Green Building Council

DGNB Systemets Kvaliteter

Kilde: Green Building Council

DGNB bidrag til FN’s Verdensmål for bygninger

”jo større udfyld, jo flere DGNB kriterier bidrager til et FN verdensmål” 

Kilde: Green Building Council
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Kæmpe udfordring, at få alle 
vores sundhedsdata sat i spil
Et kig ind i krystalkuglen anno 2030 viser dramatiske ændringer med brug af innovative, teknologiske 
løsninger, som skal aflaste personalet og sikre at hospitalerne overhovedet kan løfte deres opgave, men vi 
skal måske kun frem til 2025 før det er en realitet, vurderer innovationschef på Rigshospitalet, professor dr. 
med på Københavns Universitet Henning Langberg

– Der er noget vi kan og andet vi ikke kan i 
sundhedsvæsnet. Vi er ikke så risikovillige 
som industrien, omvendt har vi en bræn
dende platform, så vi skal gøre det bedre i 
fremtiden, hvis vi overhovedet skal magte 
den opgave, vi er sat til at håndtere.

Henning Langberg, der holdt indlæg 
over emnet ”Teknologisk udvikling i syge
husvæsnet frem til 2030, fandt innovation 
som den helt rigtige platform at være på i 
situationen:

– På universitetet arbejder vi med kun
stig intelligens med syntetiske data. Det er 

en stor udfordring at få de danske sund
hedsdata i spil til at hjælpe sundhedsvæs
net, der har så hårdt brug for det. Der skal 
tages udgangspunkt i konkrete behov, 
samarbejdes internt og med virksomheder 
og eksperter udefra der tør lave strategisk 
innovation, fastslog han.

– Det er afgørende at det offentlige 
sundhedsvæsen arbejder sammen med 
det private erhvervsliv for at løfte udfor
dringen. Der er dem, der er enormt bange 
for at lukke erhvervslivet ind og mener, de 
kun tænker på penge, men fordelen er, at 
de kun kan tjene penge, hvis de skaber 
noget af værdi. Vi kan ikke magte vores 
opgave, hvis vi ikke gør det anderledes al
lerede i morgen

Der er ressourceknaphed og vi behø
ver ikke se frem til 2030, men blot til 2025. 
Min klare holdning er, at innovationen skal 
ske på hospitalerne. Før troede jeg meget 
på, at den skulle komme udefra, men alt 
for få løsninger kom ind og blev brugt. I 
stedet for bør løsningerne udvikles sam
men med de kliniske eksperter. Det ska
ber ejerskab og løsninger der passer til 
hospitalerne.

Der er brug for at se mere dynamisk 
på sygehuse, der skal kunne ændres med 
skiftende behov. Vi tog den nye Nordføj i 
brug, verdens bedste med enestuer osv., 
men under pandemien kom den til kort. 
Vi kunne ikke overvåge mange patienter 
adskilt på en masse små stuer. Så hvordan 
bygger vi et sygehus der passer til syg
domsbilledet om 25 år er en udfordring.

Sådan kan ny teknologi hjælpe

– Indenfor det billediagnostiske område 
har vi en kæmpe udfordring. Et hastigt 
voksende antal MRskanninger gør at vi 
allerede i dag mangler hardware, læger 
og radiologer. Vi er derfor begyndt at ar
bejde med automatisk billedbeskrivelse fx i 

forbindelse med behandling af brystkræft, 
sagde Henning Langberg og fortsatte:

I øjeblikket ser to radiologer på hvert 
billede, beskriver tumoren og skanningen. 
Men vi har mere end 10 års skanninger og 
beskrivelser liggende i kælderen, så kan vi 
ved hjælp af maskinlæring udvikle en algo
ritme, som beskriver billederne, inden de 
sendes til radiologen. På den måde kan ra
diologen nøjes med at rette markeringen af 
tumoren til. Det sparer tid, og på sigt kan 
man måske nøjes med den ene radiolog.

Et andet eksempel er ved scanning af 
børn eller urolige patienter. Her kan en 
nyudviklet teknologi korrigere MR billeder 
via fixpunkter i patientens ansigt og fjerne 
billedstøj så skanningerne står skarpt. Det 
betyder at man ikke behøver at fastholde 
eller bedøve urolige børn. 

Det er også lykkes at lave en algoritme 
der kan lave ”CTscanninger” ud fra MR
skanninger, så patienter skånes for stråling. 
Alt sammen løsninger, der gør det muligt, 
at flere patienter kan diagnosticeres med 
det eksisterende udstyr.

Henning Langberg nævnte et projekt på 
Bispebjerg, hvor man ud fra tidligere data 
vurderer, om det er sandsynligt patienter 
møder frem – i modsat fald bliver de ringet 
op dagen før. Det er dog tit svært for pa
tienten at finde rundt på et stort hospital. 
Det kunne afhjælpes med et enkelt GPS
system, oplyste han og undrede sig over, 
at det ikke for længst er indført.

Riget ønsker at bruge 
sundhedsdata i langt højere grad

Rigshospitalet ønsker at udvikle løsninger 
og algoritmer der kan understøtte behand
lingen på baggrund af de store mænger af 
data, som løbende opsamles om patien
terne, fremhævede han. 

– Får man kronisk lymfatisk leukæmi 
er der risiko for infektion og død. Lige nu 

Det bliver et vigtigt spørgsmål, hvordan 
vi ikke bliver indlagt, men udlagt til eget 
hjem, overvåget med teknologi, så vi kan 
være, hvor vi smitter færrest, har det bedst 
og ikke belaster det offentlige. Det er en 
kendsgerning, at langt hen ad vejen bruger 
vi slet ikke vores data fra patienter nok til 
at forbedre behandlingen, sagde Henning 
Langberg.
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ved vi ikke, hvem der er i risikozonen og 
kan ikke forebygge infektionen, men vi har 
alle data liggende, og et forskningsprojekt 
har nu lavet en model, så vi kan finde og 
behandle de mest udsatte meget tidligere.

Rigtig mange har prøvet at komme på 
hospitalet, få lavet analyser, blive sendt 
hjem og komme igen næste dag til nye 
analyser. Det er skidt, når man kunne 
lave dem, mens patienten er der. De mest 
akutte patienter skal øverst i workflowet og 
en computer kan sagtens hjælpe med at 
prioritere rækkefølgen.

Vi snakker med store medicinalvirksom
heder om mere intelligent diagnostik. De 
vil rigtig gerne være med og måske stille 
betaudstyr til rådighed, som vi kan være 
med til at udvikle, men tør vi som sund
hedsvæsen åbne dørene for nogen, der 
begynder at hjælpe os med at bearbejde 
vores data?

Måske kan syntetiske data være 
vejen frem

Når vi ser på de mest risikovillige og in
novative i USA, der bruger og kombinerer 
alle data, bør vi som offentligt sundheds
væsen overveje, om vi ikke kan lære af 
det. Danmark har nogle af verdens bedste 
sundhedsdata, og vi bør bruge disse til at 
udvikle nye løsninger, fastslog Henning 
Langberg.

– Vi bør derfor udvikle metoder til at 
bruge sundhedsdata uden at bryde GDPR 
og privatlivets fred. En af de nye metoder 
er, at udvikle syntetiske data som ikke in
deholder data fra patienter, men har de 
samme egenskaber som rigtige data. Det 
vil gøre det muligt at stille data til rådighed 
hurtigere.

Samarbejde med industrien giver 
adgang til de nyeste løsninger

Ved at indgå i længerevarende partnerska
ber med industrien kan vi få adgang til de 
nyeste teknologier, reducere vore investe
ringer, dele risikoen ved nyudvikling og 
sikre, at vores patienter får adgang til de 
nyeste behandlingsmetoder.

Vores kirurger vil fx gerne lave robotki
rurgi, men vi har ikke altid råd til det nyeste 
udstyr. Derfor samarbejder vi med produ
centerne. Det har givet lægerne på Rigsho
spitalet adgang til de nyeste robotter. Sam
tidig er det også vigtigt, når vi skal tiltrække 
de bedste klinikere og kirurger.

Henning Langberg nævnte, at Tesla bru
ger kunderne til at udvikle. Millioner af kun
der leverer gratis feedback til virksomhe
den fra deres Teslas biler. Måske kan man 
på tilsvarende vis inddrage patienterne lagt 
mere i at forbedre sundhedsområdet.

Fremtidens sundhedsvæsen er 
digitalt

Danmark er langt fremme på sundhedsom
rådet. Næsten alt bliver registreret digitalt, 
data bliver integreret og personalet er me
get indstillet på at bruge ny teknologi. Og 
om 510 år vil man se at sundhedsvæsenet 
i resten af Europa gå i samme retning. Der
for fungere Rigshospitalet som et billede 
af fremtidens europæiske hospital, mente 
han:

– Vi har sagt til de store virksomheder, 
at hvis de vil samarbejde, kan de i Danmark 
udvikle løsninger til fremtidens hospitaler, 
fordi vi allerede er digitaliserede og har 
fuld integration af data. Det er ret unikt.

Selv om vi er langt fremme i Danmark, så 
tager det stadig uendelig lang tid at udvikle 
nye hospitaler.

Et hospital som Nyt Hospital Nordsjæl
land blev planlagt tilbage i 2010 og forven
tes først at stå færdigt i 2024. Spørgsmålet 
er om det så allerede er forældet?

Hvis vi skal forny vores sundhedsvæsen, 
bliver det ikke ved at bygge nye hospita
ler, men ved at sikre, at vores hospitaler 
bliver optimeret med nyeste teknologi og 
en mere dynamisk model for teknologiin
volvering.

Der er masser at forbedre, konstaterede 
han. Vi kan sikre patienterne med sensorer, 
der overvåger dem på hospitalet og måske 
følger med hjem. Vi kan udvikle alarmer 
som advarer, hvis patienten falder ud af 
sengen, ligger uroligt eller fjerner vitale 
slanger eller lignende fra ansigtet. Der er 
så mange muligheder, vi ikke har tænkt på.

Man kan måle næsten alt i øret: puls, hy
drering, temperatur mm., så vi burde må
ske udstyre alle patienter med et apparat 

i øret, der opsamler alle disse data. Og så 
kunne vi måske samtidig stimulere hjernen 
og derved mindske risikoen for demens, 
sagde han.

Professoren undrede sig over, at tele
medicin ikke er anvendt i større udstræk
ning. Et godt eksempel er Bornholm, som 
har svært ved at tiltrække højt specialiseret 
klinisk personale. Derfor må øboerne rejse 
til København for at blive undersøgt. Men 
Rigshospitalet er nu i gang med et projekt, 
der skal digitalisere øen og råde bod på pro
blemet. Der er etableret forsøg med video
konsultationer der giver bornholmere ad
gang til kliniske eksperter på Rigshospitalet.

Formel-1 pitstop behandling

– Hvis vi i fremtiden skal lave et virkelig 
patientcentreret sundhedsvæsen, må vi 
gøre det anderledes. Måske kan vi lære fra 
Formel1 racerløbet, hvor kørerne bliver 
serviceret i et pitstop. I det fremtidige Bør
neRiget prøver vi at organisere behandlin
gen som et pitstop, så børnene bliver på 
stuen og eksperten møder dem der, og 
det vil gøre en stor forskel for patienterne. 
Aktuelt kræver det næsten en fuldtidsmed
arbejder at hjælpe et barn rundt til alle un
dersøgelser.

Vi skal stimulere til brug af ny 
teknologi

Vi skal i fremtiden udvikle og bruge langt 
mere teknologi end vi gør i dag, forudså 
Henning Langberg:

– Men hvordan stimulerer vi hospita
lerne til at tage den nye teknologi i brug. 
Hvis man ikke skulle spare 2 pct., men hele 
8 pct. årligt og tilbød, at 6 pct. kom tilbage 

Udgangspunktet for al fremtidig innovation i sundhedsvæsnet skal være konkrete behov, 
som skal virkeliggøres i samarbejde med eksperter og virksomheder, vurderede professo-
ren på FSTAS årskonference.
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Erhvervsjournalist Ib Erik Christen-
sen er faguddannet journalist og har 
arbejdet i A-pressen og på Berling-
ske Tidendes erhvervsredaktion 
indtil han blev landsdelsredaktør 
på Dagbladet Børsen og dækkede 
det jyske erhvervsliv i en længere 
periode. 

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

Videnskabsjournalist Gordon Vahle er uddannet journalist og 
arbejdede indtil 1999, hvor han stiftede Sciencejournalist.dk, 
som kommunikationsrådgiver i bureauer og tekniske virksom-
heder. 

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

til hospitalet som risikovillig kapital til ini
tiativer, turde man måske nytænke og få 
et sundhedsvæsen, der tog kvantespring, 
men nu halter det bagefter, og vi lapper på 
det så godt som muligt, sagde han.

Tid er inde til at gøre det 
anderledes

Teknologien bevæger sig meget hurtigt, 
industrien er allerede i gang med at gøre 
internettet til et 3D univers, men tænker vi 
23 skridt længere frem, bliver sundheds
væsnet måske noget, vi kan besøge virtu
elt, sagde Henning Langberg. Hospitalerne 
får mere dynamiske rammer, meget mere 

skal foregå hjemme hos patienten, så antal
let af hospitalssenge kan reduceres.

I en nær fremtid vil hospitalet vide hvem 
du er, når du kommer, og der vil sidde en 
digital tvilling, som du kan spørge om, 
hvordan det går med din sygdom, smiler 
Henning Langberg.

Danmark er god til forskningsprojekter 
og har ret mange penge i private fonde, 
men det bliver svært at idriftsætte løsnin
gerne, erkendte han. Der er ingen penge 
til det og det tekniske personale på hospi
talerne er totalt booket af driften og kan 
ikke løfte mere.

– Under Covid19 gik vi fra velfunge
rende sundhedsvæsen til et, der var ved 

at bryde sammen. Men hvis der er noget 
et hospital er gearet til, så er det at rea
gere i sådanne situationer. Når patienten 
er ved at dø, smider de ansatte, hvad de 
har i hænderne og sørger for, at patienten 
overlever.

Kunne vi bruge den omstillingsparat
hed til at udvikle en ny og bedre version af 
fremtidens hospital? Det tror og håber jeg. 
Fremtiden bliver i hvert fald spændende og 
anderledes.

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

Arbejder nu som redaktionssekretær og grafiker på Kristeligt 
Dagblad og har tidligere arbejdet for både Berlingske Media, 
Wunderkind Media, Københavns Kommune, musikmagasinet 
Groovy og madmagasinet Guaca.

Korrektion
I Hospital, Drift & Arkitektur nr. 67 2021 skrev vi, at den endelige byggepris for Aarhus Universitetshospital i Skejby blev på 7,43 
mia. kr., som er dén pris, der er opgivet på godtsygehusbyggeri.dk. Imidlertid kom det til at fremstå, som om den aftalte byggepris 
på 6,35 mia. kr. derved var overskredet med en mia. kr. Den budgetterede byggepris var opgivet i 2010niveu, mens den faktiske 
byggepris er pris og løntalsreguleret til 2018niveau. En sammenlignelig faktisk pris i 2010niveau er 6,44 mia. kr.

Vi skrev også, at forsinkelsen var ca. 4 år i forhold til de oprindelige planer. Det er korrekt, da tidsplanen i de oprindelige prospek
ter omtalte en ibrugtagning i 2015. Men i det reviderede projekt fra 2010 var det planlagt, at AUH skulle være klar til brug i 2019. 
Den omtalte tekniketage er realiseret og ikke blandt de dele af byggeriet, der blev fjernet ved senere revisioner af projektet.

Vi beklager de manglende og urigtige oplysninger.
Redaktionen



— 
Sikker fejlstrømsafbryder 
tester sig selv 12 gange/år

Mange fejlstrømsafbrydere bliver aldrig testet, om de fungerer korrekt.
Skift til en fejlstrømsafbryder, som automatisk udfører selvtest hver 28’ende dag - helt 
uden gener for brugere og servicepersonale. abb.dk
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Store overskridelser af budget og 
tid fører til ny samarbejdsmodel i 
Center for Ejendomme i Region H
Flere af hospitalsbyggerier som Herlev og Hvidovre hjemsøges af store overskridelser i tidsplaner og 
budgetter, der også bunder i, at projekterne har haft for mange fagentrepriser og skulle køres igennem til 
den lavest mulige pris. Det har fået Center for ejendomme til at lancere en samarbejdsmodel, der skal sikre 
overblik og give byggevirksomhederne positive incitamenter

Vicedirektør Ole Kristian Bottheim fra Cen
ter for Ejendomme (CEJ), gav en situations
rapport fra Region Hs hospitalsprojekter 
Bispebjerg, Hvidovre, Nordsjælland, Bør
neRiget og Nyt Børne og Ungdomspsykia
trisk Center på Glostrup Hospital.

CEJ har høstet mange erfaringer på Nyt 
Hospital Herlev, hvor Henning Larsen og 
NNE var rådgivere. NHH startede i 2016 og 
omfatter 60.000 m2 nybyggeri med en ny 
akutmodtagelse, sengeafsnit og børnemod
tagelse og blev taget i brug 20. juni, mens 
de teknisk tunge fødestuer, neonatal, inten
siv og OPstuer skal i drift 12. december i år.

Projektet er mildt sagt vokset til lidt af 
et smertensbarn og forsinket halvandet år 
efter det, Ole Kristian Bottheim betegnede 
som ”enorme problemer med en spansk 
entreprenør, det er det vi kalder den span
ske syge” og tilføjede oveni en budge
toverskridelse på 190 mio. kr.

Mange rådgivere var involveret, det har 
været svært at koordinere og mange fejl 
har plaget byggeriet. Den mere end 10 år 
gamle politiske beslutning om at styre efter 
laveste pris, har resulteret i kvalitetsproble
mer både teknisk og i selve samarbejdet, 
fastslog han.

Projektet blev stærkt udfordret, vanske
ligheder med at koordinere gjorde byg
geledelse til en svær disciplin, fagtilsynet 
svigtede, store problemer blev opdaget 
for sent og især elentreprisen blev ramt, 
så Ole Kristian Bottheim konkluderede, at 
man eventuelt ikke fik det fagtilsyn der var 
betalt for.

Hvidovre bliver forsinket og 
dyrere

Der er en kæmpe forsinkelse på Nyt Ho
spital Hvidovre, et projekt der vender hele 
den fysiske struktur på hospitalet rundt. 

Byggeforløbet er også her utilsigtet blev 
vendt rundt med store forsinkelser og 
sprængte budgetter som konsekvens, be
rettede han.

Den samlede byggetid for det 1,8 mia. 
kr. dyre projekt er fordoblet til 29 måneder. 
Oprindeligt var byggetiden planlagt til 29 
måneder, men så indtraf der – med hans 
egne ord – ”en enorm forsinkelse” i projek
tet. Hospitalet ventes først afleveret i 2022 
og bliver 100 mio. kr. dyrere. Projektet in
kluderer 43.000 m2 nybyggeri, sengetårn 
med hele 244 ensengsstuer med eget bad 
og toilet, ny og større fælles akutmodta
gelse.

– Der har været konkurser, Covid
19pandemi og enormt store problemer, 
det har været vanskeligt at koordinere pro
jektet undervejs med hele 37 forskellige fa
gentrepriser, som var alt for mange, sagde 
Ole Kristian Bottheim.

– Vi skriver at vi skal have fagtilsyn, men 
hvilke områder er vigtigst? Omfanget skal 
defineres meget tydeligere i fagtilsynsrap
porterne, komplekse projekter skal defi
neres målrettet og fagtilsynet opsplittes, 
fastslog han. CEJs erfaringer ridsede han 
således op:

– Bygherreprojektlederne skal være 
meget mere proaktive under hele projekte
ringen og økonomistyringen foregå på en 
bedre måde med second opinions og byg
herren skal bruge surveyors af høj kvalitet i 
stor udstrækning.

Vi er sparringspartnere med rådgiverne 
og tilrettelægger opgaverne for at sikre, 
at de kan udføre deres job, sagde han og 
fastslog, at bygherren må være en operativ 
del af byggeledelsen, men skal også kunne 
udføre den selv.

CEJ har fysisk placeret commissionsaf
delinger for at støtte projektorganisationen 

Indholdet i en tilpasset samarbejdsmodel

Ole Kristian Bottheim                          13

Styrket 
samarbejdsstruktur

• En fælles organisation og byggeledelse med fælles 
mål

• Afregning af NCC-funktionærer i regning

En ”fælles” økonomi • Fælles principper for en realistisk entreprise-økonomi
• Åbenhed om at afsætte midler til puljer til at dække 

ekstraarbejder og uforudsete hændelser
• Back-to-back aftaler mellem NCC og underentreprenører

En ny incitamentsstruktur • Et differentieret dækningsbidrag til NCC afhængig af 
samlede realiserede udgifter, inkl. ekstraarbejder

1

2

3

Efter mange problemer har Center for ejendomme udtænkt en ny samarbejdsmodel (vist 
herover), der skal sikre fremtidige projekter et glidende og langt mere uproblematisk forløb 
uden store overskridelser i tidsplan og budget.
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i alle kvalitetsfondsprojekterne, mens en 
task force rejser rundt og bistår projektle
delsen med kontrol af kvalitetsikringsarbej
det og sikrer det ønskede tilsyn.

Model skal sikre bedre styring

Nyt Hospital Nordsjælland på 121.000 m2 
i Hillerød vandt NCC som hovedentre
prenør i EUudbud og skal bygge råhuset, 
men her oplevede CEJ, at man ”sad på hver 
side af bordet” og udformede derfor en ny 
model, der skal styrke samarbejdet om et 
fælles mål.

CEJ har derfor introduceret en ny in
citamentsstruktur, der kan give NCC et 
større overskud, når projektet kører godt 
og kontraktsum inklusiv slutpris og ekstra 
arbejder holdes nede. Modsat den gamle 
model skal det under udbud og udførelse 
tilskynde NCC til de laveste priser uden at 
det giver problemer.

Ifølge Ole Kristian Bottheim har CEJ selv 
internt 90 pct. af kompetencerne, som 
normalt købes hos bygherrerådgiverne og 
centret valgte derfor en anden udbudsstra
tegi ved selv at stå for bygherreudbuddet 
internt på Børne og Ungdomspsykiatrisk 
Hospital (BUC).

Det var lidt af et rædselskabinet CEJ har oplevet med flere sygehusbyggerier, især Herlev 
og hvidovre, der har været samspilsramte internt og i forhold til regionen. Projekterne har 
blandt andet været opsplittet i så mange entrepriser, at overblikket er gået tabt, konstate-
rede Ole Kristian Bottheim i sit indlæg om kvalitetsfondsbyggerierne.

Bygherrerådgivningen bliver ikke ud
budt, men varetages af CEJ som bygherre 
og driftsansvarlig. Udbudsstrategien bliver 
rådgiverudbud/totalentrepriseudbud med 
forhandling:

– Udbudsstrategien er mere som et råd
giverudbud, det er en OPPaktør ligesom 
en totalentreprenør i vores perspektiv. Vi 

måler på andre parametre end normalt, på 
samarbejde, hvordan eksplicitte problem
stillinger løses og giver rådgiverens og 
entreprenørens tid værdi i stedet for at ud
byde det til 5 tegnestuer, der modtager en 
symbolsk betaling og tak for at være med, 
sagde Ole Kristian Bottheim.

Logistikken er afgørende for stort set alt det, der foregår på et moderne  
hospital - fra udbringning af medicin og varer til klargøring af operationsudstyr.  
Et særligt vigtigt område er sengelogistikken. Hvordan vi har løst den udfordring  
ifm. udvidelsen af Herlev Hospital, kan du læse i casen på vores hjemmeside:  
www.langebaek.dk/cases/. Eller kontakt Peter Lamp Sørensen på +45 3125 2847  
og få indsigt i de mange andre erfaringer vi har inden for hospitalslogistik.

langebaek .com

LOGISTIKKEN ER  
HOSPITALETS LIVSNERVE

Langebaek_HDA_180x128,5_200824_v1b.indd   1 24/08/2020   20.30
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NAU-projektet er fastholdt 
med indbygget fleksibilitet
Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) er et kompakt byggeri, der er designet til at give en effektiv 
hospitalsdrift og projektledelsen har under hele byggeriet fastholdt det oprindelige, projekterede byggeri 

– Vi bygger det byggeri, som vi fra starten 
planlagde, aftalte og som vores brugere 
anbefalede. Der kommer jævnligt nye øn
sker også fra det kliniske niveau, men vi 
holder fast i og arbejder videre med det 
oprindelige projekt.

Der vil derfor som udgangspunkt ikke 
blive ændret i nybyggeriet forud for ibrug
tagningen, medmindre der er tale om 
strengt nødvendige tilpasninger af hensyn 
til patientsikkerhed, arbejdsmiljø eller uop
sættelig manglende funktionalitet.

Der er og bliver løbende gennemført 
kvalitetssikring af nybyggeriet og de funkti
oner, der etableres med det formål at sikre, 
at byggeriet efterlever det udbudte pro
jektmateriale, fastslog planlægningschef 
John Schermer Stefansen, Projektafdelin
gens kontor for Plan & Struktur, på NAU, 
der er specialist i funktionel, strategisk 
planlægning og programmering og sikrer, 
at de fysiske rammer indrettes logistisk og 
klinisk optimalt.

– Da vi projekterede hospitalet, var det 
ud fra forestillingen om, at det skulle fun
gere ikke bare i 1020, men i 100 år. Der 

er bygget stor fleksibilitet ind i byggeriet. 
Derfor holder vi så fast i vores rammer. Det 
er vi nødt til, hvis vi skal nå det tidsmæssigt 
og økonomisk, sagde han.

Første spadestik blev taget i oktober 
2013 og indflytningen påbegyndes i an
det halvår 2023. John S. Stefansen ridsede 
NAUprojektets omfang op:

Der bygges ca. 170.000 m2 i den øst
lige bydel for ca. 5 milliarder kr. NAU er 
et kompakt byggeri med centralisering af 
funktioner, der kan skabe nærhed og korte 
afstande, men samtidig skal sikre en flek
sibel udnyttelse af kapaciteten. Byggeriet 
præges af standardisering og mange kli
niske kvadratmeter. Ensengsstuer, brug 
af telemedicin og fælles akutmodtagelse, 
forskning & uddannelse samt tæt integra
tion med Det sundhedsvidenskabelige fa
kultet (SUND) er eksempler på prioriterin
ger i byggeriet.

Et stort gangareal med foyer løber gen
nem hospitalet, der mod syd har Børne og 
ungehuset mod øst intensiv og ambulato
rier, mod nord, forskning og uddannelse, 
og mod vest behandlerbygning med OP

stuer og billeddiagnostik og fælles akut
modtagelse. To store sengetårne er pla
ceret mod syd og nord ovenpå de nævnte 
bygninger og på toppen af det sydlige sen
getårn er placeret en helikopterplatform. 
Alle laboratoriespecialer er centralt samlet 
i et fælles areal i byggeriet.

– Vi har vores servicehus med central
lager, køkken, sterilcentral, affaldscentral, 
AGVområde samt teknisk afdeling. Ser
vicehuset er forbundet med hospitalet via 
en tunnel og alle varer skal transporteres 
med AGV. Psykiatrien ligger ved siden af 
det somatiske hospital og med kort afstand 
til sundhedsvidenskabelige fakultet.

Største brugerinvolvering i 
Nordjylland

John S. Stefansen viste en række billeder af 
de oprindelige planer og hospitalet nu og 
konkluderede, at tegningerne af hospitalet 
ligner det, der er bygget i Aalborgs østlige 
bydel.

– Det er det byggeri, vi satte os for, som 
vi fortsat bygger bortset fra mindre æn
dringer, hvilket betrygger mig i, at vi traf 
det rigtige valg sammen med brugerne, 
konstaterede han.

– Aktivitetstallene er steget i vores am
bulante funktion, så der har vi en opgave 
med at få arbejdsgange bygget ind i ho
spitalet. Vi har bygget høj fleksibilitet ind i 
rummene. Standardrum går igen, men der 
er mulighed for at ændre på tingene, når 
behovene udvikler sig i årenes løb.

Vi har haft den hidtil største brugerpro
ces nogensinde i Region Nordjylland med 
500600 ledere og medarbejdere involve
ret i vores somatik, 3040 arbejdsgrupper, 
en psykiatri med 100120 patienter, pårø
rende, ledere og medarbejdere i 812 ar
bejdsgrupper involveret.

Det første spadestik blev taget i oktober 
2013 og indflytningen forudsættes at starte 
i 2. halvår 2023 Herefter vil der fortsat være 
drift på flere matrikler i en periode. Bevil
lingen til kvalitetsfondsprojektet indebar 

FÆLLES AKUTMODTAGELSE

Designkoncept NAU September 2021

NAU er et kompakt og fleksibelt byggeri, der er blevet fastholdt fra starten med få ændrin-
ger undervejs. Her ses den oprindelige tegning af projektet til venstre og til højre det fysi-
ske resultat der tårner sig op i Aalborgs østlige bydel.
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nemlig, at der stadig skal varetages klinisk drift i de nyeste 
bygninger på det eksisterende hospital i en periode. Det ek
sisterende hospital på sydmatriklen vil således stadig huse en 
række funktioner frem til 202627 og enkelte funktioner helt 
frem til 203132.

Det betyder at halvdelen af ambulatorierne fortsat vil 
ligge på sydmatriklen indtil 202627, mens halvdelen fra 
2023 flyttes ud til østmatriklen. Det skaber nogle logistiske 
problemstillinger, men det må vi tage med, fastslog han.

Et centralt og kompakt byggedesign

Kendetegnene ved hospitalsbyggeriet er centraliseringen af 
funktioner med fælles flader for OP, intensiv, ambulatorier 
og laboratorier som ligger lige under sengeafsnittene. Det 
er et kompakt og et mindre byggeri end mange af de andre 
hospitalsbyggerier.

– Derfor har vi haft mulighed for at samle disse funkti
oner. Det tager ca. 45 minutter at gå fra den ene ende af 
byggeriet til den anden i raskt tempo. Vi har arbejdet meget 
med den fleksible kapacitetsudnyttelse som brugerne hele 
vejen igennem har været involveret i, fastslog han.

– Telemedicin indgår som et meget stærkt issue i hospi
talet, hvorved en del af aktivitetspresset i primært det am
bulante område vil kunne afhjælpes både i psykiatrien og 
somatikken. Coronapandemien har bekræftet, at det rent 
faktisk er en mulighed.

Modsat mange andre hospitalsbyggerier, er den fælles 
akutmodtagelse adskilt af somatik og psykiatri, men ligger 
lige op ad hinanden med en indgang til akutpatienter på 
begge områder. Forskning og uddannelse ligger i tæt tilknyt
ning til hospitalsbyggeriet, der sikrer direkte involvering.

Man går fra det klinisk, somatiske hospital direkte ind i 
det sundhedsvidenskabelige fakultet. Servicebyen ligger 
placeret i et selvstændigt hus med en række teknologiske 
løsninger i den nordlige del med en række funktioner, op
ridsede han.

Vi har fart på med at planlægge og forberede udflytnin
gen. I juni 2022 afleveres byggeriet, så vi kan udbedre fejl 
og mangler. Fra august 2022 til juli 23 testes hospitalet med 
brugerne, sagde John S. Stefansen.

Projektledelsen har holdt fast i det oprin-
delige projekt med minimale tilpasninger 
undervejs. Det var vi nødt til for at over-
holde projektets rammer i tid og økonomi, 
fastslog NAUs planchef John S. Stefansen 
på Nyborg Strand.
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Tænk fleksibiliteten fra 
supersygehusene ind i pandemi-
beredskabet
Befolkningen klarede pandemien fremragende modsat en del politikere og topembedsfolk, der høstede 
kritik af fhv. dir. i Sundhedsstyrelsen Else Smith, der også har været overlæge på Statens Serum Institut og 
direktør på Hvidovre Hospital og kom vidt omkring i sit indlæg fra utidigt politisk pres til bygningsdesign og 
virologi.

Jeg synes den her fleksibilitet i superhus
byggeriet bliver vi også nødt til at indtænke 
i beredskabsrelationen.

Det handler om fysiske rammer, men 
ikke mindst om intensivpladser og respi
ratorer. Vi bliver virkelig nødt til at tænke 
os om, hvordan det skal være. Vi skal ikke 
have 100 respiratorer der bare står og al
drig blive brugt, sagde Else Smith og kon
staterede:

– Når vi kommer i krisesituationer, der 
ikke kun er Sundhedsstyrelsens ansvar, er 
det utroligt vigtigt at have et beredskab og 
en planlægning, så vi er forberedt på det, 
vi håber på ikke kommer. Jeg er fortaler for 
at lave øvelser i, hvad det værste er, vi kan 
komme ud for – så bliver man som regel al
tid lidt klogere.

Ifølge Else Smith fulgte vi i 2009 en 
stor pandemiplan udarbejdet i 2006 og 
det endte med, at næsten ingen døde af 
influenza. I 2019 blev ny Coronavirus på
vist i Kina, og vi oplevede i starten af 2020 
Sundhedsstyrelsens direktør Søren Bro
strøm på tv berolige danskerne med, at det 
behøvede vi ikke bekymre os om, det kom 
ikke til Danmark.

– Det er ikke for at være bagklog, men 
det var ret friskt at sige det selv på det tids
punkt. Vi konkluderede allerede i 2010, at 
vi langtfra havde afprøvet worst case sce
nario vedr. pandemi, fastslog Else Smith og 
fortsatte:

– Vi har virkelig været bagud med be
redskabet, det var nærmest helt glemt. 
Sundhedsstyrelsen havde faktisk for år til
bage vurderet, at politikerne burde bevilge 
flere penge til beredskabet, så man blev 
bedre rustet til en pandemi, men det syn
tes politikerne dengang ikke.

– De handler kortsigtet på det, der er 
lige foran næsen, men beredskab og pan

demiplanlægning drejer sig om det lange 
lys og perspektiv, fastslog hun.

Måske skal vi indlægges hjemme

Hvis nogen skal have en præmie for, at 
denne Corona pandemi er håndteret så 
godt i Danmark, så er det det danske folk, 
konstaterede hun.

– Her har vi som samfund virkelig bonet 
ud. Jeg synes det er helt utroligt. Man må 
også sige, at vores sundhedsvæsen, som 
jeg altid har betragtet som noget konser
vativt og tungt, har fungeret fleksibelt. Der 
har også været stor, politisk opbakning, 
penge har ikke været et issue.

Vi har jo samlet sygehuse, så der kan 
være langt til de få, store sygehuse. Men, 
der er noget, vi ikke har tænkt igennem. 
Det håber jeg nogen vil gøre. I Nordsjæl
land forventer man, at man kan blive ind
lagt og håndteret derhjemme. Det er en 
mulighed i fremtiden, men skal vi have an
dre faciliteter for at klare det?

Nu tales der om nærhospitaler, men må
ske skal vi kalde dem sundhedshuse. Men 
der kan man ikke indlægges. Der er udfor
dringer og ingen tvivl om, at pandemier 
kommer igen. Vi bliver nødt til at suge al 
den læring vi kan, ud af det, vi har været 
igennem, det har været ekstremt dyrt på 
rigtig mange planer.

Prisen for en pandemi

De unge har betalt den absolut højeste pris 
og så er der til tider doseret angst på alle 
hylder. Derfor er køerne til psykologer og 
psykiatrien så lange. Så er der hele perso
nalet, der har været udsat for store krav til 
omstilling og utrolig hurtig oplæring til nye 
funktioner.

Man aflyste alt det planlagte, som godt 
kan vente og som man ikke dør af, fx hofte 
og knæoperationer, men vi er i dag så spe
cialiserede, at vi ikke bare kan lade orto
pædkirurgerne udrede lungepatienterne. 
Der har været et kæmpe oplæringskrav og 
det har egentligt fungeret imponerende.

Det handler også om kommunikation, 
så folk forstår, at deres knæ nok vente 
frem for dem, der er ved at dø af Covid19, 
sagde Else Smith der også kritiserede, at 
politikere under pandemien har lagt pres 
på læger og forskere for at få ønskede kon
klusioner frem:

– En vigtig læring er, at politik og sund
hedsfaglighed under kriser ikke altid går 
hånd i hånd. Det er ikke sikkert det skal, 
men det er vigtigt, at der er gennemsigtig
hed, så alle er med på, at Sundhedsstyrel

Else Smith efterlyste et væsentligt bedre 
pandemiberedskab og forudså nye indlæg-
gelsestyper vil dukke op i kommunerne 
som indlæggelser i hjemmet og på de nære 
behandlingshuse. Efter Covid-19 bliver 
det spændende at se, hvordan politikerne 
vil tackle nye virusudbrud, sagde hun og 
påpegede, at ingen løftede et øjenbryn da 
over 4.000 døde af influenza i 2017-18.

Fortsættes side 30



Bringing
data to life

TA-Smart DN32-DN50

TA-Smart DN65-DN80

Mindre, smartere og IoT-
forbundne ventiler giver bedre 
varme- og klimaregnskab
IMI Hydronic Engineering har udviklet en ny ventil, der bådekan 
mere, fylder mindre og er meget nemmere at gå til. TASmart måler 
flow og differenstemperatur (ΔT) kontinuerligt og kan tilgås via 
Bluetooth. Det betyder blandt andet, at den reagerer øjeblikkeligt 
på både tryk- og temperaturforandringer.
HVAC (varme, ventilation og aircondition) står i dag for op imod 
20 procent af verdens samlede energiforbrug. For en større 
produktionsvirksomhed, et hospital eller en kontorbygning er 
det med andre ord ikke så helt lidt at komme efter, hvis man kan 
optimere dér. Energioptimering kræver præcise og valide målinger 
og data – og det kræver ventiler og aktuatorer, der øjeblikkeligt 
reagerer på forandringer i anlæggets tryk og temperatur.

Flere funktioner fylder mere – indtil nu

Paradokset er, at jo mere funktionalitet, der skal proppes ind i en 
given dims, jo mere kommer den til at fylde, fordi der skal flere 
komponenter til. Og i tilfældet HVAC, så betyder størrelse noget 
– især, når man skal udskifte eksempelvis én ventil med en anden. 
For når først bygningen er opført og rørføringen etableret, så 
er det sin sag at bytte en eksisterende ventil ud med en større. 
Det problem har IMI Hydronic Engineering løst med den nye TA-
Smart ventil. Det fortæller Jean-Christophe Carette, der er head 
of technology for IMI Hydronic Engineering:
»Det har kunnet lade sig gøre dels takket være udviklingen indenfor 
processorer. Nu er det muligt at få trådløs kommunikation og 
mange andre funktionaliteter i ét integreret kredsløb i en meget 
kompakt form. Samtidig har vi også udviklet teknologien indenfor 
flowmåling på vand og glykolblandet vand. Normalt kræver en 
flowmåler en vis længde lige rør uden forhindringer både før og 
efter måleren. Vi er lykkedes med at sætte ventilen lige efter 
flowmåleren med bare et par millimeters afstand. Normalt ville 
man sige, at det ikke kan lade sig gøre, fordi ventilen ville influere 
på måleresultatet. Det er vi lykkedes med efter mange uger i 
laboratoriet,« fortæller Jean-Christophe Carette.
TA-Smart ventilen er mindre end de fleste konkurrenter på 
markedet og har ikke brug for et lige stykke rør før og efter i de 
små dimensioner. Det betyder, at det er relativt ukompliceret at 

opgradere en eksisterende HVAC-installation – uden at skulle 
hakke hverken hæle, tæer eller rørføring. Flangeudgaverne er 
dimensioneret efter F1 og kan således installeres så godt som 
overalt.

Kontinuerlig måling af flow og temperatur sparer energi 

Udover den kompakte størrelse, så er den store nyhed med TA-
Smart ventilen, at den har kontinuerlig flow- og temperaturmåling. 
Det betyder, at man konstant kan få et realtidsbillede af både 
flow, temperatur og energi fra ventilen og reagere øjeblikkeligt på 
forandringer.
I praksis betyder det, at hvis 1000 personer går ind i en koncertsal 
hvorved varmebehovet stort set bortfalder her, så vil man med 
det samme måle en stigning i rørenes differenstryk til øvrige 
anlægsdele. Man vil kunne regulere energitilførslen ned til 
koncertsalen, men holde uændret niveau i andre dele af bygningen. 
I en traditionel installation, vil man først regulere, når man måler at 
temperaturen stiger utilsigtet i øvrige bygningsdele. Det betyder, 
at man bruger mere energi end nødvendigt i perioden indtil, der 
registreres temperaturstigning.
Og netop energiforbruget – og ikke mindst CO2-udledningen – var 
baggrunden for, at IMI Hydronic Engineering så et behov for at 
tænke nyt:
»Der er jo en generel trend indenfor bygningskonstruktion og
-vedligeholdelse, der siger, at bygninger skal være grønne. Så der er 
også et behov for at kunne dokumentere, at bygningen er grøn. Når 
man kontinuérligt kan overvåge energiforbruget og akkumulere
de data over tid, så får man meget bedre dokumentation for
enegiforbruget,« fortæller Jean-Christophe Carette.
Dataopsamlingen fra ventilerne gør det også muligt, at man 
kan se, om eksempelvis én del af bygningen bruger mere energi 
end resten under de samme vejrforhold. Det kan indikere, at 
der eksempelvis skal kigges på vinduer eller isolering i den del af 
bygningen.

Bus, Ethernet og Bluetooth 

TA-Smart ventilen kan via bus- og Ethernetkommunikation også 
tilgås over nettet, og på den måde bliver HVAC-installationen nu 
også en del af det store Internet of Things (IoT).
Hvis du vil vide mere om løsningen kan du besøge 
ta-smart.imi-hydronic.com/da-dk
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sen sagde det her, men nu sagde statsmini
steren noget andet, og så er det det andet 
vi gjorde.

Det er fair og demokrati, det er fint nok, 
men vi skal vide det.

Sundhed er et meget vigtigt hjørne og 
for at sikre den bedste rådgivning til poli
tikerne skal de ikke blande sig i, hvad der 
skal stå i myndighedernes faglige vurde
ringer. De kan få vurderingen og rive den 
i stykker, hvis de har lyst.

Vores politikere har typisk ikke en skid 
forstand på meget af det her. Det er de ikke 
valgt til, så de må have rådgivere. I den si
tuationer det bare rigtigt vigtigt, at rådgiv
ningen ikke bliver forplumret, så man skal 
have at vide af departementschefen, at 
statsministeren vil have du siger dét og dét, 
og så ender man med at siger dét.

Det er dårlig rådgivning. Det kan være 
nemmere, men nærmer sig noget, der 
ikke er sundt for samfundet. Det tror jeg 
virkelig man skal passe på med. Vi skal 
også passe på individets frihed og propor
tionalitet, hvor meget kan man kræve, vi 
skal sidde hjemme, når vi ellers opfører os 
ordentligt.

En indsats ude af proportioner

Så trak Else Smith en af sine kæpheste 
frem:

– Jeg kan ikke forstå, at vi sammenlig
net med Covid19, der har stået på i halv
andet år, bare gjorde ingenting i 201718, 
hvor der døde 2800 danskere og med en 
overdødelighed på 1700 af influenzaen. 
Jo, pressen skriver, at Seruminstituttet nu 
siger, at der er en influenzaepidemi. Nå 
ja, og så går vi bare videre. Over 20 børn 
døde, men ingen løftede et øjenbryn.

Vi er i år ekstra modtagelige for influ
enza, så jeg vil anbefale alle, der får tilbudt 
influenzavaccination, at det er i år, man skal 
sige ja til det, men kan vi så lade folk dø af 
influenza i det omfang vi plejer? Eller skal vi 
igennem det hele igen med nedlukninger 
mv? Hvilken præcedens har vi skabt med 
at lukke ned og jeg ved ikke hvad?

Jeg ved det ikke, men det bliver virkelig 
interessant. Sundhedsstyrelsen har gjort 
det kloge og for en gangs skyld sagt, at det 
er en god idé, at personalet i sundheds
væsnet bliver influenzavaccineret. Vi skal 
huske de syge ligger på hospitalet og per
sonalet går hjem til snotunger og give influ
enzaen videre til de indlagte på hospitalet, 
der ikke kan tåle det.

Så er der lige det med at vaske 
hænder

Else Smith påtaler, at den hygiejniske stan
dard på hospitalerne fortsat er for dårlig:

– Hygiejne på hospitaler er en virkelig 
akilleshæl. Der har været indsatser på 117 
måder, personalet løber jo fra den ene til 
næste patient og mange kan ikke tåle bare 
den mindste infektion, og når vi undersøger 
det, er hygiejnestandarden stadig for lav.

Det vil betyde rigtigt meget at få udviklet 
et system, som understøtter at personalet 
får vasket hænderne. Der har været pres 
på Sundhedsstyrelsen morgen, middag og 
aften og spørgsmål dag og nat fra pressen. 
Alle vil have svar. Så der bør også afvejes 
om opgaverne fordeles fornuftigt mellem 
diverse myndigheder. 

Corona er en sundhedskrise, men på 
grund af økonomien, det mentale og so
ciale, bliver det en meget bred samfunds
krise. Jeg tror læringen bliver, at man ikke 
kan nøjes med at have Sundhedsstyrelsen 
og Seruminstituttet med, men at psykolo
ger, antropologer, samfundsforskere skal 
være med i håndteringen fra starten.

Mikroorganismer flytter sig, blandt an
det på grund af klimaforandringer og vi 
ser voldsomme migrationer af mennesker, 
så at der vil gå 25 år til næste pandemi, er 
muligvis for optimistisk, vurderede hun og 
uddybede:

Hvis vi bliver ved med at vaccinere, risi
kerer vi at hænger på infektionen som en vi 
skal vaccineres mod som børn til evig tid. 
Stopper vi nu og beslutter, at selv om virus
set er kommet for at blive, kan det være, at 
vi lander i en situation, hvor ny Coronavirus 
t bliver en infektion vi møder, når vi er små 
børn og får en immunitet ad den vej, som 
er lige så god som vaccination.

Vi står om lidt og skal afgøre, om det skal 
blive en børnesygdom og forkølelsesvirus 

eller en sygdom, mange skal vaccinere 
mod hver eneste vinter. Det må tiden vise, 
og så håber jeg virkelig vi får et bedre be
redskab og insisterer på, at politikerne må 
prioritere penge til det – vi har jo set hvor 
mange penge dette samfund har.

Modeller overdriver dødeligheden

Else Smith blev spurgt, hvor mange der 
ville være døde, hvis man havde håndteret 
pandemien som en almindelig influenza
virus:

– Det afhænger af hvem du spørger, 
nogle af dem, der laver matematiske mo
deller siger 50.00080.000. Helt monstrøse 
tal. Det er et virus, der har potentiale for 
at slå ihjel, men dødeligheden blandt 
de 75årige er meget højere end hos de 
1020årige. Det går ud over de ældre.

Vi har ikke været særlig dygtige til at 
beskytte plejehjemmene. Havde kommu
nerne haft de værnemidler der stod i pla
nen, kunne vi måske have håndteret den. 
Jeg har svært ved at forestille mig at 60.000 
skulle dø. Det tror jeg simpelthen ikke, men 
om det ville være 3.000 eller 5.000 – dvs. 
mere som influenza, tør jeg ikke gætte.

Når man hele tiden tager de værste sce
narier, vil fremskrivningerne jo indikere, at 
det bliver meget slemt, men jeg tror næste 
ikke at en eneste forudsigelse baseret på 
matematiske modeller har holdt. Dem, der 
ligger på hospitalet med Corona, ligger der 
ofte også på grund af andre sygdomme, 
især de, der blev indlagt på intensiv og 
døde. De fejlede typisk andre ting, som 
man kan dø af.

EEkkssppeerrttggrruuppppeennss  kkoonnkkrreettee  aannbbeeffaalliinnggeerr  ttiill  
bbeesslluuttnniinnggssssttrruukkttuurr,,  bbll..aa..::
• I beslutningsstrukturen i epidemihåndteringen skal fremad‐
rettet trækkes på erfaringer fra andre samfundskriser, fx 
finanskrisen. Indsatser kan af en række grunde blive iværksat 
for sent.

• Coronavirus viste behov for en styrket faglig vurdering, der 
bør ske transparent og efter armslængde‐princippet ift. det 
politiske system. Dermed sikres mulighed for at kunne give 
klare signaler til den politiske beslutningsproces.

Else Smith advarede kraftigt politikerne mod at blande sig i fagvidenskabens vurderinger 
for at få dem påvirket i en retning der passer i deres politiske kram. Der skal være fuld trans-
parens og den faglige vurdering skal styrkes, så kan politikerne gøre, hvad de vil, alt andet 
er samfundsskadeligt og udemokratisk, sagde hun og pegede på Grønnegaard-udvalget, 
der konkluderer, at det er afgørende at sikre de demokratiske, frihedsmæssige rettigheder 
og samfundet rustes bedre til at bekæmpe smittetrusler.



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

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

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

Integration
Vi har stor erfaring med at integrere vores løsninger med 
andre systemer – dermed også samarbejde med leverandører 
af lysstyring, hospitalssenge og patientterminaler.

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

Mere information på www.tunstall.dk

Fleksibel og sikker kommunikationsplatform
Patientkald, personsikring og kritisk alarmhåndtering samlet i én løsning. 
En skalerbar løsning, der kan designes til de krav, der stilles til en moderne, 
sikker og fleksibel kommunikation.

På verdensplan benytter over 1.000 hospitaler en kommunikationsløsning fra 
Tunstall. Alle komponenter overholder de strenge sikkerheds- og driftskrav i 
forhold til den tyske standard DIN VDE 0834. Softwaren er udviklet i Danmark 
og har vundet flere internationale priser.
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I en foranderlig verden mod et 
grønt 2030
Region Hovedstaden har et mål om at reducere CO2udledningen fra energien med 70 procent fra 2013 til 
2025. Målet står i regionens miljøplan ’Grøn2030’, og det er Center for Ejendommes enhed for Energi og 
Miljø, der har fået ansvaret for, at målet nås. Chefen for enheden, Heine Knudsen, fortalte på årsmødet om 
de mange bump på vejen, som en foranderlig verden giver, men kom også med bud på, hvordan regionen 
trods alt forventer at komme godt i mål.

På halvdelen af de slides, som enhedschef 
for Region Hovedstadens Center for Ejen
dommes Energi og Miljøenhed, Heine 
Knudsens viste på FSTA’s årskonference, 
var der en tidslinje.

Det var måske ikke den oplagte cliffhan
ger, når man har fået den utaknemmelige 
opgave at holde det første indlæg fredag 
morgen efter torsdagens spisning og fest. 
Men Heine Knudsens veloplagte indlæg 
fik hurtigt jaget den truende sløvhed hos 
tilskuerne væk.

Tidsplanen, som med jævne mellemrum 
dukkede op i enhedschefens indlæg blev 
løbende fyldt med både udefrakommende 
og interne forandringer, der skubbede til 
planerne og illustrerede, at intet bygge
projekt af den størrelse bare går efter en 
snor.

2015: Energiplan2025 og ESCO

Planen for energieffektivisering af Region 
Hovedstadens hospitaler og andre byg
ninger tog første gang konkret form i okto
ber 2015 hvor ’Energiplan2025’ så dagens 
lys. For seks år siden var fokus på energi 
og CO2udledning og ikke så meget på 
bæredygtighed, der siden er kommet til i 
regionens fremtidsprogram ’Grøn2030’. 
Programmet er en del af regionens ver
densmålsprogram. Energiplan2025 er 
således blot er den inderste af de tre ba
busjkadukker, men er stadig et særdeles 
ambitiøst projekt.

– Selv om vi indregner et voksende bi
drag fra grøn el, så skal der findes 1315% 
energieffektivisering for at vi kan reducere 
CO2udledningen fra 113.000 tons, som 
den var i 2013, til 46.000 tons, som er må
let i 2025. En væsentlig del af bidraget skal 
komme fra forceret energirenovering, hvor 
energiforbrugende bygningsdele, instal
lationer og produkter forbedres eller ud

skiftes for at opnå bedre energieffektivitet, 
fortalte Heine Knudsen.

Sådanne projekter ”forudsættes primært 
gennemført som ESCOprojekter, hvor 
ESCO partneren identificerer og gennem
fører projekterne og garanterer, at bespa
relserne realiseres. ESCOpartnerens beta
ling er besparelsen i den aftalte periode,” 
står der at læse i den oprindelige tekst til 
Energiplan2025.

– Men ESCO bygger på en garanti, der 
er baseret på en baseline. Hvordan laver 
man en baseline for 1,2 mio. m2 bygnings
masse, der hele tiden udvikler sig? Hvor
dan kan man løfte bevisbyrden? spurgte 
Heine Knudsen forsamlingen, der heller 
ikke havde noget svar.

2016-17: Elena og ny start

Det var heldigvis ikke opad bakke hele ti
den. I 2016 fik regionen tilsagn om støtte 
fra EU’s ELENAordning på 24 mio. kr. 
ELENA yder tilskud til teknisk bistand til 
energieffektivitetsprojekter. Tilskuddet 
kan højest være på 5 procent af den sam
lede investering.

– Det var også ved denne tid, at projek
tet rykkede ind i Center for Ejendomme, 
og meget blev vendt på hovedet og kig
get efter. Vi fik ny organisation, nye kom
petencer i huset, og vi kiggede nu mere 
integreret på drift og byggeri. Og så kig
gede vi nærmere på ESCO, fortalte Heine 
Knudsen.

– Vi havde et ønske om fuld indfly
delse på valg af løsninger. Og der var in
gen grund til at betale for en garanti i 15 
år, når vi alligevel ikke ville kunne bevise, 
om manglende energibesparelser skyldtes 
mangler i projektet eller noget helt andet. 
Omvendt ville vi også ville gerne fastholde 
det løsningsorienterede samarbejde, som 
jo også er en del af ESCOmodellen.

– Det var derfor, vi udviklede ESCO 2.0, 
begrundede CEJchefen.

ESCO 2.0 – samarbejde med tidlig 
inddragelse

– Modellen, som vi kalder ESCO 2.0, er 
en slags totalentreprise med tidlig inddra
gelse. Bygherren er mere med i processen 
og kan selv høste gevinsten af energibe
sparelsen, men tager så også de risici, der 
følger med, forklarede Heine Knudsen.

ESCO 2.0 er ikke et officielt navn. Og 
virksomheder, der udfører energiopti
meringsprojekter, bruger fx den samme 
betegnelse om ESCOprojekter, hvor der 
indgår smartgrid og fleksibelt elforbrug, 
men hvor selve processen stadig kører ef
ter ESCOmodellen. (Redaktionel bemærk
ning.) 

Projekter efter ESCO 2.0 starter med en 
indledende kortlægning af, hvilke tiltag der 

Heine Knudsen
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skal laves samt behov for BMS, energimå
lere etc. Det analyseres og konkretiseres 
af bygherren, inden programmering fin
der sted. Efter udbudsfasen, og når sam
arbejdsaftale og betinget ABTkontrakt er 
indgået, foretages projektoverdragelse. Og 
når ABTkontrakten er endelig underskre
vet, foregår optimering og endelig projek
tering i et samarbejde mellem rådgiver og 
entreprenør. 

– Vi havde planlagt tre til fem deludbud 
efter denne model plus et særskilt udbud 
for solceller til ca. 100 mio. kr. Alt i alt var 
projekternes ramme på ca. 1 mia. kr., for
talte Heine Knudsen.

– Men så kom der flere ting vi måtte for
holde os til…

2018-19-20: Andre planer rokker 
ved projektet

I 2018 og ’19 skete der så en hel masse 
både gode og mindre gode ting, der rok
kede ved energiprojekterne. Region Ho
vedstaden vedtog både en handlingsplan 
for FN’s verdensmål og en plan for reno
vering af regionens bygninger, der skulle 
løbe fra 2019 til 2029. Regionernes mulig
hed for at sælge energibesparelser bort
faldt, og ændringer i reglerne om solceller 
betød, at tilbagebetalingstiden blev sat op 
fra ti til 30 år. Samlet set betød det ændrin
ger både i planer og økonomi.

– Handlingsplanen for verdensmålene 
betød blandt andet, at der kom mere fokus 
på sammenhængen mellem drift og byg
geri, at alt byggeri fra og med 2030 skal 
følge et højt bæredygtighedsniveau, og 
at der blev lagt større vægt på innovative 
samarbejder med eksterne partnere. Og 
planen for renovering af bygninger skal 

naturligvis koordineres med de energipro
jekter, som skulle sættes i gang.

– Det er alt sammen meget fornuftigt, 
men det betød jo, at det blev endnu mere 
vigtigt for os at have hånd i hanke med, 
hvilke tiltag, der skulle iværksættes hvor
når, påpegede Heine Knudsen.

– Og da økonomien så ydermere blev 
påvirket af de forskellige lovmæssige ind
greb, så kom vi længere og længere væk 
fra den oprindelige ESCOmodel, hvor 
ESCOpartneren jo står for en detaljeret 
projektering og udførelse mod så til gen
gæld at kunne høste og beholde en stor del 
af energibesparelserne, forklarede Heine 
Knudsen. 

Strategisk partnerskab sikrer 
commitment

ESCO og dens senere aflægger 2.0 var så
ledes dømt ude af hver sin grund: Region 
Hovedstadens bygningsmasse er for stor 
og for kompliceret til, at der kan laves en 
realistisk baseline og garanti for opnåede 
energibesparelser. Og en række faktorer – 
først og fremmest kravet om sammenhæng 
mellem bygge og drift og synergi til reno
veringsplanen – gør, at det er nødvendigt 
for bygherren at have meget mere styr på 
detaljer og prioriteringer i projekterne 

– Og hvad havde vi tilbage af udbuds
former, hvor vi kunne drage nytte af vores 
samarbejdspartneres ekspertise – uden at 
miste den tætte styring af projektet, som 
også var nødvendig? Svaret er: strategisk 
partnerskab.

– Det er en relativt ny samarbejdsform i 
byggeriet i Danmark, hvor der er et direkte 
tværgående samarbejde mellem bygherre, 
rådgivere og entreprenører. Vi indgår en 

4årig rammeaftale med mulighed for både 
at øge og reducere antallet af projekter. Da 
det både er en stor portefølje og et langva
rigt partnerskab, kan en god rammeaftale 
sikre incitament for alle parter til at optimere 
byggeprocesserne. Vi regner med at opnå 
en reduktion i de samlede transaktionsom
kostninger, færre fejl, hurtigere eksekve
ring, større manøvredygtighed og øget 
bygherreindflydelse i hele projektforløbet 
– foruden reducerede byggeomkostninger 
og færre tvister, lød Heine Knudsens lange 
liste over fordele ved strategisk partnerskab.

Den blev afleveret med et stort smil, for 
selvfølgelig er der ikke noget i byggebran
chen, der går helt som planlagt. Heller ikke 
et strategisk partnerskab, der er opbygget 
som en trinmodel, hvor alle parter kan sige 
stop eller go mellem hvert trin. Det sikrer 
dog, at alle forpligter sig på, at det skal lyk
kes, og det øger sandsynligheden for, at 
det så også sker.

945 millioner til grønne 
energitiltag 

Resten af denne historie er, som man siger 
… historie. Den 18. maj 2021 godkendte et 
enigt Regionsråd en finansieringsramme 
til energieffektivisering af regionens ho
spitaler og virksomheder på 945 mio. kr. 
Og dermed kunne startskuddet til en lang 
række energiprojekter lyde. 

“Det, at vi nu kan gennemføre de fore
slåede projekter, betyder, at selve målene 
for reduktion af CO2udledning fra byg
ningsmassen kan være mere end opfyldt i 
2025. Det viser vores seneste opgørelser. 
Derfor er det rigtig positivt, at vi nu har 
finansieringen på plads,” udtalte enheds
chef for Energi og Miljø i regionens Center 
for Ejendomme, Heine Knudsen, i presse
meddelelsen om sagen.

Til forsamlingen i auditoriet på Nyborg 
Strand havde han dog yderligere et ’lille’ 
bump på vejen at føje til dem, som pla
nerne for Region Hovedstadens energis
creeninger og ditto effektiviseringer havde 
været ude for. På den sidste tidsplan, som 
Heine Knudsen viste, var der med versaler 
tilføjet CORONA…

– Og hvad kan vi så lære om at gebærde 
os i en foranderlig verden af alt dette? Vi 
må forstå strategi, taktik og det operatio
nelle som en helhed, men ikke lægge de
taljerede planer langt ud i fremtiden tid. De 
bliver alligevel væltet af ét eller andet. Men 
det er afgørende altid at have målet for 
øje! Vi skal være åbne og opmærksomme 
på, hvad der sker i omverden og kunne 
tilpasse projektet med fx fleksibel beman
ding. Og så skal vi have fokus på dynamik 
og på at motivere alle parter i projektet, lød 
Heine Knudsens gode råd til sidst.

”Med et projekt i en foranderlig verden kan vi ikke lægge detaljerede planer langt ud i frem-
tiden. Det afgørende er dog altid at have målet for øje,” understregede Heine Knudsen.
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Hygiejne skal bygges ind i 
byggeriet fra starten
På nogle områder er der en skarp skillelinje mellem det tekniske personales og det kliniske personales 
arbejdsområder. Men på især ét område – hygiejne og bekæmpelse af smitte på hospitalerne – er det 
absolut nødvendigt med et tæt samarbejde mellem de to personalegrupper. Det var blandt andet dét 
samarbejde, som speciallæge i klinisk mikrobiologi, overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen fra SSI uddybede 
på FSTAårskonferencen.

Alt, hvad der er nødvendigt at vide om hy
giejne og smitteforebyggelse, er samlet i 
håndbøger, som udgives af Statens Serum 
Institut. ”Nationale Infektionshygiejniske 
Retningslinjer” hedder de, men de er mest 
kendt under forkortelsen NIR.

Nogle af håndbøgerne er rettet mod 
specifikke arbejdsområder eller specifikt 
udstyr, mens andre beskriver mere generel 
viden om hygiejne, smittespredning mv. 
Der er foreløbig udgivet 18 NIR. Nummer 
19 om de specielle proteinbårne prionsyg
domme er på trapperne, og der er flere – 
blandt andet om vand – i pipelinen. FSTA 
er jævnligt involveret i arbejdet ved at le
vere baggrundsviden – senest ved at del
tage i arbejdsgruppen for revision af NIR 
nr. 4 om Nybygning og Renovering, der 
udkom første gang i 2013.

Nødvendigt teknisk input

Den aktuelle anledning til Elsebeth Tven
strups indlæg på FSTA’s årskonference 
var arbejdet med revision af NIR om Ny
bygning og Renovering. Den reviderede 
udgave var i høring i vinter og ventes at ud
komme omtrent samtidigt med dette blad. 

– Det har været meget hyggeligt at have 
det tekniske modspil i arbejdsgruppen, 
sagde Elsebeth Tvenstrup og takkede de to 
arbejdsgruppedeltagere fra FSTA, formand 
Kaj Hyldgaard og chefarkitekt i CREO Arki
tekter Finn Sørensen, for samarbejdet.

– Men det har ikke alene været hygge
ligt. Det har også været nødvendigt med 
en teknisk sparring. Det er nemlig helt af
gørende for at forebygge infektioner, at de 
fysiske rammer er i orden, og at vi er op
mærksomme på at bygge hygiejnen ind i 
sundhedsbygningerne allerede fra starten, 
slog Elsebeth Tvenstrup fast og benyttede 
lejligheden til at gøre deltagerne klogere 
på både NIRudgivelserne og især på hy

giejne og forebyggelse af infektioner mere 
generelt.

Teknikernes ansvar på flere 
niveauer

Og hvis der var nogen af tilhørerne, der 
troede, at forebyggelse af infektioner på 
hospitaler og i andre sundhedsbygninger 
var simpelt, så var et blik på mikrobiologi
specialistens tredje slide nok til at vise det 
modsatte.

Her var over 30 hygiejnetiltag listet i tre 
niveauer efter, hvor tæt på patienten hand
lingen foregår. De ’tekniske tiltag’ havde 
fået en rød farve og var repræsenteret 
både ved arbejdet ved patienten, bygnin
gens vedligeholdelse og drift og ved pro
jektering og udførelse af byggerier eller re
noveringer. Så der var noget at tænke over 

for alle FSTAmedlemmer, uanset hvilken 
jobfunktion de har.

– For at begynde ved patienten, så har 
de tekniske medarbejdere fx et stort ansvar 
for, at der ikke kommer luftbåren smitte ind 
på OPstuerne, og at patienterne ikke bli
ver smittet med Legionella, når de tager 
bad. Drift og vedligeholdelsesfolk skal 
naturligvis sørge for, at ventilationsanlæg 
er korrekt dimensioneret, valideret og 
vedligeholdt, og ligesom alle andre med
arbejdere har de ansvar for deres egen 
adfærd. De skal overholde de hygiejniske 
retningslinjer og benytte de nødvendige 
værnemidler, når de udfører deres opga
ver, påpegede Elsebeth Tvenstrup.

– På et helt overordnet plan er det afgø
rende, at smitteforebyggelse tænkes ind 
i byggerier og renoveringer, så fx sluser, 
isolationsstuer og enestuer bliver dimen

Elsebeth Tvenstrup Jensen
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sioneret og indrettet, så plejepersonale kan 
komme til og kontamineret udstyr og an
det ikke udgør en risiko. Dimensionering 
af ventilation og varmtvandssystem mv. og 
selv detaljer som håndvaskenes placering 
og skiltning har betydning for hospitalets 
evne til at forebygge smitte, supplerede 
hun.

Kræver omhu at bryde 
smittekæden

Den såkaldte ’smittekæde’ plejer man at 
illustrere med en kæde, der går fra smit
tekilde til patient, men kæden er i virkelig
heden langt mere kompliceret. Patienten 
kan også selv være smittekilden og altså en 
del af kæden, der i Statens Serum Instituts 
fortælling snarere er et loop. Kæden skal 
brydes mindst et sted, og det kan ske ved, 
at man sørger for, at mikroorganismer ikke 
kommer ind i kæden eller ved, at man fjer
ner dem fra kæden ved desinfektion.

Det sidste er det sværeste og indebærer 
større risici for fx, at der udvikles resistens, 
eller at man ikke får fjernet alle mikroorga
nismer.

– Derfor er det langt bedre at sørge for, 
at mikroorganismerne slet ikke kommer ind 
i kæden. Afstand og hygiejne er stadig de 
vigtigste råd. Og så skal man holde orden 
og have rengøringsvenlige materialer, så 
det er let at komme til og få gjort omhyg
geligt rent, lød Elsebeth Tvenstrups fornuf
tige råd.

Rengøring frem for kemi

Og det blev så indgangen til omtalen af 
den nyreviderede udgave af NIR nr. 4, ”Na
tionale Infektionshygiejniske Retningslinjer 

for nybygning og renovering i sundheds 
og plejesektoren”, som er dens fulde navn. 
Elsebeth Tvenstrup understregede, hvad 
der absolut ikke var nyt i den reviderede 
udgave:

– Det er fortsat vores helt klare hold
ning, at vi ikke anbefaler antimikrobielle 
overflader. Overflader skal være rengø
ringsvenlige, dvs. glatte og uden samlinger 
og andet, hvor mikroorgasmer kan gemme 
sig, understregede hun i forlængelse af, at 
det er bedre og lettere at forhindre mikro
organismernes adgang end at fjerne infek
tionen, når den først er opstået.

Når det gælder lige netop antimikrobi
elle overflader, er det ikke på den måde 
man skal ”indbygge smitteforebyggelse i 
bygningen”. Af flere grunde:

– For det første har disse overflader kun 
en moderat antimikrobiel effekt. Vi risike
rer, at mikroorganismerne danner sporer 
eller udvikler resistens, så de bliver endnu 
vanskeligere at slippe af med. Vi ved heller 
ikke, hvordan sådanne overflader påvirkes 
af slid, hvor længe den antimikrobielle ef
fekt holder, eller hvordan den påvirkes af 
luftfugtighed, temperatur, rengøring mv., 
ligesom økonomien er usikker, lød Else
beth Tvenstrups anke over de antimikrobi
elle overflader.

Nye aktører samme opbygning

Som altid, når man reviderer vejledninger, 
er der noget, som virker godt og derfor skal 
bevares, mens udviklingen eller de dragne 
erfaringer betyder, at noget skal tilføjes.

– Vi har valgt at bevare den overord
nede opbygning af NIR’en, som faktisk 
følger opbygningen i et hospital. De hy
giejnemæssige aspekter behandles for 

henholdsvis bygningselementer, rum og 
afdelinger. Vi har dog også valgt at samle 
alle anbefalinger i bilag, så man nemt kan 
danne sig et overblik, fortalte Elsebeth 
Tvenstrup.

Også målgrupper kan genkendes fra 
2013udgaven – med en vigtig tilføjelse:

– Kommunerne er nu også en vigtig 
målgruppe. Der kommer flere kommunale 
behandlingstilbud med hygiejnemæssige 
krav, og vi har set, hvor afgørende det er 
at indtænke hygiejnen i fx plejehjemsbyg
gerier og andre tilbud til ældre og sårbare 
grupper.

Hygiejneorganisationen skal med 
hvis relevant

Hygiejne skal indtænkes ved renoveringer 
og nybyggerier. Men hvornår skal man 
kontakte hospitalets hygiejneorganisation, 
og hvornår er det nok at lade fornuften 
råde? Også dét har NIR’en et svar på.

– For nye bygninger, er svaret enkelt. 
Hygiejneorganisationen bør tages med på 
råd i alle byggeriets faser, fra idéoplæg til 
indflytning og ibrugtagning. Jo tidligere 
i processen, de hygiejnemæssige konse
kvenser bliver kortlagt, jo lettere er det at 
indarbejde hygiejnen og at undgå, at hy
giejnemæssige ’fejl’ bliver låst fast, påpe
gede Elsebeth Tvenstrup.

For renoveringer gennemgik hun en 
matrix, hvor man på den ene side vurderer 
risikoen for alvorlige forløb ved smitte og 
på den anden side vurderer renoveringens 
omfang. Jo tættere man arbejder på pa
tienten eller på instrumenter, der skal bru
ges invasivt, jo større risiko er der. NIR’en 
beskriver fire risikogrupper, hvor kontorer 
o.l. er i den laveste risikogruppe, og OP
stuer, sterilcentraler mv. i den højeste. 
Derimellem er fx skadestuer og fødestuer 
med den næsthøjeste risikovurdering, og 
fx mange sengestuer som den næstlave
ste.

På samme måde er både varighed og 
omfang af indgrebet i bygningen gradue
ret. Der er naturligvis mindre risiko ved 
en inspektion end ved et større og længe
revarende renoveringsarbejde, hvor der 
dannes meget støv. I matrixen bliver de to 
parametre sammenholdt og tildelt en risi
koklasse fra I til IV. Hygiejneorganisationen 
skal inddrages, hvis risikoklassen er III eller 
derover. 

Det er naturligvis meget mere informa
tion og inspiration at hente i selve NIR’en, 
der med bilag fylder 160 sider. Du finder 
denne og øvrige NIR på https://hygiejne.
ssi.dk/retningslinjer/nir og Elsebeth Tven
strups præsentation på FSTA’ hjemme
side.

Begræns reservoirdannelse ved rigtigt 
design og materialevalg 
Ventilation
Rengøring, desinfektion, sterilisation
Orden

Håndhygiejne
Adfærd (nemt at gøre det rigtige, orden)
Isolation af smitsomme patienter
Ventilation
Rengøring, desinfektion, sterilisation

Tildæk inficerede sår
AntibiotikaForbinding

Handsker, maske

Fysisk afstand
Bedre immunforsvar
Vaccination
Profylaktisk antibiotika
Information og uddannelse

Begræns smittespredning ved udbrud
Antibiotika – men undgå resistens (brug antibiotika fornuftigt)
Rengøring, desinfektion, sterilisation

HHvvoorr  kkaann  vvii  bbrryyddee  ssmmiitttteekkææddeenn??

Smittekæden er et snarere loop. Teknisk personale skal være opmærksom på dét med rødt. 
Læg mærke til, at der står ”orden”, ”afstand” og ”gør det rigtige” flere steder.
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Teknologiudviklingen skal helt 
op i hospitalsledelsen
Projektleder og civilingeniør Gorm Simonsen fra Regional Udvikling i Region Nordjylland arbejder med 
sundhedsinnovation og fremførte argumentet, at teknologi bliver en drivende kraft i optimeringen af 
sygehusene, men at det kræver tværgående kompetencer og ledelser der vil påtage sig ansvaret på en helt 
anden måde end hidtil set

– Vores opgave er at flytte hele sundheds
væsenet i Region Nordjylland til, hvor bor
gerne og kunderne kommer til at være. 
Det handler om en teknologisk bølge. Jeg 
kalder det Hospital 4.0 inspireret af Frauen
hofer Instituttet og Industri 4.0, den fjerde 
industrielle revolution med selvkørende 
robotter og systemer.

Det sagde Gorm Simonsen i sit indlæg 
om teknologiske udfordringer og mulighe
der i sundhedsvæsnet, men advarede om, 
at det absolut ikke kommer af sig selv, men 
kræver en stor, fælles indsats fra alle grup
per på hospitalerne:

– Jeg ser det mere end bare it og digita
lisering. Når vi får data fra vore systemer, 
stopper det ikke i computerne, men giver 
anledning til handlinger bagefter. Det tror 
jeg folk glemmer. Vi begynder at flytte be
handlingerne ud af sygehusmatriklen. Am
bulanceredderne skal måske udføre flere 

forebyggende behandlinger ude på stedet, 
så patienten kan blive hjemme.

Når teknologien modnes, kommer den 
ind i sygehusvæsenet – på den ene eller 
anden måde. Kunstig intelligens popper 
op, men det er en sandhed med modifika
tioner. Det er ikke sådan, at vi bare tager 
det ind, sagde Gorm Simonsen og viste 
et eksempel på Gartner Hype Cycle for 
sundhedsteknologi, hvor nyskabelser først 
vækker eufori, men rammes af virkelighe
den så vi ryger ned i kulkælderen før vi fin
der ud af, at vi godt kan få det til at virke i 
tilpasset form.

– Vi har haft det omkring VR, AR og kun
stig intelligens, ligesom IBM Watson, som 
indføres adhoc med varierende effekt. 
Mn på et tidspunkt bruger vi dem, når de 
bliver billige nok og kan implementeres. 
Det er ikke bare sådan, at vi har en moden 
teknologi, der kører og virker og indføres. 

Vi skal undersøge, om den kan ”indkøbes, 
integreres og implementeres” i vores syste
mer, samt om medarbejderne er glade for 
det.

Der er mange bump på vejen mod Ho
spital 4.0, advarede han.

Teknologier der er på vej

Mange nye teknologier presser sig på som 
cyberfysiske systemer, kunstig intelligens, 
IOT (Internet of Things, red.)/Big Data, 
AR, telemedicin. Gorm Simonsen pegede 
på, at hjælpemiddelområdet bliver vold
somt forandret af forskellige teknologier 
både for patienterne og medarbejderne, 
med radikalt nye muligheder for selvhjælp 
og autonomi.

– Der er meget gang i fødevareområdet 
med stimulation med lyd, tekstur m.m. Bio 
og genteknologi har måske endnu ikke me
get med normal hospitalsdrift at gøre, men 
efterhånden som det kommer ind i vores 
kernedrift, giver det nye udfordringer for 
hospitalsdriften.

Det er ikke sikkert sundhedspersonalet 
vil bruge nye teknologier, eller kan finde ud 
af det. Robotten ”Giraffen” der kørte rundt 
med en tablet, sagde goddag til folk og vi
ste dem rundt, står der rigtig mange af i en 
kommunal kælder i Sønderjylland, fordi de 
aldrig blev integreret i systemerne.

– Organisering er vigtig. Skal vi have 
teknologiske systemer ind, må der være 
procedurer og instrukser om, hvordan vi 
gør tingene. Hvem skal sørge for, at det 
hænger sammen med alle de nye teknolo
gier, giver det anledning til opgaveglidnin
ger og hvad betyder det for kompetence
forløbene osv.

Mange gange indføres noget også bare 
fordi det er smart og man tror det giver en 
gevinst, men så skuffes man. Spørgsmålet 
alle bør stille er, om det gør noget godt for 

Gartner Hype Cycle – Digital Health 2020

Typisk følger innovationens nyskabelser ovenstående Gartner Hype Cycle: Først begej-
string der tordner i vejret, kulminerer i eufori og efterfølges af et lige så stort fald i skuffelse 
og vi ryger desillusionerede helt ned i kulkælderen, men indser typisk bagefter, at teknolo-
gien godt på bruges til noget fornuftigt og en vis optimisme indfinder sig igen.
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patienterne eller medarbejderne, fastslog 
Gorm Simonsen.

Nye behandlingsformer

– Vi kan individualisere behandlingen i ud
strakt grad, men desværre stiger omkost
ningerne på grund af ny teknologi og be
handlingsformer. De nye kræftpiller, der er 
rasende dyre, er udtryk for, at efterhånden 
som vi behandler mange små sygdomme, 
bliver det dyrt, når vi tæller alt sammen.

Danmark har været god til at holde om
kostningerne nede, men måske ikke på 
den smarteste måde. Før var der meget 
fedt at skære væk, men nu skærer man i 
benet, fastslog han og forudså at omkost
ningerne vil stige igen.

– Effektivisering og automation kan give 
læger og sygeplejersker ekstra tid til pa
tienterne. Det skal gøres fornuftigt, men 
vi har muligheden og produktiviteten kan 
stadig øges. Vi skal ikke holde op med at 
udvikle ny teknologi, men gøre det bedst 
muligt overalt i sundhedsvæsnet.

Teknologiudvikling er ikke bare et gode, 
vi skal have drift og barrierer for øje, se 
om det kan bruges ordentligt og gør no
get godt for patienten, medarbejderen og 
vores omkostninger, pointerede han og 
påpegede, at AGVerne som et eksempel 
ikke fungerer så godt som mange havde 
håbet på.

Teknikken skal spille sammen

Det er en stor udfordring, at få ny teknologi 
i samspil med bestående systemer, sagde 
han: – På vores ledelsesgange er der ikke 
ret mange, der er dybt inde i teknologi. På 

det nye Aalborg UH er integration med de 
øvre servicelag valgt fra, så AGVerne såat
sige blot kører fra A til B.

– Vi skal ikke have nogen til at købe tek
nologi ind, uden at tænke i helheden, så vi 
bliver nødt til at sætte det hele ned i kælde
ren. Under forrige epidemi købte vi mange 
videotelefoner, så cheferne kunne holde 
telefonmøder, men de blev aldrig brugt og 
havnede i kælderen.

Jeg tror man nogle gange køber ind, 
fordi noget er smart, men så viser det sig 
at være for tidligt og teknologien er umo
den for organisationen. På den anden side 
kan vi ikke vente på at tingene er afprøvet 
og fungerer godt andre steder, når de nye 
løsninger udvikler sig hurtigt. Vi skal turde 
tage chancer med disse teknologier på det 
rigtige tidspunkt.

Tænk på tværs på nye måder

– Lederne skal sikre, at folk snakker sam
men og løse deres problemer på tværs af 
faggrupperne. Det tror jeg vi kommer til 
at støde ind i, når mange faggrupper kom
mer ind på hospitalerne for at få teknolo
gien til at virke, men jeg har sjældent set en 
hospitalsdirektør gå rundt på gangene og 
spørge, hvordan det går med et projekt der 
er sat i gang.

Mange kan deres fag virkelig dybt og 
godt, men vi har også brug for tværgående 
fagligheder og bliver nødt til at række ud 
og forstå hinandens sammenhænge for at 
få løst problemerne. Hele mellemlaget af 
tværgående funktioner, hvor man arbejder 
sammen om udvikling og implementering 
af nye teknologier, mangler i stort set hos
pitalsdriften.

Vi bliver nødt til at tænke på en helt an
den måde. Det ville være rart, hvis vi kunne 
få nogen ind i ledelserne, som sagde, at 
vi skal rent faktisk have dette til at virke. 
Blandt teknikere og læger kan vi sikkert 
nemt blive enige om, at det gælder om at få 
tingene til at virke, fastslog han.

Stor forskel på hospitaler og 
industri

Region Nordjylland og Aalborg Universitet 
har etableret et forskningscenter i hospi
talsdrift, Healthcare Operations, på Institut 
for Produktion. Idéen er at tage værktøjer 
og erfaring fra industrien og optimere drif
ten. Det kan dog ikke tages direkte fra in
dustrien med virksomhedsstyring, logistik, 
supplychain m.m. til hospitalet: det fik kli
nikerne til at sige fra. De mente ikke et ho
spital tåler sammenligning med en fabrik.

Det gav anledning til yderligere reflek
sion og erkendelse af, at man ikke bare 
kan efterligne industrien. Det, fabrikkerne 
arbejder med, er standardiseret, mens pa
tienter er ret forskellige, ligesom hospitaler 
har mange varenumre, men kun få varer: 
så logikken kan ikke spejles, fastslog han.

For at komme videre har vi taget fat på at 
uddanne ingeniører i den kliniske praksis, 
ved at tage studerende, der var vant til at 
se på optimering af produktion, simulering 
m.m. ind på hospitalet. Den første kandi
dat er ansat på sygehuset og samler data 
for operationers tidsforbrug, analyse af for
sinkelser m.m. Det giver klinikledelsen et 
indblik i driften baseret på deres egne data 
om, hvad der har været afgørende.

– Det er de voldsomt glade for, selvom 
det er svært at håndtere, at den vigtigste 

Projektleder Gorm Simonsen:  
Teknologi kan ikke bare implemente-
res i sundhedsvæsnet som en smart 
løsning. Det kræver medinddragelse 
af alle involverede faggrupper og et 
tæt samarbejde på tværs og man bør 
altid stille spørgsmålet: Gør det gavn 
for patienter og medarbejdere.
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tidsfaktor er den indivuelle opererende 
læge. Nogle bruger længere tid, men det 
skyldes f.eks., at de tager yngre læger ind, 
som får lov til at færdiggøre operationen 
under opsyn. Vi har en ambition om at 
udnytte industriens erfaringer og kompe
tencer, som er samlet op på instituttet til 
at forstå og komme med input til hvordan 
planlægning, kontrol, løbende forbedring 
og kvalitetsudvikling kan tilrettelægges, så 
klinikken kan styre på de rette data.. Sund
heds og produktionsdata er ikke altid ret
visende, så derfor skal man tænke sig om 
når man bruge dem til stying, fastslog han

Åben for projekter generelt

Centret vil gerne lave projekter andre ste
der, hvor man ønsker at blive bedre til at 

bruge teknologiske til at drive et hospital 
bedre:

– Det er et uopdyrket område, vi bliver 
nødt til at fokusere på. Vi har brug for hold, 
der går på tværs og ledere, der prioriterer 
at drive en forandring, så tingene lykkes. 
Mit budskab er, at vi alle fortsat skal styrke 
vores vilje og kompetencer til indsigt, for
bedring og og udvikling.

Vi står overfor forandringer, som vi bli
ver nødt til at tackle bedre hen ad vejen. Et 
fokus er teknologisk dannelse for medar
bejdere og beslutningstagere, f.eks. fordi 
debatten om sundhedsdata bærer præg af 
at en overfladisk forståelse af hvilke data vi 
taler og om hvad de skal bruges til.

Forståelsen af teknologi kræver at alle 
klinikerne er med og specielt sygeplejer
skerne, som er en meget vigtig gruppe i 

denne diskussion. Lægerne har været der 
mange gange – både med udvikling af in
strumenter og anvendelse af avancerede 
teknologier

Dertil er sygeplejerskerne ikke nået, 
men de får om nogen glæde ved at være in
volveret i at udvikle de her teknologier, da 
det er dem, der i høj grad får sygehusene 
til at virke, når vi taler om patientforløb. De 
skal være med til at sørge for, at vi investe
rer i noget der virker i driften.

Den strategiske teknologiledelse har 
fokus på at finde de rigtige teknologier og 
det optimale tidspunkt at tage dem ind: der 
vil vi gerne have nogen i ledelsen der har 
den indsigt og tager ansvaret for at køre 
igennem, så det kommer til at virke, sagde 
Gorm Simonsen.

Beckhoff Automation takker alle deltagere og FSTA 
Årskonference for et veltilrettelagt program på Hotel Nyborg 
Strand A/S.

Vi oplever en stigende interesse indenfor intelligent bygnings-
automation og forståelse af, at en bygning skal ses som én stor 
infrastruktur, der kan optimeres.

Beckhoff har udviklet en innovativ åben platform, der samler 
alle typer intelligente informationer. Vi gør det muligt at ana-
lysere data på tværs af bygningsinstallationerne og her er der 
store energibesparelser at hente.

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

Ring til Morten Rasmussen på 2181 2218 og få rådgivning til 
netop dit byggeprojekt

 www.beckhoff.dk

Pressalit takker for nogle gode dage på årets FSTA Års-
konference. Vi vil især gerne sige tak for de gode samtaler, 
der var inspirerende og emmede af høj faglighed. Det var 
som altid en fornøjelse at tale med jer, og igen i år tog vi fra 
årets konference med en masse inspiration og gode input. 

I år udstillede vi både vores flotte og funktionelle Matrix 
Medium håndvask, vores TL4 toiletløfter samt vores PLUS 
toiletstøtter. Vi er meget glade og stolte over de mange 
positive tilkendegivelser, vi fik på disse produkter. 

Endnu en gang mange tak for i år. Vi ser frem til at møde jer 
igen til næste år. 

www.pressalit.com



God akustik, den rette temperatur og frisk luft 
er alle parametre, der er vigtige, når vi skal 
skabe et godt indeklima. Det er dog især tem-
peraturstyringen og udskiftningen af luft, som 
kan give udfordringer i byggeriet og skabe nye 
udfordringer såsom træk og støj. 

Dette har den fynske metalloftsproducent,  
DAMPA, fundet en løsning på. 

Sammen med TechoKlima har de udviklet DAMPA® 
Klimaloft, som er en loftløsning, der er med til at 
skabe god akustik, den rette temperatur for hver 
person i rummet og med integration af  
diffus ventilation er loftet med til at sikre den rette 
luftudskiftning alt sammen uden træk og støj. 

”Med DAMPA® Klimaloft opnår du et loft med 
individuel temperaturstyring. Loftelementerne  
reagerer på hver individuel persons strålevarme og 
transporterer den overskydende varme væk.  
Derfor skabes der en ideel temperatur for hver 
enkel person i rummet uden trækgener. Samtidig 
reagerer klimaloftet utroligt hurtigt på varmebelast-
ningen, så der opnås konstant komfort.  
Ventilationsbehovet reduceres betragteligt ved 
brug af DAMPA® Klimaloft, og derved kan ventilati-
onsanlæg reduceres væsentligt i størrelse” 
fortæller Per Andersen, direktør hos TechoKlima.

DAMPAs lofter er produceret i metal, og det  
er netop metallernes unikke kulde- og varmeleden-
de egenskaber, der sikrer en hurtig og effektiv  
temperaturoverførsel gennem de integrerede 
køle-/varmeelementer, der er fastgjort på bagsiden 
af metalloftselementerne. 

Diffus ventilation understøtter det gode 
indeklima
DAMPAs metallofter sikrer en god akustiske ople-
velse gennem perforationerne i den robuste over-
flade. Med let integration er det ideelt at udnytte 
perforationerne til rolig og behagelig ventilation 
uden at det bryder loftsfladen. 

”Diffus ventilation kan let kombineres med  klima-
loftets egenskaber for at understøtte indeklimaet 
yderligere” 
fortæller Michael Nykjær, adm. direktør hos  
DAMPA. 

Diffus ventilation er med til at fordele luften ensartet 
i lokalet, fordi der skabes overtryk over den tætte 
loftflade, hvorved luften presses ud igennem de 
mange perforationer. Dette er med til at sikre en 
jævn fordeling af luften uden, at brugerne oplever 
træk eller støj fra ventilationsanlægget. 

En bæredygtig løsning 
Da diffus ventilation fylder betydelig mindre end 
almindelig ventilation, spares der på byggehøjden 
og dermed også byggematerialerne – dette er spe-
cielt vigtigt med tanke på, at byggeri står for knap 
40% af CO2 udledningen på verdensplan. 

Det er også gennem metallernes cirkulære egen-
skaber, at vi finder de helt store grønne gevinster.

”Det er ikke en hemmelighed, at metal er et tungt 
materiale at udvinde. Det er dog stadig et fordelag-
tigt materiale for vores planet. Når metallerne er 
udvundet, kan de genbruges og genanvendes igen 
og igen uden at miste deres mekaniske egenska-
ber. Samtidig bruges der betydelig færre ressour-
cer, når vi genanvendes metallet i vores produkter” 
siger Michael Nykjær. 

Metallofterne fra DAMPA er certificeret med en 
EPD, der bl.a. understreger lofternes levetid til mini-
mum 50 år. Grundet den lange levetid og de robu-
ste egenskaber kan DAMPAs akustiske metallofter 
også genanvendes til nye projekter, når de ikke 
længere skal bruges til det oprindelige formål.

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

DAMPA® Klimalofter
Bæredygtige lofter med god akustik og unik temperatur- og luftstyring

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

Annonce

HDA_2021_11_Ann_Dampa_Baerdygtige_lofter_210x297mm.indd   1HDA_2021_11_Ann_Dampa_Baerdygtige_lofter_210x297mm.indd   1 08-11-2021   09:51:5208-11-2021   09:51:52
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Allan Randrup Thomsen:

Vær forberedt på en ny 
pandemi hvert tiende år
Globalisering og nærkontakt med vilde dyr gør os udsatte for pandemier, så vi skal indstille os på 
nye udbrud med måske kun 10 års mellemrum. Der skal fokus på udluftning og ventilationens rolle i 
smittespredningen, mener professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen, der fortalte om sine 
oplevelser under pandemien

Flere og hyppigere smitteudbrud med 
ukendte virus. Sådan lød advarslen, da den 
tvkendte virolog Allan Randrup Thomsen 
ridsede Coronaepidemien op set med 
forskerbriller og gav et gæt på fremtiden, 
men tændte også håb om hurtig og bedre 
bekæmpelse.

– Vi har set hyppigere udbrud, fordi vi 
ikke behandler vores miljø ordentligt og 
trænger længere ind i områder med virus, 
vi aldrig har mødt, som kan udfordre os. 
Ebola, Corona osv. Jeg tror desværre vi 
kommer til at se det nærmere med 10 års 
mellemrum end 25, sagde han.

Spørgsmålet blev rejst efter at tvlægen 
Peter Qvortrup Geisling har beroliget med, 
at der nok vil gå 25 år før verden ser en ny 
pandemi, men Allan Randrup Thomsen er 

ikke optimistisk. Hyppigere udbrud og be
kæmpelsen vil også give nye dilemmaer:

– Vaccinerne har rejst en række proble
mer: Hvor længe varer de, hvornår skal vi 
have et tredje stik og, hvordan får vi etab
leret en effektiv overvågning. Vi skal stadig 
forebygge smitte, udbygge udluftning, 
ventilation og fokusere på samspillet med 
andre infektioner, sagde han.

– Vi kommer med stor sandsynlighed 
til at se Corona, influenza og lignende 
dukke op senere på året. Vi får langsigtet 
et problem med hvordan vi skal håndtere 
især luftvejsinfektioner. Vi har set, at vi kan 
holde dem nede med værktøjer, som er 
realistiske, men ønsker vi det?

Når vi lukker samfund ned, sparer vi et 
”behov” for infektioner op, som så kommer 

væltende, når vi åbner. RS har vi allerede 
set, influenzavirus har vi ikke haft endnu, 
men de vil vælte frem, fordi immuniteten 
i befolkningen ikke er boostet af cirku
lerende virus og derfor er taget af under 
pandemien.

Det bliver en debat, som vi kommer til at 
tage, varslede han.

Verbale smæk til landspolitikere

Allan Randrup berettede om sine oplevelser 
som fagekspert i virologi plus landskendt tv
kommentator og lagde ikke fingrene imel
lem, da han uddelte verbale hug til visse 
politikeres opførsel uden at sætte navne på.

Uvidende, ofte uforskammede politi
kere med snæversynede dagsordener, 
allehånde rygter og konspirationsteorier, 
oplevede han og så sin rolle som eksper
ten, der formidler folkeoplysning og ruster 
politikerne til at manøvrere i kaos.

– Politikerne er dem, jeg har de største 
hug til undervejs. De fleste lærte relativt 
hurtigt, hvad det drejede sig om, andre 
lærte det aldrig. Her var virkelig politikere, 
der var på glat is for at sige det på en pæn 
måde.

Jeg oplevede også en manglende forstå
else for rollefordelingen mellem os fagfolk 
og politikerne. Fagfolk skal lægge facts på 
bordet og fortælle politikerne, hvad præ
misserne er, så de kan træffe beslutninger 
om de tør løbe risikoen.

På det tidspunkt manglede politikerne 
respekt overfor eksperterne og de faglige 
kompetencer. Det førte ofte til en meget 
arrogant og nedladende sprogbrug. Der 
var bl.a. en politiker som sagde: Så stop 
dog det pjat der! Sådan taler man, und
skyld mig, ikke til fagpersoner.

Man må argumentere fagligt, men skal 
respektere vores faglighed. Politikerne kan 

Professor dr. med. i virussygdomme Allan Randrup Thomsen underviser stadig i virologi på 
KUs lægevidenskabelige fakultet og er en kapacitet der i over 40 år har studeret hvordan 
organismen reagerer og bekæmper virus.
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ikke have samme billede af, hvad der sker 
ude i fremtiden som fagfolk, der har en 
helt anden baggrundsviden, men det skal 
politikerne erkende, når de træffer beslut
ninger.

Til gengæld skal vi også erkende, de 
har lov til at tage nogle risici vi måske ikke 
kan anbefale. At tage risiko er et person
ligt valg, ikke nødvendigvis et fagligt valg. 
Problemet var, at når udmeldingerne ikke 
passede politikerne, så fik man at vide, at 
fagfolk ikke var gode nok.

Allan Randrup Thomsen nævnte at Sta
tens Serum Instituts modelleringsgruppe 
blev kritiseret voldsomt af visse politikere, 
der påstod, at deres tal ikke var rigtige, 
men det var de, fastslog han, gruppen 
kunne ikke sige det præcist, fordi der var 
mange usikre præmisser.

– Netop fordi det ikke var mig selv, vil 
jeg tillade mig at være forarget. Disse men
nesker brugte enormt megen tid med at 
fremstille data, som kunne give de bedste 
forudsætninger til at træffe beslutninger på 
og så var der politikere som ikke stolede på 
dem og smed tallene ud. Beklager, sådan 
opfører man sig ikke i et oplyst samfund, 
lød Allan Randrup Thomsens skarpe kritik.

Tvivlsomme udmeldinger fra 
styrelsen

Der var også kritik af visse udmeldinger fra 
sundhedsstyrelsen. Allan Randrup kom i 
rampelyset efter at Kina havde fortalt ver

den om den nye sygdom og WHO udsendt 
en global advarsel, da han sidst i januar blev 
spurgt, om danskerne skulle være nervøse:

– Jeg svarede, at der umiddelbart ikke 
var noget at være nervøs for, men myndig
hederne skulle arbejde som bare pokker 
for at forberede sig på, hvad der kunne 
ske. I februar blev han interviewet til Ber
lingske, da danske turister vendte hjem 
under stor bevågenhed, mens kinesiske 
turister kunne gå direkte fra lufthavnen ud 
i byen uden nogen kontrol.

Om aftenen var han på tv med Søren 
Brostrøm og huskede tydeligt det afslut
tende spørgsmål: Kommer det til Dan
mark? Søren Brostrøm svarede, at det 
mente han næppe, hvorimod Randrup 
sagde, at det ville det gøre med stor sand
synlighed og fik ret.

– Som kommentator skal man ikke skabe 
frygt eller nervøsitet, men især som uaf
hængig fagperson er man nødt til at sætte 
foden ned en gang imellem og sige, at nu 
kan jeg ikke følge med længere, fordi vi
denskaben halter. Den episode jeg husker 
bedst er, da vi skulle åbne restauranterne:

Dagen før sagde Brostrøm, at vi ikke 
længere skulle holde to meters afstand, 
men kun en meter. Det var taget ud af den 
blå luft, for at sige det ligeud. Der var ikke 
kommet nye data der ændrede præmis
serne. De fleste lande holdt 1,52 meters 
afstand.

Så prøvede jeg at sige, at jeg syntes det 
lugtede af, at det var politisk opportunt for 

at åbne restauranterne. Det eneste svar 
Brostrøm gav til medierne var, at de havde 
kigget på den videnskabelige evidens, men 
der kom aldrig nogen konkret evidens ud. 
Sådant noget bliver jeg irriteret over.

Jeg forstår godt, at de havde et stort ar
bejdspres og var under et politisk hensyn. 
Det var det, der spillede ind her. Jeg tror 
ikke, de pludselig ændrede opfattelse, 
men jeg var nødt til at sige fra som fagper
son for at bevare min selvrespekt og tro
værdighed.

Alle ved vel efterhånden, at man med 
dette virus smitter før man har symptomer 
modsat SARS, hvor man kunne isolere sig 
ud af problemet. Sundhedsstyrelsen var 
lidt tunge til at acceptere det, men blev ef
terhånden overbevist om, at også asymp
tomatiske personer kunne smitte, sagde 
Allan Randrup Thomsen.

Han oplevede øget polarisering og en 
hård tone efter anden bølge, da samfundet 
skulle lukke op og han skulle passe på ikke 
at blive brugt utilsigtet politisk. Oveni kom 
deltavarianten, den var svært at forklare 
befolkningen og politikerne havde svært 
ved at forstå, at delta var meget mere smit
som og sygdomsfremkaldende. Det var 
virkelig op ad bakke, konstaterede han.

Indeklimaet skal under lup

Coronavirus er seks gange mere smitsomt 
indendørs. De mindste dråber tørrer ud, 
bliver til dråbekerner, mikrodråber eller 
aresoler, som kan svæve længe i luften. 
Uden god ventilation bygges koncentratio
nen op som tyk tobaksrøg på et værtshus 
før i tiden, oplyste han.

Det er forklaringen på, at fagfolkene var 
ude efter barer, natklubber og diskoteker, 
der var smittespredere og skulle holde 
lukke længere end så meget andet. Man 
kan også via hænderne overføre smitte til 
genstande og smitte direkte og indirekte.

Man overvurderede dog nok betydnin
gen af virus på overflader, der ofte ikke var 
til stede i en mængde og biologisk stand, 
at de kunne videreføre smitte, men vi skal 
alligevel have fokus på de kontaktpunkter 
mange mennesker bruger, understregede 
han. Der er nu også fysisk evidens for at 
mundbind begrænser smitte:

– En nylig undersøgelse fra Bangladesh 
af en gruppe med og uden viser, at mund
bindene modvirker luftvejsinfektioner. Det 
er let at teste, at man beskytter andre ved 
at bære mundbind, det modsatte er bety
deligt sværere at teste, sagde han.

– Alle de godkendte lyntest fungerede 
fantastisk godt. Der er stadig folk, der næg
ter at tro på at det hjalp, men det gjorde 
det, selvom det var dyrt, fastslog Allan Ran
drup Thomsen, men det var i starten svært 

Fremtidens udfordringer

• Forståelse af den nye balance i det immuniserede samfund

• Vaccinetilslutning og - effektivitet

• Immunitetens varighed (3. stik, hvem og hvornår?)

• Effektiv overvågning – antal smiteded, nye
virusvarianter

• Smitteforebyggelse - hyppig udluftning (og 
ventilation), god håndhygiejne og rengøring, at 
arbejde hjemmefra, hvis det er muligt i tilfælde af 
symptomer og have en lav tærskel for at lade sig 
teste ved symptomer samt teste personer ved 
konkret mistanke om smitte

• Fokus på samspil med andre infektioner (f.eks. 
Influenza) – den perfekte storm!

• Hvordan håndterer vi disse infektioner på sigt?

Department of Immunology and Microbiology

Allan Randrup Thomsen ridsede nogle af de forestående udfordringer op i en af sine plan-
cher, som kræver en væsentligt mere proaktiv tilgang og et nationalt beredskab for at stå 
bedre rustet til at imødegå den næste pandemi.
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at få hård evidens for det, da der er stor 
forskel på, hvordan folk omgås hinanden i 
de enkelte lande.

Om minkskandalen fastslog han, at det 
væsentlige ikke var Cluster 5 varianten, 
men at Danmark havde 17 mill. mink, hvor 
virussen kunne mutere og ramme befolk
ningen: Dengang og stadigvæk står jeg 
ved at det var det rigtige, at slå minkene 
ned, fastslog han og fortsatte:

Jeg oplevede at blive en kendt person, 
der fik stigende feedback hen ad vejen, det 
meste var positivt, men jeg fik også trusler 
i private emails. Det var en uhyggelig op
levelse. Jeg fik også feedback fra fagfæller 
både positive, men også negative, for hvad 
gør en videnskabsmand der snakker om 
noget, der ikke er sikkert. Det strider mod 
vores grundvidenskabelighed, men der var 
et stort behov for saglig oplysning.

Jeg ser det som en samfundspligt at 
være et sundhedsfagligt korrektiv til ryg
ter og konspirationsteorier. Utrolig meget 
foregår på de sociale medier, der cirkulerer 
allehånde rygter og løse tanker. Det kan 
være svært for ikkefagligt funderede at 
vurdere, hvad der er og ikke er reelt.

Formandens afslutning:

Tak for at I var med her
Kære venner, tak fordi I valgte at være 
med her, der er smuttet to døgn nu, de 
er gået hurtigere end døgnet går normalt, 
jeg håber selvfølgelig at I har nydt at være 
her, at I har fået plejet og måske udbyg
get Jeres netværk lidt, det er altid godt, 
opdaget et enkelt emne eller to, som man 
i næste uge lige skal snige sig over i tek
nikrummet for at se, om det lige var som 
de talte om eller anderledes hjemme hos 
mig, fik snakket eller lavet aftale med en 
leverandør.

Det kunne være der er noget man 
skulle mødes om senere på året for at 
få afklaret noget. Alt det kogt sammen 
er, hvad vores konference går ud på og 
handler om. Vi er klar lige nøjagtigt om et 
år i uge 39, onsdag, torsdag fredag. I har 
mulighed for at sætte det ind i kalenderen 
allerede nu, så I ikke bliver forstyrret.

Hvis I møder mennesker, der af en el
ler anden årsag ikke kender til dette net
værk og forening, så prøv at snak med 
dem, om det ikke var et sted de kunne 

have glæde af at få noget viden. Michael, 
Lene og Svend står på spring og har lovet 
at lave et program så indholdsrigt, at det 
bliver virkeligt vanskeligt at finde en god 
grund til ikke at være her. Så book Jer ind, 
det bliver godt!

Så er der kun tilbage at sige kæmpe tak 
til Jer alle sammen for at I har stillet op og 
været med!

FSTAs bestyrelse 2021



STÅR DINE 
MEDICINSKE 
FLASKER I ET 
AFLÅST LOKALE?
Hvis du svarer nej til dette spørgsmål, overholder du 
ikke lægemiddellovens § 39. Det kan vi hjælpe med!

Ring og book  
et gratis kursus

Christian Riegels Hjorth

Telefon: 22 33 64 12
Salgschef, Healthcare

Skan QR-koden og læs  
mere om opbevaring  
af lægemiddelgasser  
og andre flasker som 
bruges på et hospital.
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Svært at hjælpe hospitalerne 
med gode, nytænkende ideer
Vi har behov for en langt mere åben og nytænkende kultur, der bygger bro mellem innovative 
virksomheder og sundhedsvæsnet. Mange barrierer forhindrer fortsat gode ideer i at hjælpe hospitalerne, 
vurderer tidligere direktør på Nyt Hospital Nordsjælland, og formand for Nordic Health Lab Henrik Schødts 
og Søren Sünksen, begge fra notabox, et konsulenthus der opererer i sundhedssektoren

Interessen for at forbedre sundhedsvæs
net er stor, men alligevel strander en masse 
gode ideer.

Fonde og virksomheder støtter med 
rund ånd stribevis af initiativer af både 
offentlige og privat karakter, men der er 
mange stopklodser.

Der er noget i både struktur og kultur, 
som ikke bare falder på plads, siger Henrik 
Schødts, der ud over Nordic Health Lab er 
CEO og partner i virksomheden notabox. 
Begge arbejder med at hjælpe innovative 
ideer frem til komplette, praktiske sund
hedsløsninger.

Henrik Schødts kender som få proble
matikken inde og udefra og ser sin mis
sion som at bidrage med forslag, der kan 
aktivere det fastlåste potentiale.

– Det forudsætter, at man i sundheds
sektoren anerkender, at innovation hand

ler om at gøre en idé til en forretning. Vi 
er verdensmestre i at opfinde og drive 
projekter, men der er brug for at fokusere 
på at få innovation implementeret og ikke 
bare testet. For at lykkes skal innovationen 
placeres øverst på dagsordenen, så ledel
serne på hospitaler, i regioner og kommu
ner forpligtes og sikres et større incitament 
til at implementere de gode løsninger, me
ner Henrik Schødts:

– Bliver innovation prioriteret som bud
get og garantioverholdelse, vil meget æn
dre sig. I dag er gevinsten for en hospitals
direktion ved at insistere på partnerskaber 
og innovation for lille, også selvom det 
bidrager til at overholde budgetterne og 
skaber ekstra råderum på sigt.

Det er det, vi arbejder med i Nordic He
alth Lab, hvor vi bygger bro mellem virk
somheder og det offentlige, så ideerne 

ikke bare slipper ind og strander, men bli
ver forbedret i samskabelse med de sund
hedsprofessionelle, forklarer han.

Barrierer og flaskehalse for 
nytænkningen

Sundhed er en højt specialiseret sektor 
og historisk meget indadvendt, så på den 
måde er det svært at få adgang og udfordre 
holdningerne. I den offentlige sektor er det 
højt uddannede og specialister, der skal 
gøres interesserede, uddyber Schødts:

Al ændring i et konservativt miljø koster 
penge, så hver gang, der sker en ændring, 
vil man sige, at det er for dyrt, når budget
terne er stramme. Ifølge Søren Sünksen, 
medstifter af notabox, handler det meget 
om kasser og tilgang:

– Loven siger, at alt skal i udbud, men 
det er svært at udbyde ideer, det kræver 
et andet mindset og andre kompetencer. 
Konsekvensen er, at vi i stedet sender krav
specificerede løsninger i udbud. Vi søger 
kun efter allerede kendte løsninger i stedet 
for at få afdækket behov og åbne op for 
nye løsninger, siger han.

Innovationen kan frigive ekstra ressourcer til læger og sygeplejersker, så de i højere grad 
kan koncentrere sig om behandlingen med patienttilfredsheden sat i centrum som en dri-
vende kraft. Foto: Region Midt.

Under Corona lod folk sig testet for at sikre, 
at de var raske – et scenarie Henrik Schødts 
kan se for mange sygdomme. Med kunstig 
intelligens og automatisering er potentialet 
for innovation stort også når data samkøres 
på tværs i nye løsninger. Foto Lars Vallin, 
Region H
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En anden udfordring er manglende 
fokus på gevinsterne. Jeg har set mange 
gode pilotprojekter og preprojekter 
strande som ’projekter’ og som test, fordi 
man ikke havde tænkt i investering, imple
mentering og gevinstrealisering fra starten. 

Det opleves som meget svært at trænge 
ind med nye innovative ideer og løsninger, 
der kan forbedre dagligdagen for perso
nale og patienter på hospitalerne. Vi mø
der mange dygtige startups, men det er 
langt fra sikkert, at de gode ideer kommer 
ind og får succes.

Man skal som entreprenør både have 
en fantastisk ide, som åbenlyst hjælper en
ten sygeplejersker, læger eller patienter og 
ramme de helt rigtige personer i systemet 
på det helt rigtige tidspunkt. Meget skal gå 
op i en højere enhed før det kan lykkes.

Ofte kommer de kun ind i systemets pe
riferi og oplever, at det er lukket. Få får de
res løsninger ind, så det bliver en reel for
retning. Både små men også de helt store 
tech og sundhedsvirksomheder er vold
somt interesserede i et tæt samarbejde, 
så der er klart momentum for innovation, 
det offentlige kan få store gevinster af, hvis 
modet og opbakningen internt var større.

Masser af potentiale

Google har i årevis brugt formlen 702010, 
som forretningsstrategi, 70 pct. handler 
om kerneforretning, 20 pct. om udvikling 
og 10 pct. om ’crazy ideas’ der ikke nød
vendigvis bliver til noget. Studier viser, at 
firmaer med formlen kan slå deres kon
kurrenter med 1015 pct., siger Henrik 
Schødts.

– Vi er ikke tæt på denne ratio i vores 
sundheds og socialvæsen. Innovation er 
slet ikke en del af forretningsstrategien, 

det er noget der, lidt karikeret, prioriteres 
på Twitter og LinkedIn, men det er slet ikke 
en del af budgetopfølgningen og drifts
målsstyringen.

Og det er forståeligt nok, for der er ikke 
krav fra hverken politikere eller ministerier, 
tværtimod så er fokus hovedsageligt kun 
på kroner, antallet af senge, operationer, 
varme hænder og ikke behovene fra frem
tidige patienter, borgere og pårørende.

Tre forhold kan skubbe innovation frem 
i sundhedsvæsnet, mener Schødts: Den 
måde forbrugere og patienter opfatter og 
bruger sundhedsvæsnet på, ny teknologi 
og metoder samt nye alternative forret
ningsmodeller.

Fokus på patienternes trivsel

For at udnytte potentialet, må der fokus på 
større patienttilfredshed og løsninger, der 
hjælper behandling og drift, understreger 
han: Bedre patientoplevelser er mindre 
”farligt” end nye behandlingstyper, men 
sådanne tiltag dør i den traditionelle tilgang 
til business cases, der handler om at spare 
penge, tid og ansatte frem for at højne pa
tienternes oplevelse.

Vi ser folk i langt højere grad tager stil
ling til sundhedsydelser, operationer, test, 
vacciner, som det tidligere blev taget for 
givet lægen besluttede. Det skal sund
hedsvæsenet omfavne ved at overveje 
nye tilbud. Patienten i centrum og patient 
empowerment, deres magt og kontrol, er 
velkendte, men slidte begreber, men det 
er noget der kan realiseres og efterspørges 
mere end nogensinde.

Innovativ teknologi støtter hele patient
forløbet som mediko, billeddiagnostik, 
blodprøvetagning m.m. med store poten
tialer også i form af ny testområder og pa

radigmer. Under Covid19 er befolkningen 
testet for at sikre, at man er rask. Det er et 
scenarie man sagtens kan forestille sig in
den for andre sygdomme.

Med automatisering og indførelse af 
machine learning og kunstig intelligens er 
der afsæt for et stort potentiale, især hvor 
man samkører data på tværs. Det er en 
potentiel katalysator for nye løsninger og 
services på tværs af sektorer.

Det giver mulighed for nye forretnings
modeller og handler om at få skabt et an
det miljø på hospitalerne, i regionerne og 
kommunerne, som bliver endnu vigtigere 
aktører, når det gælder forebyggelse og 
behandling i hjemmet, som vi vil se meget 
mere af, når hospitalerne får en anden spe
cialiseret og måske koordinerende rolle.

Holdningsændring og ny kultur

Typisk bliver innovationen lagt ud til nogle 
få i små enheder. Der lægges ikke en ge
nerel retning, så innovation bliver ikke en 
del af strategien. Innovation handler ikke 
om en dims, men om en tankegang, så or
ganisationen kan betjene borgerne bedre. 
Der skal gøres op med, at alt skal skabes 
internt. Der ligger tonsvis af løsninger fra 
andre brancher og industrier, som med ud
syn og perspektiv kan få et nyt liv i vores 
sundhedsvæsen.

Henrik Schødts mener, at der skal mere 
end en holdningsændring til for at styrke 
innovationen:

– Ja, en anden kultur, tror jeg nærmere. 
Der er masser af super dedikerede menne
sker i sundhedsvæsnet der arbejder på det, 
men det har fortsat ikke topprioritet. Der 
bliver hurtigt fokus på den daglige drift. 
Hospitalerne og personalet er presset, der 
mangler overskud til at formalisere det og 
samle op. Men det er præcis i den situa
tion, man skal undgå tunnelsyn og sikre et 
bredt overblik, være åben og lære, så man 
ikke risikerer at overse oplagte forbedrin
ger og nye løsninger, påpeger han.

– Der er dem internt, der gerne vil, det 
er der ikke tvivl om, men når kerneopga
ven ikke løses, så siger et flertal nej. Vi skal 
finde de dedikerede internt, der kan se 
perspektivet og arbejde med teknologi og 
sundhedsverdenen udenfor. De dedike
rede personer skal ”sponsoreres” og hyl
des af direktionen, innovation prioriteres, 
nye samarbejdspartnere skal på banen – 
det kan være med til at drive en ny kultur 
og skabe nye forretningsmodeller.

Dedikerede skal drive udviklingen

Der er gode eksempler på at der sker no
get, men der skal bare mange flere med. 
I Region H med akuttelefon 1813, udryk

Henrik Schødts – der er behov for en kulturændring i sundhedsvæsnet, på hospitaler, regi-
oner og kommuner, som kan åbne for en tiltrængt innovation fra store og små udviklere og 
startups. Der ligger et kæmpe potentiale og venter på at få gode løsninger implementeret.
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ning og det præhospitale, er de helt klart 
innovative og motiverede. Nordsjællands 
Hospital har taget skridtet videre med be

grebet hospital@home, et forpligtende 
samarbejde mellem kommunerne og akut
afdelingen, som skal skabe en masse nye 

Der er gode eksempler på at der sker noget, men der skal bare mange flere med. I Region H 
med akuttelefon 1813, udrykning og det præhospitale, er de helt klart innovative og moti-
verede, vurderer formanden for Nordic Health Lab.

løsninger og give rum for innovation. Det 
skyldes, at direktionen prioriterer og giver 
det plads hos deres afdelingsledelser.

– Med støtte fra Industriens Fond laver 
vi et rul mere i Nordic Health Lab, som skal 
være landsdækkende og ud til flere hospi
taler. Det er unikt, at vi kan teste innovative 
ideer på Nordsjællands Hospital, Det nye 
hospital i Gødstrup og i Horsens og være 
brobyggere for startups. Der har været stor 
interesse for at NHL lykkes og potentialet 
er globalt, siger Henrik Schødts.

– Det hidtidige arbejde har været lære
rigt, og vi tror, at vi kan ramme rigtigt på 
hospitalerne ved at finde dem, der rigtigt 
gerne vil innovationen og så rykke i et tæt 
samarbejde, som i højere grad også skal in
kludere kommunerne. Det betyder, at når 
vi matchmaker industri og sundhedssek
tor, så er det med en fælles ambition om at 
implementere og gevinstrealisere og ikke 
kun lave pilotprojekter. Alle skal kunne se 
formålet med det, og vi er bevidste om at 
alle deltagere skal prioritere det. Vi har for
pligtiget hinanden på at vi vil have det til at 
lykkes, siger Henrik Schødts.

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

 O Opretholdelse af driften
 O Beskyttelse mod brand, gas, luft og vand
 O Kontrollér tryk og luftstrøm

roxtec.com/dk
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Det er bedre at forebygge…
Selv om det er mere end 30 år siden, at 
jerntæppet faldt, så er der fortsat himmel
vid forskel på sundhedssystemerne og 
sundhedstilstanden i Østog Vesteuropa. 
Ser man på den forventede levelader, lig
ger alle de østeuropæiske lande under 
EUgennemsnittet, som i 2018 viste, at 
gennemsnitseuropæeren kunne leve i 81 
år efter fødslen.1)

Men det er ikke på alle områder af sund
hedsvæsenet, at f.eks. kapaciteten står til
bage for de Vesteuropæiske lande, og ser 
man på, hvor meget af sundhedsbudget
tet, der bliver brugt på den primære sund
hedssektor, så ligger Østeuropæiske lande 
som Estland, Litauen, Polen, Slovenien og 
Bulgarien i toppen, mens f.eks. Danmark 
ligger noget længere nede på listen.

Nu er en ting jo, hvor mange penge, der 
bliver brugt – og en anden, hvad man får 
ud af det, og bruger man den forventede 
levealder som mål for sundhedstilstanden, 
er der lang vej op til EUgennemsnittet for 
de fleste lande i Østeuropa.

Gennemsnittet i levealderen trækkes 
nedad af landene i Østeuropa, hvorimod 
Danmark ligger lige nøjagtigt på EUgen
nemsnittet, nemlig med en gennemsnitlig 
forventet levealder på 81 år. Det samme 
gør Tyskland, og her trækker den østlige 
del af Tyskland formentlig tallet ned. Så 
Danmark ligger fortsat på sidstepladsen, 
når det gælder den forventede levealder i 
den vestlige del af EU.

Noget kunne tyde på, at levevilkår og 
klima spiller en stor rolle, da Spanien og Ita
lien har den højeste forventede levealder i 
EU med 83,5 år. Men det er ikke den ene
ste grund, for Sverige ligger f.eks. ganske 
højt i Europa med en levealder på 82,6 år. 
Norge har en levealder på 82,8 og Finland 
på 81,8. Så der må være en masse andre 
grunde til, at danskerne i gennemsnit ikke 
lever længere. Det er derfor lidt underligt, 
at det tema ikke spiller en større rolle i de
batten om den danske sundhedstilstand og 
måden sundhedsvæsnet fungerer på. Der 
kan hentes en masse viden om det ved at 
sammenligne med andre lande, og der er 
masser af sammenlignelige data i den pub
likation, denne artikel baserer sig på, nem
lig Health at a Glance.

I slutningen af 2021 kommer der en ny 
udgave, som også indeholder specielle 
rapporter for de enkelte EUlande. Forhå
bentlig kan vi vende tilbage til konklusio

nerne deri i et kommende nummer af dette 
magasin.

Men tilbage til sammenhængen mellem 
levealder og den primære del af sundheds
systemet. Som nævnt bruger vi i Danmark 
ikke så mange penge på den sektor (11,6 % 
af de totale sundhedsudgifter) og generelt 
bruges der mere på at helbrede end på at 
forebygge sygdomme, og det kan i sig selv 
være med til at forklare en lavere levealder. 
Som jeg skrev i sidste udgave af magasinet, 
har Danmark EU’s højeste incidens af can
cer, som jo er en af de helt store dræbere.

Sammenligningen af data kan også, når 
det gælder brugen af den primære sund
hedssektor, give stof til eftertanke. Man 
hører ofte, at de danske praktiserende læ
ger har meget travlt, og det er uden tvivl 
rigtigt, men ser man på antallet af konsul
tationer pr. år pr. læge i Europa, så ser bil
ledet således ud, se tabel 2.

Så det er kun Sverige, der ligger markant 
lavere end Danmark, når det gælder antal 
konsultationer, så det skulle antyde, at der 
er plads til, at flere kan se deres praktise
rende læge. Men noget tyder på, at det gør 
danskerne i langt mindre grad end de fleste 
af borgerne i andre EUlande, se tabel 3.

Så meget kunne tyde på, at hvis man 
vil øge levealderen, så skulle der ofres lidt 
mere opmærksomhed og ressourcer på 
den primære sundhedssektor, som nok 
kunne udnyttes bedre, men også blive 

mere effektiv, hvis den for det første blev i 
stand til at bruge digitale løsninger til at få 
mere ud af diagnoseresultater, f.eks. ved 
at bruge kunstig intelligens og finde de 
optimale behandlingsmåder ved at kæde 
testresultaterne sammen med andre vig
tige data. For det andet vil en større brug 
af screeninger – som diskuteres i øjeblik
ket – måske nok føre til øgede omkostnin
ger på kort sigt, men på den anden side 
være en god investering på længere sigt, 
hvis alvorlige sygdomsforløb kan undgås. 
Og for det tredje så bør samfundet sørge 
for, at flere – fra alle sociale lag – kommer 
til kontrol og behandling for de kroniske 
sygdomme, som jo breder sig i takt med 
væksten i den ældre generationer, som vi 
ser nu, hvor de store efterkrigsgeneratio
ner bliver gamle.

Tallene fra Health at a Glance sætter 
dette i et solidt perspektiv, fordi man har 
opgjort, at der er 159 dødsfald om året 
pr. 100.000 indbyggere, der kunne være 
forhindret primært gennem en forebyg
gelsesindsats. Igen ligger Danmark tæt på 
EUgennemsnittet med 157 dødsfald, der 
kunne have været forhindret. Det er – igen 
– i den høje end af den vesteuropæiske 
statistik. Helt i toppen ligger Ungarn med 
327 dødsfald, der kunne have været und
gået. Det er tæt på hver tredje!3)

Fortsættes næste side
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Hvis man vil gøre mere for at forhindre 
”unødvendige” dødsfald og forebygge al
vorlige sygdomsforløb, er tidlig og præcis 
diagnosticering som nævnt af stor betyd
ning, men der hører den krølle med, at der 
brug for at aktivisere nye grupper af bor
gere, som ikke bruger sundhedssystemet 
så meget som andre. Der er en stor social 
slagside, som også giver sig udslag i den 
forventede levealder. I Danmark var for
skellen i levealder mellem den del af befolk

ningen, der har den højeste uddannelse og 
den del, der har den laveste, lige under 6 
år for mænd og 4 år for kvinder – i 2017. 
Disse forskelle var lidt mindre i Finland og 
Sverige, men tendensen gør sig gældende 
overalt i EU – og formentlig i andre dele af 
verden. Så der er mange gode grunde til 
at gøre mere for forebyggelse, og der er 
en speciel stor gevinst ved at gøre noget 
alvorligt ved den sociale slagside!

Referencer

1  OECD/European Union: Health at a Glance, 
Europe 2020.

2  OECD/European Union: Health at a Glance, 
Europe 2020, side 167

3  OECD/European Union: Health at a Glance, 
Europe 2020, side 177

Tabel 1. Udgifter til den primære sundhedssektor i pct. af de totale udgifter til sundheds væsenet. 20182)

Estland Litauen Polen Bulgarien Spanien Tyskland Sverige Danmark
17,8% 17,3% 16,2% 14,2% 13,7% 13,3% 12,0% 11,6%

Tabel 2. Antal konsultationer pr. år pr. læge (2018)

Polen Belgien Tyskland Spanien Frankrig Estland Irland Finland Danmark Sverige
3197 2301 2296 1863 1868 1608 1525 1310 906 656

Tabel 3. Antal lægebesøg pr. person pr. år (2018)

Slovakiet Tyskland Polen Spanien Belgien Frankrig Irland Finland Danmark Sverige
10,9 9,9 7,6 7,3 7,2 5,9 5,0 4,4 3,8 2,7

Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

Højager Belysning A/S er valgt som aftale leverandør på belysning i ny regionsaftale. 
Så ring eller mail for konsulentbesøg og hør om besparelsesmulighederne.



Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknettet 
på hospitaler og sygehuse belastes.
Risikoen for kloaknedbrud er betydelig, og 
det kan i værste tilfælde medføre alvorlige 
skader på bygninger og gener for både 
patienter og ansatte. 
 
Med vores detaljerede tilstandsvurdering 
og unikke fornyelsesplan får du et samlet  
økonomisk overblik, så vi i fællesskab kan 
prioritere kloaknettets fremtidige  
vedligeholdelse. 
 
Komplet kloakfornyelse  
Hvis undersøgelserne afslører, at der 
er problemer, kan kloaknettet effektivt 

og sikkert renoveres med en Aarsleff 
Strømpeforing hvorved rørenes levetid 
forlænges med op til 100 år.  
 
Skræddersyet løsning 
Med udgangspunkt i en analyse af 
spildevandssammensætningen udvikler vi 
strømpeforingsmaterialerne specifikt til 
det enkelte projekt og derved optimerer vi 
holdbarheden af de nye rør.   
 
Ingen forstyrrelser  
Kloakfornyelsen gennemføres uden 
opgravning og uden at forstyrre den 
daglige drift, hvorfor denne metode er 
ideel til travle sygehusmiljøer.

SKÅNSOM KLOAKRENOVERING  
TIL HOSPITALSMILJØER

www.aarsleffpipe.dk
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Thea og Theo har fået et bæredygtigt løft:

26.000 nye krammebamser 
ankommet til landets hospitaler 
og specialklinikker
Børneafdelinger over hele landet har netop 
modtaget mere end 26.000 nye kramme
bamser fra TrygFonden. Uddelingen af 
krammebamser sker for 14. år i streg, men 
i år blev sundhedspersonalet mødt af en ny 
Thea og en ny Theo. For mens metoden er 
den samme og effekten lige stor, har bam
serne fået et bæredygtigt løft – blandt an
det med genanvendte plastikflasker.

For de 60.0001) danske børn og unge, 
der hvert år bliver indlagt, kan mødet med 
sundhedsvæsenet godt være en skræm
mende og ubehagelig oplevelse. Med 
hjælp fra sundhedspersonalet på landets 
børneafdelinger uddeler TrygFonden der
for isbjørnebamserne, Theo og Thea, til 
børn, der skal igennem operationer, lange 
udredninger eller behandlingsforløb. En 
blød bamse i favnen kan nemlig gøre ople
velsen en smule tryggere. Og nu har kram
mebamsekaravanen altså været på farten 
igen med 26.000 bamser til de danske ho
spitaler og specialklinikker.

Siden 2007 er der blevet uddelt mere 
end 800.000 krammebamser – alle med 
den velkendte bløde pels, søde snude og 
mørke øjne. Og her spiller sundhedsperso
nalet en vigtig rolle. Men i år var det hele 
lidt anderledes. TrygFonden har nemlig 
udviklet en ny udgave af den originale 
krammebamse. Krammebamsemetoden 
forbliver den samme, men Thea og Theo 
har begge fået et bæredygtigt løft. Det for
tæller Galina K. W. Plesner, der er projekt
chef og ansvarlig for krammebamserne hos 
TrygFonden:

”Krammebamsemetoden handler om at 
bruge krammebamsen rigtigt. Hvis man ta
ler bamsen ind i behandlingen og inviterer 
den med fx ved gentagne besøg, så får den 
større værdi for barnet. Samtidigt skaber 
genbrugstanken en bæredygtig synergi, 
og den har vi ønsket at styrke yderligere. 
Derfor glæder det mig meget, at vi i år kan 
lancere en ny udgave af krammebamsen, 
som nu er lavet af genanvendt materiale. 
Bamsen ser næsten ud, som den plejer, og 
den er stadig lige så blød og tryg at have i 
favnen,” siger hun.

På den nye krammebamse er snuden og 
øjnene, der før var lavet af hård plastik, ble
vet udskiftet med broderi, ligesom akryl
stoffet er udskiftet med lettere stof af 100 
procent genvunden polyester fra plastik
flasker. Bamsen har samme udseende og 
samme blødhed som den tidligere bamse.

En lille bamse med en stor 
betydning

I hverdagen på landets børneafdelinger 
bruger personalet bamserne til at berolige 
syge børn ved undersøgelser og behand
ling – blandt andet ved scanninger og be
døvelser. Også når sygdomsforløbet skal 
forklares, kan bamsen integreres som en 
del af fortællingen, så de komplicerede ting 
bliver nemmere at forstå for barnet. Det 
fortæller Katrine Flenstrøm, der er klinisk 
udviklingssygeplejerske på ortopædkirur
gisk ambulatorium på Hvidovre Hospital.

”Et barns første møde med sundheds
væsenet er ofte utrygt. Det er jo en helt ny 
og ukendt verden for dem. Derfor handler 
meget af vores hverdag om at gøre ople

velsen så tryg som mulig, og hér er kram
mebamserne et vigtigt værktøj. Vi bruger 
dem til at starte dialogen med barnet, så vi 
hurtigt kan etablere en tillidsfuld relation. 
Samtidig kan vi bruge bamsen til at forklare 
barnet, hvad der skal ske. Det kan for ek
sempel være, at bamsen får lagt en forbin
ding, hvis barnet skal have armen i gips. På 
den måde bliver det hele mindre farligt,” 
siger Katrine Flenstrøm.

TrygFonden har løbende indsamlet vi
den om brugen af bamser i børnenes be
handlingsforløb. De mange års erfaringer 
viser blandt andet, at børnene ofte græder 
mindre, når de eksempelvis bliver stukket 
med en nål. I nogle tilfælde oplever sund
hedspersonalet ligefrem, at behovet for 
beroligende medicin bliver mindre, når 
barnet har en krammebamse i armene. 
Krammebamsen har dog størst effekt, hvis 
bamsen følger barnet under hele sygdoms
forløbet.

”Krammebamserne gør en kæmpe for
skel – især når barnet får bamsen i armene 
fra første møde med sundhedspersonalet 
og bliver der, indtil behandlingen afslut
tes. På den måde bliver bamsen en god og 
fortrolig ven, som barnet kan finde trøst og 
tryghed hos gennem hele forløbet. Ofte 
ser vi, at bamsen bliver en trofast følge
svend – også på den videre færd udenfor 
rammerne af hospitalet, når barnets hver
dag vender tilbage,” fortæller Galina K. W. 
Plesner.

OM TRYGFONDEN

TrygFonden varetager Trygheds-
Gruppens almennyttige arbejde. 
TryghedsGruppen er hovedejer i 
forsikringsselskabet Tryg og skaber 
værdi og tryghed gennem langsig-
tede investeringer og almennyttige 
uddelinger. 

Læs mere om TrygFondens aktivi-
teter på www.trygfonden.dk.
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Er din virksomhed og data sikret mod strømsvigt 24/7?
Coromatic tager fuldt ansvar fra projektering og design, til integration, 
vedligeholdelse og energioptimeret drift af kritisk infrastruktur. 
Vores ekspertise inkluderer nødstrøm og køling, datakommunikation og 
sikkerhed. Lad os tage os af dine forretningskritiske anlæg, så du kan 
koncentrere dig om din virksomheds kerneområde.

Ring 66 17 62 60 | coromatic.dk

Coromatic i Danmark 
Roskilde • Odense • Vejle • Århus

A part of the E.ON Group.

Tre gode råd: Sådan giver 
krammebamsen størst værdi

1.  Find dit indre barn frem, og skab kontakt 
til barnet gennem bamsen. Sæt dig ind 
i børnenes tankegang og overvej, hvor
dan de har det, og hvad en bamse kan 
betyde for barnet. Hvis du møder bar
net i øjenhøjde og taler ind til bamsen, 
hjælper det til at gøre barnet trygt og op
bygge tillid til dig som sygeplejerske.

2.  Brug bamsen som et redskab til at for
klare forløbet for den lille patient. Vi 

har blandt andet gode erfaringer med 
at sætte en operationshue eller et pla
ster på bamsen og så bruge bamsen til 
at vise barnet, hvad der skal ske. Hvis du 
fx skal lægge drop på barnet, så gør det 
på bamsen først. På den måde ved bar
net, hvad der skal ske, og det hele bliver 
mindre farligt.

3.  Gør bamsen til noget sejt, som børnene 
har lyst til at vise frem til deres søskende 
og kammerater, når de vender tilbage til 
hverdagen og skal fortælle, hvad de har 
været igennem. For mange børn bliver 

bamsen et symbol på, at de har klaret 
behandlingsforløbet rigtig flot. Her kan 
vi som sygeplejersker være med til at 
gøre bamsen til noget helt særligt, bør
nene kan være stolte af.

Reference

1  Kilde: Danmarks Statistik

FAKTA OM TRYGFONDENS KR AMMEBAMSER

TrygFonden har siden 2007 uddelt krammebamserne til børn, der skal igennem et forløb på hospitalsafdelinger og specialkli-
nikker. Og her spiller sundhedspersonalet en vigtig rolle. Det er nemlig dem, der i det daglige uddeler bamserne til børnene 
i forbindelse med deres behandlingsforløb.

I år blev mere end 26.000 bamser uddelt, da krammebamsekaravanen kørte rundt i hele landet i uge 34 og 35. De steder, 
der modtog flest bamser, er børneafdelingerne på de store regionshospitaler, der hvert år deler flere tusind krammebamser 
ud.

Læs mere om TrygFondens uddeling af krammebamser på  
https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/trygfonden-krammebamser.
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Avanceret elevatorsystem får 
hurtigere folk frem til destinationen
Ved at udvikle et af verdens mest avancerede elevatorsystemer og kombinere det med et booking
og adgangskontrolsystem, har KONE markant øget kapaciteten på Danhostel Copenhagen Citys fire 
elevatorer. KONEs specialiserede elevatorsystemer får hurtigere folk frem til destinationen på både hoteller 
og hospitaler.

Behovet for elevatortransport eksplode
rede, da det tidligere Hotel Europa ved 
Langebro i København blev omdannet til 
først kontorbygninger og siden hen Dan
hostel Copenhagen City. Belægningen 
steg fra 1,5 helt op til 6 gæster pr. værelse. 
Da den 18 etagers høje bygning har 192 
værelser, kunne de 4 elevatorer ikke følge 
med behovet. Når flere turistbusser ankom 
til hostellet, og alle gæsterne skulle køres 
op på værelserne, kunne der opstå trafik
propper i lobbyen. Restriktioner og byg
herrekrav gjorde en udbygning med flere, 
større eller hurtigere elevatorer umulig, og 
derfor søgte Danhostel Copenhagen City 
hjælp hos KONE, der satte en af sine dyg
tigste elevatorspecialister, Farrokh Jafari, 
til at finde løsningen på den akutte udfor
dring.

Danhostel Copenhagen City fik et af 
verdens mest effektive og avancerede 
elevatorsystemer baseret på KONEs De-
stination Control System. Ved at integrere 
elevatorstyringen med hotellets booking 
og adgangskontrol, kunne KONE speede 
kapaciteten så kraftigt op, at de 4 eksiste
rende elevatorer kunne transportere alle 
gæster hurtigt op til værelserne og reduce
rer ventetiden med 7080%.

Foruden Danhostel Copenhagen City 
har blandt andet kontorhøjhuset Copenha
gen Towers i Ørestad på Vestamager også 
som de første fået installeret det smarte 
system.

Øget elevatorkapacitet til landets 
hospitaler

I KONE har de videreudviklet det smarte 
elevatorsystem og tilbyder med Advanced 
Destination Control System en avanceret 
løsning, som er specielt velegnet til hospi
taler og sygehuse. Advanced Destination 
Control System er optimal til bygninger, 
hvor der er en jævn trafik i både opad og 
nedadgående retning hen over dagen, 

som man typisk oplever på hospitaler, hvor 
patienter, personale, besøgende, senge og 
varer løbende bliver fragtet op og ned.

Advanced Destination Control System 
øger kapaciteten med op til 1015 pct. i 
forhold til det normale Destination Control 
System ved spidsbelastninger, men sikrer 
også mere elevatorkapacitet resten af da
gen. Samtidigt øger Advanced Destination 
Control brugervenligheden af elevatorer 
markant i forhold til normalt Destination 
Control System. Advanced Destination 
Control System kan integreres med eksi
sterende elevatorer produceret af både 
KONE og andre fabrikanter.

For de hospitaler der oplever udfor
dringer med at få personer og varer hur
tigt frem til destination, kan KONE tilbyde 
flere People Flowløsninger, som markant 
forbedrer trafikken. Farrokh Jafari har flere 
råd til hospitalerne: ”Det er alfa og omega 
at hospitalerne adskiller person og sen
getransport i to rene elevatorgrupper. De 

stiller så forskellige krav, at hospitaler, der 
kombinerer dem, aldrig vil få dækket deres 
elevatorbehov, men risikerer at øge vente
tiderne hele dagen. Det tager typisk 1520 
sekunder at få en seng ind og ud af en ele
vator og jeg har oplevet hospitaler, hvor 5 
af 6 elevatorer er prioriteret til senge, så læ
ger og sygeplejersker må stå og vente 810 
minutter på en elevator i en travl hverdag. 
Denne ventetid kan udgås ved en gennem
tænkt People Flow løsning med Advanced 
Destination Control og adskillelse af per
son og sengetransport i to rene elevator
grupper”.

Desuden fremhæver Farrokh Jafari, at 
det er vigtigt at tænke brugen af automa
tiske varerobotter (Automated Guided 
Vehicles (AGV)) igennem sammen med 
KONE. Ofte snakker bygherrer og råd
givere kun med AGVproducenten, men 
AGVere på hospitaler stiller specielle krav 
til elevatorer for eksempel, at elevatoren 
skal være tom, når den kommer til robotten 

Elevatorer styres gruppevis, så de kan transportere flest muligt. Det svarer til, at taxaer la-
ver en taxacentral for at koordinere vognenes kørsel indbyrdes. I KONEs Destination Con-
trol System trykker man på den ønskede etage, når elevatoren tilkaldes, så systemet altid 
kan optimere gruppekørslen.
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og integrationen med AGV kræver specia
listviden om elevatorer, understreger han.

Der skal tidligt tages hånd om AGV in
terfaces til elevatorerne. ”I KONE har vi alle 
systemer til integration, leverer alt inter
face og data til AGV baseret på OPC, der er 
den førende protokol til at integrere auto-
matiserede industrielle systemer”.

Konsulenter står klar til at hjælpe

Når der bygges hospitaler, spørger arkitek
ten, hvor mange elevatorer der skal være, 
deres størrelse og hvor hurtigt de skal 
køre, men svaret afhænger af trafikken ver
tikalt, og kræver matematiske beregninger, 
simuleringer og trafikanalyser, fastslår Far
rokh Jafari.

KONE tilbyder tre niveauer af konsu
lentbistand i forbindelse med en optime
ring af People Flowet, så hospitalerne og 
arkitekterne slipper for at gisne om ele
vatorbehovet: Niveau A), der fortrinsvis 
bruges til nybyggeri, estimerer behovet 
ud fra antal etager, personer og typer af 
transpport. Niveau B og C), der bruges 

når People Flowet i eksisterende bygnin
ger skal optimeres eller når elevatorerne i 
eksisterende bygninger skal moderniseres, 
tilføjer faktiske trafikdata til kalkulerne. Ni
veau B måler trafikken med kameraer opsat 
i elevatorerne for at indsamle faktiske tra
fikdata (mængde, type og tidsmæssig for
deling af trafik), men viser ikke, hvor folk 
kommer fra og antallet af ventende uden
for. Ved niveau C) opsættes også kameraer 
ved indgangsdørene og på etagerne, så 
der opnås et fuldstændigt billede af det 
vertikale trafikflow. Slutteligt anvender 
KONE automatiske analyseværktøjer til at 
behandle de mange data for at udarbejde 
en løsning, der passer til bygningen og si
tuationen, forklarer Farrokh Jafari.

Kom tidligt i projekteringen

”Når hospitaler bygges eller moderniseres, 
bør KONEs PeopleFlow eksperter være 
med fra projektets start, hvis de ønsker 
energieffektive løsninger med høj kapaci
tet. Nogle hospitaler venter til slutningen 
af regnskabsåret med at udbyde projekter, 

hvor alt ofte skal gå meget stærkt, og vi 
ikke får tiden til at udvikle en skræddersyet 
løsning til dem, hvor der tages højde for 
samspillet mellem de vigtige eksterne pa
rametre, transporttyper og persongrupper, 
der tilsammen udgør hospitalets specifikke 
behov.

F.eks. er det vigtigt at medtænke nødge
neratorer. Ved strømsvigt sender elevato
rer el retur, når de kører ned. Derfor skal 
det sikres, at elevatorerne ikke ødelægger 
nødgeneratorerne, og at disse omvendt 
kan drive elevatorer, der vejer totre tons. 
Det er også vigtigt at inddrage forskellige 
patient og personalegrupper i designet af 
elevatorsystemet, da der vil være forskel
lige behov fra bl.a. patienter, portørere, 
læger og sygeplejersker. Elevatorsystemer 
på hospitaler bliver aldrig en standardvare, 
men skal skræddersys individuelt til at op
fylde det enkelte hospitals specifikke be
hov. Der er mange alternativer, så kontakt 
os i god tid”, råder Farrokh Jafari, som ser 
en stor fremtid for Advanced Destination 
Control System både i Danmark og inter
nationalt.

Mange stop undervejs kan reducere hastigheden for elevatorer fra 5 meter til knap 1 meter pr. sekund, men med Destination Control 
syste merne stopper den færre gange, hastigheden og kapaciteten øges, så ventetiden falder.

Styrk dit netværk 
– bliv medlem  

af FSTA

www.fsta.dk

•  Autoklaver fra MMM
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner	fra	MMM
•	 	Ind-	og	Udlastersystem	fra	MMM
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallation
•	 	Hvac	ventilation	i	sundhedsvæsenet
•	 	Bioquell	dekontaminering
•	 	Service	på	alle	vores	installationer

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

I samarbejde med flere vel-
renommerede producenter 
leverer A&H Medical bl.a.

AH Medical 2021_57x57.indd   1AH Medical 2021_57x57.indd   1 17.02.2021   14.2617.02.2021   14.26

VALITECH ApS  ••  valitech.dk 

Validering af desinfektion og steriliserings- 
processer er vores kernekompetence... 

De seneste 14 år, har vi gennemført mere end 1800  
testkørsler hos vores kunder ifb. med valideringer.  

Vi kan assistere hvis du skal have valideret dine  
vaskemaskiner eller autoklaver.  

 
Kontakt os for uforpligtende møde og tilbud... 

Validering af autoklaver og vaskemaskiner 



54   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 8

INVITATION TIL ÅBENT HUS HOS BECKHOFF AUTOMATION APS

Dato:  9. december 2021
Tid:  kl. 9:30 12:30
Lokation:   Beckhoff Automation ApS, Birkemose Allé 1,  

6000 Kolding
Mødested:  I receptionen

Agenda:
09:30 Morgenmad og netværk
09:50 Velkomst ved Morten Rasmussen
10:00 Præsentation af Sygehus cases i Danmark
10:20 Spørgsmål?
10.30  Præsentation af Beckhoffs mange muligheder indenfor 

Bygningsautomation
11.15 Spørgsmål?
11:25  Rundvisning i huset ved Morten Rasmussen og Henrik 

Munch Byrialsen, Beckhoff Automation ApS
12:00 Frokost
12:30 Tak for i dag

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

Vandbehandling 
til hospitaler, 

laboratorier og 
sterilcentraler

silhorko.dk/hospital

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

Kom og oplev huset der kan tale med sig selv! 
Beckhoffs nye domicil et levende showroom, der med egne produkter 
viser, hvordan løsninger indenfor bygningsautomation får huset til at 
kommunikere med sig selv. Her sætter Beckhoff virkelig fremtidens 
erhvervsbyggeri på landkortet med avancerede digitale teknologier, 
der er med til at mindske bygningens energiforbrug og miljøpåvirkning 
med op mod 30%.

Deltagelse i mødet er gratis, men det kræver din 
tilmelding til: info@beckhoff.dk
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Rumapparater med touch-displays og programmerbare taster
• Touch-knapper kan indstilles valgfrit
• 3 funktioner kan vises samtidig
• Visning af aktiviteter

Opgavebestilling i systemet
• Bestilling af opgaver direkte på stuen
• Mulighed for sammenkobling med hospitalets servicelogistik

Ønsker I et uforpligtende møde om jeres muligheder?
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RENRUMFRA DE RÅ GULVE OG VÆGGE - TIL DEN DAGLIGE DRIFT

DEN KOMPLETTE LEVERANDØR

RENRUMSARTIKLER:
  	 Desinfektionsmidler	
  	 Handsker	
  	 Aftørringsklude
  	 Swabs/lab	tips
  	 Klæbemåtter	
  	 Masker	
  	 Håndcreme	

PRODUKTER:
  	 LAF	kabinetter
  	 Cytostatika	kabinetter
  	 Sterilkabinetter
  	 Medicinblandeskabe
  	 Partikeltællere

YDELSER: 
   Rådgivning
  	 Projektledelse	
  	 Service
  	 Installation
   Test
  	 Kvalificering

INDESLUTNINGER 
OG BARRIERESYSTEMER: 
   AIR	showers
   RABS
  	 Isolatorer
  	 Sluser
  	 Gennemræknings-
	 	 	 moduler

  
Tel.:	(+45)	4326	9400
www.holm-halby.dk

	 info@holm-halby.dk

København:
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