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Den opmærksomme læser har nok be-
mærket, at dette blad har fået nyt navn 
og ændret lay out. Bladet, der tidligere 
hed ”Hospital, Drift- og Teknologi”, hed-
der nu ”Hospital, Drift og Arkitektur”.

Ændringen er en konsekvens af, at 
der sidste år blev etableret en ny for-
ening: ”Forum for Sygehus- Teknik og 
Arkitektur” (FSTA), og at nærværende 
blad overgår fra at være medlemsblad 
for FSD til at være medlemsblad for den 
nye forening. Samarbejdet med Scan-
publisher A/S som udgiver af bladet 
fortsætter uændret.

Initiativtagerne til den nye forening 
har alle tilknytning til FSD – enten som 
medlemmer eller som medarbejdere i 
”korresponderende firmaer”.

Baggrunden for ønsket om, at etab-
lere den nye forening var dels, at forud-
sætningerne for FSD´s drift på godt og 
ondt er ændret, og dels at vi ser ind i en 
spændende fremtid, hvor behovet for 
samspil og videns udveksling mellem 
forskellige faggrupper med tilknytning 
til sygehussektoren bliver stadigt større.

Den væsentligste af de ændrede for-
udsætninger er, at fremtidens sygehus-
væsen vil bestå af meget færre enheder, 
der samtidigt vil være langt mere høj-
teknologiske end de eksisterende. Det 
medfører, at antallet af sygehusmaskin-
mestre er nedadgående og nærmer sig 
en kritisk masse, hvor det ikke længere 
var muligt, at opretholde FSD´s hidtidige 
høje aktivitetsniveau, men samtidigt, at 
behovet for samspil mellem personer 
med forskellig uddannelsesmæssig bag-
grund stiger markant. En anden væsent-
lig ændring er, at byggeaktiviteten stiger 
med et stort antal nye ”supersygehuse”, 
og at det derfor er naturligt at inddrage 
rådgivende ingeniører, arkitekter, leve-
randører og entreprenører i foreningens 
arbejde.

Hvor ”ordinært medlemskab” af FSD 
var forbeholdt maskinmestre, vil med-
lemmerne af FSTA desuden være inge-
niører, arkitekter, IT folk, administratorer 
mv., samt forskellige medarbejderkate-

gorier i leverandørfirmaer med tilknyt-
ning til opførelse og drift af sygehuse. 
En anden væsentlig forskel er, at FSTA 
primært er baseret på firmamedlemska-
ber (hvor et sygehus betragtes som et 
firma), mens FSD er baseret på person-
lige medlemmer.

Det er hensigten, at ”Hospital, Drift 
og Arkitektur” som den nye forenings 
blad, vil få en central plads i den viden 
formidling, der er formålet med- og 
grundlaget for foreningens aktiviteter. 
Fremover vil emnerne i det redaktionelle 
stof blive udvidet, så der ”rammer” den 
nye brede målgruppe for FSTA. Herun-
der vil arkitektur, forskellige aspekter af 
funktionsplanlægning samt bæredygtig-
hed være eksempler på emneområder 
for bladet.

Vi har i redaktionsudvalget besluttet, 
at vi vil prøve at udgive temanumre, 
hvor eksempelvis ”hospitalsdrift”, ”arki-
tektur”, ”logistik” eller ”bæredygtighed” 
kunne være eksempler på det gennem-
gående tema for et nr. af bladet. Det 
forhindrer dog ikke, at bladet i alle ud-
givelser vil være interesseret i at bringe 
aktuelle spændende nyheder, også selv 
om emnet ikke direkte er omfattet af det 
aktuelle tema.

Vi håber på, at alle vore medlemmer 
bakker op om den videns formidlin-
gen, der er idéen med ”FSTA” og med 
”Hospital, Drift og Arkitektur”. Hvis 
det sker, går vi en spændende fremtid i 
møde, hvor vi alle kan lære af hinandens 
erfaringer – både de positive og de ne-
gative.

Til slut en lille status for FSTA. Vi er 
nu nået op på knap 80 firmamedlem-
skaber, hvilket stort set svarer til den 
målsætning, bestyrelsen opstillede efter 
den stiftende generalforsamling. Der er 
dog fortsat plads til flere firmaer, der vil 
være en del af fremtidens spændende 
udvikling indenfor sygehussektoren.

Interesserede kan læse mere om 
foreningen og udfylde en elektronisk 
indmeldelsesformular på vores hjemme-
side: www.fsta.dk

af. Civ. ing. Jan Christensen, 

Balslev a/s

medlem af fsta´s Bestyrelse 

og formand for 

redaktionsudvalget i 

hospital, drift og arkitektur.

ny forening – 
Nyt bLaD

http://www.fsta.dk
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Nye sygeHuse kræver 
inddragelse af brugere, 
dialog  Og nytænkning

VILKårENE

Et af kravene, der stilles til regionerne 
i forbindelse med tildeling af kvalitets-
fondsmidler til udbygning af sygehu-
sene, er, at der opnås driftsbesparelser 
ved de planlagte udbygninger. 

Dette er helt afgørende for at opnå 
en optimering af driften og for at nå 
det krævede mål er, at etablere fysiske 
rammer, der giver mulighed for, at op-
timerer de driftmæssige vilkår, så man 
undgår unødige skridt, mellemdepo-
neringer, samler samhørende specialer 
og funktioner, herunder sikrer, at sam-
menhørende patientforløb placeres 
sammen.

Det er vigtigt man bygger, så hospi-
talet kan leve op til de forventninger og 
forandringer, der over tid vil komme rul-
lende i et stadigt hurtigere tempo.

Vi skal bygge sygehusene så gene-
relle, at de kan tilpasse sig den løbende 
udvikling, som vi dårligt kan forudse i 
dag, men som vil ske på den ene eller 
anden måde. På det lavpraktiske plan 
skal vi undgå mange tunge betonvægge 
og konstruktioner. Det skal være lette 
byggerier, der er fleksible og kan tilpas-
ses de aktuelle behov der opstår.

En amerikansk undersøgelse, der 
indgik i udbudsgrundlaget i en pro-
jektkonkurrence for et norsk hospital 
konkluderede, at hvis man ikke tilpasser 
bygningen til nye produktionsformer, ri-
sikerer man over få år, at få en betydelig 
nedgang i effektiviteten i hospitalerne.

Andre studier, bl.a. Anne Kathrines 
Larssens doktorafhandling ved NTNU 
”Bygg og eindoms betydning for ef-
fektiv sykehusdrift” godtgør, at der er 
en ikke ubetydelig sammenhæng imel-
lem sygehusenes fysiske udformning 
og de afledte driftsudgifter. Dette ikke 
alene på den tekniske drift, men i stor 
udstrækning også på den kliniske drift, 
hvor patientforløb skal understøttes af 
den fysiske udformning.

Arbejdstilrettelæggelse er et ledelses-
værktøj, og de fysiske rammer vi tilret-
telægger skal understøtte hensigtsmæs-
sig og optimal arbejdstilrettelæggelse. 
Herved kan vi levere en del af ledelsens 
værktøjskasse.

Et afgørende krav til sygehusene er 
derfor, at arbejdsrutiner bliver rigtigt 
gennemtænkt og tilrettelagt.

Det kræver en stor indsats af rådgi-
vere og brugere, hvor der udvikles nye 
ideer, processer og optimerer dem mere 
sammen med brugerne. Der skal ny-
tænkes af alle parter, og man skal udgå 
gammel vin på nye flasker.

Sygehusplanlægning er en tværfaglig 
disciplin, der kræver både brugerind-
dragelse, nytænkning, åbenhed og in-
novation.

En hensigtsmæssig tilrettelagt sy-
gehusafdeling planlægges på den 
nytænkning og innovation, som enga-
gerede og åbne møder med de daglige 
brugere kan bidrage med. Optimering af 
patientforløb og arbejdsgange skal gen-
nemtænkes, så ventetider nedbringes 
og personalet får mulighed for at bruge 
tiden på patienterne.

BrUgErNE

Netop åbenhed, nytænkning og input 
fra brugerne er fundamentet for gode 
sygehusprojekter.

– Innovationen kommer, når man 
viderebearbejder kendte principper, og 
kobler dem sammen til nye løsninger. 
Her skal man ikke alen kigge på kendte 
løsninger fra sygehusverdenen, men 
også på løsninger fra bl.a. industrien, 
der er langt fremme på bl.a. logistik og 
automatiseringsområdet.

Der ligger en stor udfordring for alle i 
forbindelse med brugermødeforløbene. 
Det er rådgivernes opgave, at være en 
af drivende kræfter, der skaber et klima 
for den åbenhed, der skal til. Der må 
ikke være nogle, der føler, at de siger 

af arkitekt, proJektleder,  

finn sørensen



noget dumt man kan grine ad. Man skal 
turde spille ind med nye ideer.

Brugerne skal have introduktion i pro-
cessen, hvad der er deres ret og pligt, 
og på hvilket tidspunkt, det er vigtigt, at 
de bringer deres bidrag til processen.

Workshops hvor man opstiller fælles 
mål og forventninger er vigtige.

goethe sagde: ”Man kan ikke finde 
vejen, hvis man ikke kender målet”. Det 
er derfor vigtigt, at det fælles mål ser 
ens ud for alle, der sammen skal finde 
vejen!

Det er vigtigt, at der udmeldes bru-
gerrepræsentanter, der kan varetage 
de fagområder, der indgår i de enkelte 
afdelinger, suppleret ad hoc med tvær-
faglige brugerrådgivere som hygiejnesy-
geplejerske, teknisk afdeling, rengøring, 
portører m.v.

Det er endvidere vigtigt, at der 
på et overordnet niveau fastlægges 
tværgående standarder for bl.a. forsy-
ningsprincipper, IT og kommunikation, 
bespisning, linnedhåndtering, affalds-
håndtering og medicinhåndtering. Dette 
suppleres med standarder for sygehu-
senes rum, så unødige diskussioner om 
individuelle ønsker på disse områder 
undgås på brugermøderne.

Det er tidsrøvende for deltagere fra 
sygehuset at deltage i planlægning. 
Dette gælder fra direktionsniveau, over 
afdelingsledelser til de enkelte bruger-
deltagere.

Det er vigtigt at planlægningen for-
ankres i hele ”kæden”, og at brugerne 
frigøres til ”hjemmearbejde” imellem 
brugermøderne i alle niveauer. Des-
værre oplever man ofte som rådgivere, 
at brugerne imellem planlægnings-
møderne har haft så travlt med deres 
arbejde, at de hverken har nået at se 
fremsendte referater eller reviderede 
forslag, og dermed ikke er forberedte til 
møderne.

Brugergrupperne skal ikke alene have 
tid til møderne og forberedelserne til 
dem. Hvad der er lige så vigtigt er, at 
de under processen får nedfældet de 
driftsmæssige forudsætninger der ligger 
til grund for den aftalte fysiske udform-
ning. Denne ”driftsmanual” for den 
enkelte afdelings drift bør omfatte de 
forudsætninger fra normeringer, dags-
planer, forsyningsintervaller, bespisning 
m.v. der har ligget til grund for afdelin-
gernes udformning

Når så byggerierne står færdige, i 
mange tilfælde flere år efter planlæg-
ningen (og tit med nye brugere), så vil 
driftsmanualen være guideline for de 
brugere der skal tage afdelingerne i 
brug.

PrOjEKTKONKUrrENcEr

Det er vigtigt, at lade tankere få frit spil. 
Det er normalt, at når man planlægger 
nye sygehuse, skeler man til indretnin-
gen af sygehuse, der er nye, men disse 
er som regel blevet planlagt for 10-15 
år siden. I al for begrænset udstrækning 
bliver de afholdte sygehuskonkurrencer 
udnyttet som videns kilder til fornyelser 
og udvikling af nye ideer.

Typisk holdes der skåltaler over et 
vinderprojekt, og muligheden for at 
bruge alle de deltagenes projekter til 
debat og diskussion finder ikke sted. 
FSTA, ”Forum for Sygehusteknik og Ar-
kitektur” har planer om, med temadage, 
at søge at inddrage de kvaliteter der 
ligger i alle projekter, i en generel viden-
deling blandt de aktører, der medvirker 
i projekterne fra rådgivere, klinikere til 
bygherrer, såvel embedsmænd som 
politikere.

creo Arkitekter deltager løbende i de 
store kvalitetsfondskonkurrencer, som 
regel i samarbejde med andre arkitekt-
firmaer. Samarbejdet er dels begrundet 
i, at både konkurrencerne og de afledte 
opgaver er meget ressourcekrævende, 
og samarbejderne giver det spændings-
felt hvor nye ideer får grobund. Det er 
vores forsøgslaboratorium.

Der er mange krav til kvalitetsfonds-
projekter, b.la. bliver der afkrævet en 
driftsoptimering og effektivisering, så 
de ressourcer der er til rådighed, kan 
bruges til behandling og pleje, og ikke 
til uhensigtsmæssige arbejdsgange og 
patientforløb. Her er ét af vores mange 
fokuspunkter i opgaveløsningen.

Sammen med Aarhus Arkitekterne, 
Alectia, Søren jensen, Balslev og Oluf 
jørgensen, vandt creo Arkitekter første 
etape af kvalitetsfondsprojektet på ud-
bygningen af Aabenraa Sygehus. Et pro-
jekt der snart er klar til første spadestik 
som et af de første kvalitetsfondsprojek-
ter i landet.

Med schmidt hammer lassen ar-
chitects, Niras og Balslev, er creo 
Arkitekter i færd med at projektere en 
30.000 m2 stor udbygning af Kolding 
Sygehus, indeholdende bl.a. en ny fæl-
les akutmodtagelse, operationsgang 
med opvågning, apotek, sterilcentral og 
sengebygning.

Projektet vandt teamet med et for-
slag, der løste hospitalets visioner på 
den bedste måde. Her har sygehuset og 
dommerne vurderet, at vort projekt vil 
give den største og mest hensigtsmæs-
sige driftoptimering, samtidig med, at 
projektet havde høje arkitektoniske 
kvaliteter.

Endvidere forestår creo Arkitekter 
også en omfattende udbygningen af 
retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart ef-
ter en vundet konkurrence. Byggeriet er 
ligeledes i den opstartende fase.

Når creo Arkitekter deltager i projekt-
konkurrencer, går vi til opgaven baseret 
på en kombination af erfaring, og hvad 
der rører sig af nyt på området, samt 
de spændingsfelter, der opstår imellem 
teamenes aktører. Det er vigtigt for os at 
være åbne og skue fremad.

Aktuelt deltager creo Arkitekter i to 
aktuelle projektkonkurrencer om hen-
holdsvis udbygning af rigshospitalet 
og et nyt Universitetshospital Aalborg. 
Begge konkurrencer er tofasede, dvs. 
at fase 1 er et udskilningsløb, hvor del-
tager feltet reduceres til to til tre af de, 
for dommerkomitéen, mest interessante 
projekter.

I konkurrencen om udbygning af 
rigshospitalet består Teamet ud over 
creo Arkitekter af Arkitema, Alectia, 
Balslev og Søren jensen. Teamet er her 
udvalgt til deltagelse i konkurrencens 
fase 2.

råDgIVErUDDANNELSE 
– KUrSEr I HOSPITALS-
INDrETNINg
I mange år har der været en svag udvik-
ling i hospitalsbyggerierne, men efter 
at regeringen har lanceret sin store 
sygehusplan, er der mangel på rådgi-
vere med erfaring indenfor området, og 
mesterlæresituationen kan ikke længere 
stå alene.

Skal man udbygge hospitalerne kva-
lificeret, skal man fortsat have uddannet 
gode rådgivere. Det er erkendt, at der 
mangler sygehusrådgivere til at løfte op-
gaverne og det er en erkendelse, at man 
må etablere fortløbende uddannelse for 
sikre flere en bedre indsigt i hele proble-
mområdet.

Derfor er der iværksat efteruddan-
nelseskurser i Arkitektforeningens regi, 
med en række af de erfarne aktører 
indenfor sygehusrådgivning, bl.a. creo 
Arkitekter.

Dette uddannelsesforløb forventes at 
give et godt grundlag for fortsat forny-
else, udvikling og dynamik i vores syge-
husbyggerier.

Og som undervisere siger vi: 

”Vi lærer så længe  
vi har elever”.



A/S Electro-Service 
Maskiner for desinfektion- og sterilisationsprocesser 

Autoklaver 
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Endoskopvaskere 

Landsdækkende serviceorganisation 
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orienter ing

dagslysillusion  Og vertikal 
Belysning fOrbeDrer mILjøet fOr 
kræftpatIeNter, pårøreNDe Og 
HOspItaLets persONaLe
Traditionelt er strålebehandling forvist til hospitalernes ikke altid lige indbydende kældre. Med Life P 
og Loop Light armaturer fra Fagerhult har Herlev Hospitals’ byggetekniske afdeling fornyet nogle af 
Onkologisk Afdeling r’s lokaler i Stråleterapien, så lokalerne i dag fremstår lyse og luftige med en illusion af 
at være udendørs

af vivi dam, fagerhult a/s Der er naturligvis nogle gode grunde til, 
at man placerer udstyr til strålebehand-
ling af kræftpatienter i hospitalernes 
kældre. Det ligger såmænd alene i nav-
net: Strålebehandling. jo, det er højfre-
kvente stråler, der ligesom røntgen skal 
koncentreres, hvor strålerne gør gavn – 
og så i videst mulige omfang afskærmes 
fra omgivelserne.

Strålerne holdes inden for lokaler-
nes rammer med metertykt beton og 
vægten er i sig selv en god grund til, 
at hospitalerne foretrækker at holde 
udstyret på de nederste etager – og 
helst i kælderen, hvilket jo forenkler 
afskærmningen. Præcisionen, der er 
krævet i strålebehandlingen, betyder, 
at strålingen rettes ind mod specifikke 
områder på patienterne. Til at sikre kor-
rekt position af patienten i forhold til 
strålerne bruges bl.a. laserlys, der proji-
ceres ned på huden. Det sker bedst i et 
velkontrolleret lys. Personalet, der skal 
kontrollere behandlingen af patienterne, 
har ydermere brug for et behersket bag-
grundslys, så de kan se detaljerne på 
de patientbilleder, der er grundlaget for 
behandlingen.

Men der er en psykologisk effekt for-
bundet med at skulle gå ned i kælderen, 
både for patienter, pårørende og perso-
nale. Dels er det ikke specielt komforta-
belt for personalet at bevæge sig imel-
lem dagslyset i hospitalets overjordiske 

etager og kældrene, som på grund af 
lokalernes beskaffenhed virker mørke. 
Dels er det ikke indbydende for patien-
ter og pårørende, der i mange tilfælde 
i forvejen er nervøse for behandlingen, 
at skulle ned i kældre med en lidt gusten 
belysning.

Med inspiration fra udlandet – og et 
kig på et enkelt andet dansk hospital, 
som har turdet tage fat om lysproblema-
tikken – har personalet på Stråleterapien 
Herlev Hospital i samarbejde med ho-
spitalets byggetekniske afdeling med en 
relativt enkel brug af farver og armaturer 
fra Fagerhult skabt et miljø i Stråleterapi-
ens kælder, som nærmest på magisk vis 
er indbydende for såvel patienter som 
personale – og særdeles funktionelt for 
sidstnævnte.

BLå HIMMEL Og SKyEr Er 
BEDrE END HOSPITALSLOFTEr
Fagerhult fremstiller Life P armaturet, 
som leveres med et udvalg af forskellige 
motiver. Herlev Hospital har valgt et mo-
tiv med blå himmel med lette, sommer-
lige skyer. Hvert Life P armatur følger de 
typiske loftmodul mål på 60cm x 60cm, 
og i vente-/personalerummet er loftsbe-
lysningen udført med 27 armaturer – tre 
grupper à 3 x 3. Oven over selve stråle-
behandlingsudstyret er der monteret et 
felt med ialt 20 Life P armaturer. Under 

Teknik i trygge hænder

Næstved afd.:
Morsøvej 3
4700 Næstved
Tel.  +45 5650 3777
Fax +45 5650 2777

Hovedkontor:
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tel.  +45 4343 3777
Fax +45 4343 4777

ENCO A/S I SO 9001
KVALITET

www.enco.dk

VVS
El-automatik
Sprinkler
Service og vedligehold
Teknikentreprise

ENCO udfører tekniske installationer 
og leverer såvel komplette teknikentre-
priser som fagentrepriser inden for El, 
VVS, sprinkler, ventilation samt service 
til det offentlige og til erhvervskunder. 
Vi er ISO 9001 kvalitetscertificeret.

Klik ind på www.enco.dk og læs mere 
om vores referencer m.m.

http://www.enco.dk
http://www.enco.dk
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Grupper af Fagerhult Life P armaturer med 4000K lyskilder og himmel/sky motiv giver illusionen om dagslys. Refleksion i loka-
lets vandrette glasflader udbygger den fornemmelse. Afdelingssygeplejerske i Onkologiske Afdeling R, Stråleterapien på Her-
lev Hospital, Vibeke Brandhof (tv), diskuterer løsningen med kommunikationsmedarbejder, Charlotte Hald.

behandlingen slipper patienten for den 
klaustrofobiske følelse af at været luk-
ket inde i et stort apparat, da der er frit 
udsyn til ”en blå himmel”. Oplevelsen 
er blevet meget positivt modtaget af de 
patienter, som på nuværende tidspunkt 
har været behandlet i Stråleterapien.

”Loftsbelysningen giver indtryk af 
dagslys, og da der er tale om lyset i 
gang- og ventearelerne, så forstyrrer 
lyset ikke arbejdet med at vurdere bil-
lederne. Der er mulighed for at dæmpe 
lyset i individuelle zoner, så vi hele 
tiden kan tilpasse lyset vores arbejds-
mæssige behov. På den måde opnår vi 
både komforten i et venligt dagslys og 
muligheden for at kunne se detaljerne 
i billederne klart og tydeligt, så vi sikrer 
patienterne en optimal behandling”, 
fortæller Vibeke Brandhof, der er afde-
lingssygeplejerske i Stråleterapien under 
Onkologisk Afdeling r.

Hvert Life P armatur er udstyret med 
tre styk 24W lysstofrør og lysfarve 

4.000K. Det kan lyde som en kold og 
klinisk lysfarve, men oplevelsen af lyset 
er let og sommerligt. Der er mulighed 
for individuel dæmpning af lyset i de 
forskellige zoner i Stråleterapien, og 
det betyder, at personalet eksempelvis 
kan dæmpe lyset, når de arbejder med 
patientbillederne – eller når strålings-
apparaturet skal indstilles til en given 
behandling.

ArBEjDSMILjøET HAr VÆrET 
PrIOrITErET HøjT
I de områder, hvor personalet i Strå-
leterapien har deres skriveborde og 
computere samt i gangområderne og på 
enkelte vægge er der brugt Loop Light 
til vertikalbelysning.

”Det har været vigtigt at skabe en god 
rumfornemmelse i lokalerne, så vi kunne 
ikke nøjes med loftsbelysning udeluk-
kende. Fagerhult foreslog Loop Light ar-
maturerne, som har en 80/20 procents 

fordeling af lyset op/ned. Ud over, at vi 
nu kan styre lyset perfekt i gang- og ar-
bejdsområder, så har lyset på væggene 
givet en helt anden og positiv rumop-
levelse. Vi har haft Alectia rådgivende 
Ingeniører til gå belysningsløsningen 
igennem, så de kan godkende arbejds-
miljøet” fortæller Vibeke Brandhof.

Den nye belysningsløsning er opstået 
i tæt samarbejde mellem arbejdsgrup-
per på Herlev Hospital, hospitalets egen 
byggetekniske afdeling og Fagerhult. 
Oprindeligt var der ønske om at skabe 
en dynamisk belysningsløsning, som 
kunne følge lysets døgnrytme, men den 
model var ikke hensigtsmæssig i forhold 
til de forskellige behandlingstidspunkter 
og for personalet der kommer og går.

I stedet opstod ønsket om at skabe 
illusionen af at være ude i åbent dagslys. 
For personalet, som dagligt bruger loka-
lerne giver det en god arbejdsfornem-
melse at kunne gå fra dæmpet belysning 
i de områder, hvor der arbejdes med 



billeder og indstilling af laseren – til så 
at sige – at komme ”ud i lyset”. Og pa-
tienter, pårørende og personale er udtalt 
glade for illusionen om dagslys. Illusio-
nen er i øvrigt underbygget af et display, 
som for enden af en lang gang viser skif-
tende stillbilleder af naturoptagelser. På 
sigt skal der installeres et videokamera 
der projekterer billeder op, direkte ude-
fra området omkring hospitalet.

Fagerhults Life P og Loop Light ar-
maturer har været en central del af den 
nye installation, og kombinationen af 
farver, armaturer og de rigtige lyskilder 
– foruden det faktum, at det er Herlev 
Hospitals eget personale og byggetek-
niske afdeling, som har forestået reno-
veringen – har gjort at oplevelsen af helt 
nye lokaler har kunnet udføres uden en 
gennemgribende ændring af lokalernes 
ydre, fysiske rammer. Det er det gode 
eksempel, som muligvis kunne give 
inspiration til flere andre hospitals- og 
behandlingsafsnit.

20 stk Life P armaturer i lokalet, hvor strålebehandlingsudstyret står, giver patien-
terne en mere lys og positiv oplevelse. En letskyet sommerhimmel er trods alt mere 
interessant at se på end et hospitalsloft.

ROTORVARMEVEKSLER
TIL HOSPITALSSEKTOREN OG DEN 

FARMACEUTISKE INDUSTRI

Læs mere på www.clco.ck  

SEMCO rotorvarme-
veksler monteres i 
FläktWoods EU ventila-
tionsaggregater designet 
til Hospitalsmiljøer. Kan 
leveres med HEPA-filter.  

SEMCO rotor har 
25% større friareal 
end traditionel rotor.

Traditionel coated 
rotor opsamler 
forurening.

 



Rotorløsning med 3 ångstrøm coating af rotor-over-
flade forhindrer overførsel af forurenede stoffer fra 
udsugning til indblæsning - heriblandt lugtpartikler, 
bakterier, vira, gasser m.fl.

Coated overflade sikrer høj latent kapacitet og effek-
tiv genvinding. Giver en unik korrosionsbeskyttelse.

Coating af rotoren sker før rotorhjulet formes, hvilket 
bevirker at alle overflader behandles.

Uafhængig forskning og laboratorietest samt fælles 
ph.d.-arbejde med det nors ke Institute of Technology 
- har ført til ASHRAE godkendelse.

Mange referencer med mere end 20 års drift.











http://www.clco.ck
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or ienter ing

Hospitalsbelysningen er under løbende 
udvikling og vil fremover fokusere på 
flere forskellige områder for at give en 
energibesparende og tidssvarende be-
lysning der også tager udgangspunkt i 
medarbejdernes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet er et meget vigtigt pa-
rameter der ofte bliver overset i forbin-
delse med indretning at kontorområder 
på hospitalerne. Ofte ser man at kon-
torerne er bestykket med almindelige 
nedadlysende lysarmaturer uagtet at de 
giver stor blænding for medarbejderne.

Løsningen kan være en fritstående 
Waldmann Ataro Uplight fra Højager 
Belysning A/S der dækker et areal på 20 
kvadratmeter og et max energiforbrug 
på 8,4W og med dagslysstyring og be-
vægelsessensor har et faktisk forbrug på 
under 4W pr kvadratmeter. I dag er der 
rask væk et energiforbrug på 10W pr 
kvadratmeter så en besparelse på over 
50 % er opnåelig.

Udover den store energibesparelse 
får man også en stor fleksibilitet i indret-
ningen, da lampen kan flyttes ubegræn-
set rundt, da den står på en flytbar fod.

Der er heller ikke nogle installations 
omkostninger da Waldmann Ataro 
Uplighten leveres med et almindeligt 
stik til stikkontakten.

Når vi taler tidsvarende belysning 
på sengestuerne, er det vigtigt, at der 
kan laves flere forskellige lys senarier 
fra den samme lampe og det skyldes, 

at som patient ligger man i sengen og 
har flere forskellige behov for lys. Der 
skal være almenbelysning (luxniveau 
200 lux) som grundbelysning på stuen 
og den skal være blændfri, da patienten 
ligger og ser op i loftet. Så skal der være 
nat belysning (lux niveau 50 lux) hvis 
patienten skal serviceres af personalet 
om natten uden at de andre på stuen 
generes af lyset. Sidst men ikke mindst 
skal der være læselys i armaturet så pa-
tienten kan læse ved 500 Lux.

Højager Belysning A/S kan leverer så-
danne løsninger gennem vores agentur 
på Derungs Licht specialdesignet væg 
lamper Amadea. Lamperne er monteret 
på flere hospitaler herhjemme og løser 
alle de forskellige belysningsbehov med 
stor succes.

Alle Derungs lamperne er godkendte 
og certificerede til hospitalsmiljøet med 
normerne EN 60598-1 og EN 60598-2-
25 m.m.

Derungs har også lavet en ny serie 
af undersøgelseslamper med den LED 
lyskilde teknologi der sikre koncentre-
ret lys uden varme i lysets retning, så 
arbejdsmiljøet ved undersøgelser er 
blevet meget mere behageligt, da man 
undgår den kraftige varmeudvikling fra 
den almindelige halogenbelysning.

Udover varmeudviklingen er fjernet, 
så er levetiden på lyskilden også øget, 
så udskiftningen ændres fra hver 2.000 
timer til 25.000 timer. Man sparer ca. 12 
udskiftninger af lyskilderne. Samtidig 
med at energibesparelsen er meget stor, 
man sænker energiforbruget med ca. 
80 % og det er en kæmpe besparelse.

Det samme kan man gøre med mange 
typer halogen lyskilder. LED lyskilderne 
er velegnet til punktbelysning, så der 
hvor der i dag sidder halogenspots kan 
man med fordel udskifte lyskilderne 
med nye LED lyskilder.

Eksempelvis en 50W halogenspot 
med gU 10 fatning kan udskiftes med 
en 5,5W LED der giver samme lys. Hvis 
belysningen står tændt hele døgnet 
som på hospitalerne (24 timer x 365 
dage= 8760 timer) til en kWh pris på 
1,50 kr. sparer man (( 50 x 8760)= 438 
kWh x 1,50 kr. = 657,00 kr.) – ((5,5 x 
8760)=48,18 kWh x 1,50 kr. = 72,27 kr.) 
= besparelse på kr. 584,73 pr. år pr. lam-
pested, bare i energiforbrug.

Så skal den almindelige halogen lys-
kilde også udskiftes (8760: 2000)= 4,4 
gange årligt, hvor LED lyskilden holder 
ca. 3 år før den skal skiftes.

Så konklusionen er at LED lyskilden 
har en tilbagebetalingstid på nogle få 
måneder og herefter er besparelsen 
enorm.

I henhold til eksemplet ovenfor hvis 
hospitalet har blot 2000 halogenspots så 
er den årlige besparelse alene på el ud-
giften reduceret med (584,73 x 2000) = 
1.169.460,00 kr. Det er så store tal som 
man ikke bør lade gå tabt.

Hver dag man venter med at få ana-
lyseret sin belysning af professionelle 
konsulenter fra eksempelvis Højager 
Belysning A/S taber man penge, så 
anbefalingen er lad os komme med et 
forslag til udskiftning af utidssvarende 
lyskilder, det kan give enorme besparel-
ser hos alle.

Med mere end 30 års erfaring har 
vi gode muligheder for at komme med 
gode løsninger, og vi ser kritisk og ob-
jektivt på hvordan vi anbefaler de nye 
typer lyskilder.

Kontakt Højager Belysning A/S 
www.hojagerbelysning.dk eller på 
telefon 56 28 80 00 og få nogle konsu-
lenter ud og se på besparelsesmulighe-
derne.

fleksiBel  INDretNINg
af dir. Carsten p.v. larsen, høJager Belysning a/s

http://www.hojagerbelysning.dk
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TrIrS:

eN kæmpe suCCes  
I  sygeHus LILLebæLt
cAD QUALITy A/S har skabt et teknisk rekvisitions- og inventar registreringssystem (TrIrS),  
som først og fremmest udmærker sig ved sin store brugervenlighed

af Journalist, Cand. sCient. Birger pedersen

”Det har ganske enkelt været en 
kæmpe succes!”
Ordene gælder det Tekniske rekvisition 
& Inventar registrerings System – også 
kaldet TrIrS – og kommer fra teknisk 
chef Erik Hansen fra Sygehus Lillebælt, 
som omfatter Vejle, Kolding, Middelfart, 
give og Fredericia Sygehuse med ca. 
5.000 ansatte i alt.

På Sygehus Lillebælt behandlede man 
indtil for to år siden alle data vedrørende 
rekvisitioner og forebyggende vedlige-
hold på papir, samt i flere IT systemer, 
men besluttede sig så for at indføre 
TrIrS.

”Vi har ikke fortrudt et eneste 
 sekund.”

”Implementeringen gik meget nemt, 
og det, der først og fremmest er fordel-
agtigt ved TrIrS, er, at det er meget 
brugervenligt. Vi er i stand til at løse 
opgaverne og give afdelingerne meget 
hurtigere respons end tidligere. Og 
samtidig har jeg fået et redskab, hvor jeg 
rent statistisk meget enkelt og let kan gå 
ind og se, hvad vi bruger tiden på. Der 
var da også stor ros rundtomkring på 
afdelingerne, da vi i uge 45 blev akkre-
diteret,” fortæller Erik Hansen.

Det er cAD QUALITy A/S, som har 
ca. 240 ansatte og er repræsenteret i 
hele Norden med dansk domicil i 8-tallet 
på robert jacobsens Vej 70, nær øresta-
den, som har udviklet systemet.

”Vi begyndte allerede med at udvikle 
systemet i 1999, hvor vi blev hyret af 
Frederiksborg Amts Sygehusvæsen 
til at rådgive og vejlede i forbindelse 
med etablering af et driftssystem til de 
tekniske afdelinger på nordsjællandske 
hospitaler,” fortæller cad-Q´s direktør, 
jesper Sten christensen.

Det førte bl.a. til et tæt samarbejde 
med amtets daværende tekniske chef, 
Finn jensen, som med over 30 års erfa-
ring om nogen kendte til alle problema-
tikker og derfor kunne bistå med input 
til alle væsentlige løsningsmodeller. Han 
er i dag pensioneret, men arbejder i 

en alder af 66 år som seniorkonsulent i 
cad-Q.

NOrDENS STørSTE

Firmamæssigt er cad-Q Nordens stør-
ste indenfor design og management. 
Specielt Building Lifecycle Management 
(BLM) er et vigtigt fokusområde.

Hos cad-Q tænker man i bygninger 
og de funktioner, der foregår heri. Det 
gælder teknisk inventar områder som fx 
ventilationsanlæg, luftarter, el, vvs, osv, 
og naturligvis også bygningstekniske 
begreber som klimaskærmen, ud- og 
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indvendig vedligehold, til- og ombyg-
ninger mv. fra bygninger skal op at stå, 
til de skal rives ned igen.

”TrIrS fokuserer primært på hospi-
taler og de funktioner der skal oprethol-
des for at sikre akkreditering, planlagt 
vedligehold, ad-hoc opgaver, statistik, 
dokumentation for opgaver og arbejds-
processor, vejledninger og meget mere” 
siger 46-årige jesper Sten christensen, 
der ikke vil kalde firmaets produkter 
bedre end konkurrenternes, men:

”De er meget mere brugervenlige 
og giver dermed bedre værdi!”, fastslår 
han.

TrIrS er en web applikation, der kan 
afvikles på egen server eller via hosted 
system. Systemet understøttes af MS 
SQL via en sikker databasemodel samt 
understøtter en åben snitflade overfor 
kendte database systemer, fx Axapta, 
MS Dynamics c5, Oracle, SQL mfl., hvil-
ket gør TrIrS interessant både i forbin-
delse med ErP og andre asset(anlæg) 
systemer.

Funktionaliteten i TRIRS indeholder 
bl.a. følgende:
For de kliniske afdelinger:
•  Let og enkel oprettelse af ordrer og 

rekvisitioner
•  Opslag på alt inventar/anlæg, som er 

registreret til afdelingen incl. placering
•  Placering af objekter kan indtastes fra 

afdelingen i systemet
•  Oversigt over nye, igangværende, re-

tur og udførte opgaver
•  Lister over inventar/anlæg, som til-

hører afdelingen, incl. værdi og alder, 
garanti, info, m.m.

•  Opslag på dokumentation, målinger, 
vejledninger m.v. på det enkelte in-
ventar, inventar grupper og typer

For de tekniske afdelinger:
•  Automatisk indgående opgaver til de 

enkelte afdelinger/værksteder
•  Fuld dokumentation for nye, igangvæ-

rende, retur og afsluttede opgaver
•  registrering af tid, lagervarer og re-

servedele på hver opgave
•  Planlagt vedligehold kommer automa-

tisk op, som opgave hos den ansvar-
lige person

•  Fuld styring af alle opgaver
•  Komplet opslag på alt registreret in-

ventar/anlæg incl. opgavelister udført 
på objektet, dokumentation m.v.

For de økonomiansvarlige:
•  Får automatisk alle økonomidata over-

ført fra TrIrS
•  Leverer alle stamdata til TrIrS, altid 

opdateret data
•  Mulighed for intern afregning for ud-

ført arbejde
•  Driftsregnskab/balance
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fremtidens  HOspItaL
Sundhedsvæsenet i Danmark er under pres. Hospitalerne skal øge effektiviteten, og samtidig 
er ressourcerne knappe. Patienter og pårørende stiller stadigt større krav til bedre behandling 
samtidig med en øget efterspørgsel pga. den demografiske udvikling. Det kræver effektiviseringer 
af hele sundhedsvæsnet, og stiller bl.a. krav til direktioner og kliniske ledelser.

af Chefkonsulent, Cand.sCient.adm. 

miChael møller, aleCtia, e-mail:mCmo@

aleCtia.Com

Udfordringen tages op forskelligt. Fx 
med nye akutmodtagelser (FAM) eller 
ny organisering i forhold til specialer, 
som i højere grad indtænker de samlede 
patientforløb mv. Fremtidens patient-
forløb skal sikre bedre kvalitet, højere 
patientsikkerhed og et mere effektivt 
sundhedsvæsen.

Den mest almindelige tanke er, at 
effektiviseringer betyder fyringer og luk-
ninger af afdelinger med ringere kvalitet 
for patienter som resultat. Forvaltninger, 
direktioner og politikere har længe sid-
det med disse svære beslutninger, og 
der kan formentlig synes langt mellem 
de gode løsninger og muligheder.

Der findes imidlertid flere andre 
muligheder som at tænke LEAN ind i ho-
spitalernes håndtering af patienterne for 
at reducere overflødige arbejdsgange 
og på den måde få behandlet flere 
patienter uden øget ressourceforbrug. 
Samtidig rummer ny teknologi som 
telemedicinering en ny måde at tænke 
behandling, sygdomsforebyggelse og 
rehabilitering på. Det betyder, at patien-
ter, der før skulle indlægges og krævede 
ressourcer på sengepladser og overvåg-

ning, i dag kan rådgives og ”indlægges” 
i eget hjem.

Hospitalslogistik er et område, der 
med rette har fået større fokus. Flere 
projekter og analyser viser, at sund-
hedsvæsenet kan hente betydelige 
effektiviseringsgevinster indenfor dette 
område. Hospitalslogistik omfatter bl.a. 
affaldshåndtering, vareflow, lagersty-
ring, rFID-teknologi, patientforløb det 
hele under hensyntagen til eksempelvis 
hygiejne og patientsikkerhed. Logistik-
opgaver bør ofte løses tværfagligt med 
kompetencer indenfor arbejdsmiljø, 
lean, sundhedsøkonomi, ny teknologi 
og produktionsflow.

Sammen med FyI Events inviterer 
ALEcTIA til konference om Fremtidens 
Hospital d. 28. – 29. marts 2012 i Kø-
benhavn. Her vil en række spændende 
talere komme med kvalificerede bud på 
løsninger til effektiviseringer og kvali-
tetsforbedringer af fremtidens hospital.

LÆS MErE På:

Link til www.alectia.com følger
www.fyi.dk/hosp

Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

 
 
 
 
 

                                  

              Læs mere om KONE Care™ for Life  og tag testen på 
 http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx 

 

Giv din elevator et 
 sundhedstjek på 
  www.kone.dk   
 

 

 
Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 

http://www.alectia.com
http://www.fyi.dk/hosp
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http://www.gardnerdenver.dk
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Teknisk chef Erik Hansen, Sygehus Lillebælt, udtaler:

”Det har ganske enkelt været en kæmpe succes!”

”Vi har ikke fortrudt et eneste sekund.”

” Stor ros fra afdelingerne, da vi i uge 45 blev 
akkrediteret”

Cad Quality A/S | Robert Jacobsens vej 70, 1, 2300 København S
Cad Quality A/S | Marsallé 38, 8700 Horsens
Cad Quality A/S | Jacob Møllers gade 4, 9560 Hadsund

TRIRS binder data sammen, og giver derved mulighed for at udveksle og synkronisere data på tværs af funktioner f.eks. teknisk drift, rengøring, medico, bygningsdrift, m.v.

Læs mere i artiklen:  

“En kæmpe succes i 

Sygehus Lillebælt”

Anvendelighed og brugervenlighed
– gennem hele hospitalets levetid

Tlf.: 55 77 83 83 | Mail: info@cad-q.dk

mailto:info@cad-q.dk
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designmetoder fra 
meDIcINaLINDustrIeN
øger meDarbejDertILfreDsHeD Og patIeNtsIkkerHeD 
på De DaNske HOspItaLer
Hospitalsplanlæggere og designere skal lære af medicinalindustrien, hvis de kommende superhospitaler 
skal indfri brugere, ansatte og politikeres høje forventninger. Her er en række bud på, hvordan 
evidensbaseret design kan højne behandlingskvaliteten og sikre såvel medarbejdertilfredshed som 
patientsikkerhed. 

Hygiejneproblemer på danske sygehuse 
fylder meget i mediebilledet. Spredning 
af smitte udgør ikke bare en risiko for 
patienternes helbred, også personalet er 
i risikozonen, ligesom omkostningerne 
ved forlængelse af indlæggelser og gen-
indlæggelser ikke kan undervurderes. 
Op mod 10% af de indlagte patienter 
tilføres hvert år infektioner pga. dårlig 
hygiejne hvilket koster staten et beløb 
svarende til 1 mia. kr. årligt. Hygiejne 
og infektionsrisici er derfor en væsentlig 
faktor for såvel patientsikkerhed som for 
de statslige/regionale omkostninger

Hvordan undgår vi, at så mange 
patienter udsættes for infektioner og 
smitte og kan vi i forbindelse med plan-
lægningen af de nye hospitaler tage 
højde for og afhjælpe denne problem-
stilling. 

EVIDENSBASErET DESIgN

Som arkitekt, planlægger og designer af 
produktionsfaciliteter til den farmaceu-
tiske industri har jeg i mange år arbejdet 
med evidensbaseret design, og således 
søgt at skabe bygningsmæssige rammer, 
der understøtter produktionsfunktiona-
litet, fra det optimale proces-flow til et 
godt arbejdsmiljø, for i sidste ende at nå 
frem til patienten med et kvalitetssikret 
produkt. 

Formålet er at målrette kvalitetskon-
trollen mod utilsigtede hændelser, som 
i værste fald kan få alvorlige konsekven-
ser for produktets kvalitet. 

DEN MENNESKELIgE FAKTOr

Det er almindelig anerkendt, at men-
neskelige fejl er den primære faktor 
i forbindelse med kvalitetsbrud eller 
produktionssvigt. Det er derfor helt 
afgørende, at man gennem et målrettet 
design af de fysiske rammer skaber et 
miljø, der minimerer risikoen for at men-
neskelige fejl opstår. 

FIrE EVIDENTE DESIgNråD

Med udgangspunkt i en risikoanalyse af, 
hvor, hvornår og hvordan menneskelige 
fejl opstår, kan de fysiske omgivelser de-
signes således at fx hygiejneprocedurer 
og arbejdsgange understøttes og men-
neskelige fejl reduceres.

1) Sluser til adgangskontrol og hygiej-
neprocedurer: Fra medicinalindustrien 
er der gode erfaringer med at etablere 
sluser ind til områder, hvor man ønsker 
skærpet kvalitetskontrol for at kunne op-
retholde et kontrolleret/ rent miljø. 

Ved at indføre sluser til f.eks. ope-
rationsstuer, hvor infektionsrisikoen er 
høj, sikres adgangs- og procedurekon-
trol. Ved at dimensionere og designe 
sluserne, så de målrettet understøtter 
personalets hygiejneprocedurer og op-
retholder et kontrolleret luftflow sikres 
både patienter og personale mod smit-
tefare.

af anette heidi seBök, arkitekt og 

proJektChef hos ramBøll danmark
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2) Prioriterede supportfunktioner: Medicindoseringsrum er 
ofte underdimensioneret og gemt væk som sekundære birum. 
Det er selvsagt ikke de mest ideelle forhold for udførelse af så 
vigtig en arbejdsopgave. Ved at indrette og placere rummet, 
så arbejdsprocessen understøttes og prioriteres, forbedres 
den arbejdsmæssige funktionalitet og den professionelle ople-
velse og risiko for fejl reduceres.

3) Logistik og flow ved sterilisering af instrumenter og 
 udstyr: Som konsekvens af for lidt plads eller for dårlige 
indretninger af support og logistikfaciliteter er det ofte be-
sværligt eller i værste fald umuligt at udføre kvalitetssikrede 
og korrekte håndteringer f.eks. i forbindelse med genbe-
handling/sterilisering af operationsinstrumenter og udstyr. 
Med udgangspunkt i de basale håndteringer og hensyn til 
det overordnede flow, skal såvel indretningen af den enkelte 
supportfunktion som disponeringen af de logistiske sammen-
hænge planlægges så der f.eks. ikke er krydsende flow af rent 
og urent materiale med risiko for krydskontaminering.

4) Miljøer for dialog og videndeling: Kommunikation og 
dialog er vigtigt, for at opnå såvel arbejdsrutinemæssige som 
produktionsoptimale forhold. Helt banalt handler det om at 
skabe rumlige rammer og designe faciliteterne, så de under-
bygger kommunikation, visuel dialog og videndeling mellem 
forskellige funktioner og procestrin. Ved at udforme de fysiske 
rammer, så man f.eks. kan se og følge med i hinandens ar-
bejdsområder, kan man således også forbedre forståelsen for 
indbyrdes afhængigheder og grænseflader og på den måde 
skabe optimale samarbejdsrelationer og proceseffektive flow. 

Vi skråer over græsplænen den korteste vej fra a til b – 
selvom det er ”forbudt at betræde græsset”. Hvorfor ikke 
planlægge og placere stien, således at den understøtter et lo-
gisk og optimalt flow eller lægge løg i plænen, således at man 
naturligt ledes udenom, mens man har en god oplevelse. 

Skaber vi således de rigtige rammer for et godt og evidens-
baseret arbejdsmiljø og optimale proces-flow i det nye danske 
hospitalsbyggeri, er det muligt at minimere de menneskelige 
fejl, højne kvaliteten af patientbehandlingen og spare samfun-
det for millioner af kroner.  

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

Internetbaseret
energistyring

Centervej 5, 4600 Køge, Tlf. 46 14 14 60
www.EnergiData.dk, info@EnergiData.dk

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
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Ud over selvfølgelig at tilbyde akut ser-
viceassistance fra vores veluddannede 
teknikere omfatter KENs serviceaktivite-
ter en lang række andre tiltag.

KEN A/S har igennem det seneste 
års tid opbygget egen køleservice. KEN 
A/S klarer alle lovpligtige eftersyn på 
køleprodukter, hvor dette måtte være 
påkrævet. KEN servicerer store som 
små køleanlæg. KEN er en certificeret 
kølevirksomhed og medlem af AKB 
brancheorganisation.

KEN Basisabonnement kan sikre at 
det enkelte produkt kontrolleres efter 
producentens anvisninger. Produktets 
tilstand vurderes og vedligeholdes af 
kompetente teknikere, der ved hjælp 
af checkskemaer sikrer en ensartet 
gennemgang, som samtidig er en kva-
litetssikring. Ethvert besøg registreres i 
KEN’s database, og kan derfor følges i 
hele produktets levetid.

Kunden kan også vælge en KEN To-
talservice hvor der udover de samme 
kontroller som i Basisabonnementet 
også får frie udkald, hvor kørsel, reser-

vedele og teknikernes tid er indeholdt i 
prisen.

Med KENs landsdækkende vagtord-
ning er hospitalerne sikret en hurtig re-
aktionstid, og alle servicebiler er udsty-
ret med de mest anvendte reservedele 
så det fleste akutte reparationer klares 
i en arbejdsgang. gPS systemerne i 
bilerne sikrer ligeledes at eventuelle 
manglende reservedele hurtigt kan lo-
kaliseres.

Besøg KENs hjemmeside hvor du 
finder brochurer, installationstegninger, 
og ved kontakt til KEN Serviceafdeling 
kan der bestilles en instruktionsbog til 
maskinerne, hvis denne skulle være 
blevet væk.

KEN tilbyder også sit egen kvalitets-
sikringskoncept, hvor dokumenter og 
vejledning er frit tilgængeligt på  
www.ken.dk. Her kan sygehuse og 
større institutioner få styr på doku-
mentationen for gennemført service. 
Desuden kan dokumenterne danne 
grundlag for en senere certificering af 
desinficerende opvask (DS 2450).

Kunder der har behov for tjekproce-
durer i henhold til EN ISO 15883 kan 
desuden bede om tilbud på følgende:
•  IQ (installation qualification), tjek af 

tilslutninger m.v.
•  OQ (operational qualification), ind-

køring og tjek af grundlæggende 
maskinfunktioner samt test af rengø-
rings- og desinfektionsevne

•  PQ (performance qualification), ind-
køring fortsat med bl.a. instruktion 
og testkørsel med aktuelt, normalt 
tilsmudset gods

•  rQ (re-qualification), forebyggende 
eftersyn, herunder intern audit af evt. 
kvalitetssikringssystem vedr. opvaske-
processen.

Ovennævnte tjekprocedurer kan tilvæl-
ges i forbindelse med valg af service-
pakke eller som en separat ydelse. Det 
testudstyr der anvendes ved et KEN 
hospitalsservice valideres af en uvildig 
virksomhed.

ken serviCe  Og 
uddannelse
KENs serviceydelser omfatter mere end blot servicebesøg af en 
tekniker

af marketingChef,  

marie kristensen

http://www.ken.dk
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KUrSUSPrOgrAM/KEN TrAININg cENTEr

Få ny viden om KEN opvaskemaskiner, hygiejniske arbejdsmetoder og kvalitetssik-
ring i dit daglige arbejde

Alle kurser er både for begyndere og for erfarne teknikere. Vi ønsker med vores 
Training center at formidle viden og erfaring, så vore kunder får optimalt udnyttelse 
af deres KEN-produkter.

Alle vore instruktører er ansat på KEN A/S og har mange års erfaring i alle maskin-
typer. Du er derfor sikker på at modtage en seriøs og kompetent undervisning i de 
valgte produkttyper.

Se kursusoversigten på www.ken.dk, 
og vælg det kursus, der passer til dit behov.

Kontakt os på telefon eller mail, hvis du ikke kan finde netop det kursus, der pas-
ser dig.

KEN HygIENE SySTEMS

KEN A/S er en innovativ virksomhed med over 70 års erfaring inden for udvikling, 
produktion, salg og servicering af desinficerende opvaskemaskiner, bækkenvaskere 
og laboratorieopvaskemaskiner samt opvaskemaskiner til storkøkkener og fødevare-
industrien. Vi tilbyder et bredt program af standardløsninger og udvikler specialløs-
ninger til individuelle formål.

KEN indtager i dag en ledende position på det skandinaviske marked og har egne 
salgsselskaber i Sverige og Norge. Størstedelen af produktionen afsættes til vore 
eksportmarkeder gennem et vidtforgrenet forhandlernet, og ud over samhandel 
med en række europæiske markeder eksporterer KEN til flere mellemøstlige lande 
samt til oversøiske markeder i Sydamerika og Fjernøsten.

KEN maskiner opfylder alle relevante EU-direktiver som for eksempel “Medicindi-
rektivet” og “Maskindirektivet”, og vort Kvalitets- og miljøledelsessystem er certifice-
ret i henhold til EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 samt EN ISO 14001:2004.

Duelco Sengestuepaneler

Intet kommer af sig selv!

Hos Duelco tilskønner vi med-
arbejderne til at tænke skævt. 

Som sengestuepanelet med 
den “vinklede” kobling, der 
gør det lettere at tilslutte 
slanger.

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

EXCELLENT solutions

MEDICO solutions HOUSING solutions

SAFETY solutions CABEL solutions

Engagement x viden x kreativitet... 
= ExcEllEnt SolutionS

KONTAKT
BV-AQUA Vandbehandling A/S
Centervej 32 A · 4180 Sorø
Telefon: 70 27 32 66 
E-mail: info@bvaqua.dk

VA-GODKENDT
 - til isterninger og koldt drikkevand

Respekt for 
miljøet

ERHVERVS-  OG BYGGESTYRELSEN                    ERHVERVS- OG BYGGESTY
RE

LS
EN

   
   

  

Professionel vandbehandling i fødevarekvalitet?
SKIFT TIL BRITA, SÅ ER DU SIKKER

http://www.ken.dk
mailto:info@bvaqua.dk


pressemeddelelse

fleksiBelt Byggeri 
består sIN prøve
DNU-byggeriets fleksible løsning er robust overfor både nedskalering, omrokering 
og senere udvidelser

Byggeriet af DNU er moduleret ud fra en grundstruktur med ”fleksibelt byg-
geri”. Der tales meget om begrebet i byggebranchen generelt og kritiske røster, 
mener at fleksibilitet i byggeriet er mere mode end reelt i sparetider. Men i byg-
geriet af DNU i Aarhus har den fleksible grundstruktur vist sig at være af meget 
konkret værdi.

– I de sidste 25-30 år har der primært 
været tale om om- og tilbygninger 
indenfor hospitalsbyggeri. Så med 
DNU-projektet fik vi i rådgiverkredse 
for første gang mulighed for at gribe 
et hospitalsbyggeri an helt fra grunden 
og tage udgangspunkt i, hvad der ville 
være ideelle bygningsløsninger og så 
tage udgangspunkt i dét, som en grund-
struktur.

Sådan siger Klaus Bræmer-jensen, 
der er ingeniørfaglig leder i rådgiver-
gruppen DNU I/S.

Han har arbejdet med sygehusbyg-
geri i snart 30 år og aldrig tidligere 
oplevet, at nogen har grebet et hospi-
talsbyggeri sådan an, at man indbygger 
de fleksible løsninger, som et gennem-
gående greb i hele bygningsstrukturen.

– Vi har skabt et typebyggeri der er 
ca. 80 meter langt, og knap 17 meter 
bredt og har en skakt i hver ende. De 
bærende søjler er forskudt ned igennem 
bygningskroppen, så der er mulighed 
for at variere placeringen af de lette 
vægge efter store eller smalle rum, alt 

efter behovet. Og sådan har ingen no-
gensinde før tænkt et hospitalsbyggeri, 
siger Klaus Bræmer-jensen.

gENNEMgrIBENDE 
FLEKSIBILITET
Når den ingeniørfaglige leder anser 
bygningskonstruktionen i DNU for at 
være bæredygtig i de kommende 100 
år, så skyldes det netop at de fleksible 
løsninger er hele grundstrukturen både 
vandret og lodret i byggeriet.

DNU-projektet er tegnet med byg-
ningslag, der indeholder behandling og 
operation, så kommer et lag i midten 
med teknik og interne forsyning; også 
kaldet logistik og de øvre bygningslag 
er sengebygninger. Alle har de samme 
bygningsmål. Mens teknikken kan træk-
kes både op og ned og forsyne bygnin-
gerne vertikalt, så føres alle forsyninger 
også ind på hver etage af byggeriet. Det 
betyder, at når der skal ændres på rum-
menes funktioner og ske en løbende 
omorganisering af hospitalets behov i 
takt med udviklingen af behandlings-
metoder, så giver en ombygning ikke 
problemer.

rOBUST FOr OMBygNINg

Hvor man i dag ofte har bygget hospi-
talsfunktioner til helt præcise formål, 
som sengeafdeling, operationsafdeling 
eller behandlingsrum og derfor skal 
igennem en stor gennemgribende æn-
dring, når der bygges om, så vil man på 
DNU i fremtiden ikke få det problem. 
Alle forsyninger er tilgængelige, væg-
gene er lette og den ydre bygningskrop 
kan holde til ændringer.

Derfor kan man i fremtidens DNU 
håndtere de nødvendige ændringer 
uden at det bliver nødvendigt at lukke 
hele afdelinger i længere tid.

Da man allerede i dag regner med, 
at ca. 10 % af et hospital altid er under 
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Grafik: Rådgivergruppen DNU I/S

ombygning, fordi den medicinske viden 
fornyes hvert 3. år og et hospital er at 
betragte som en højteknologisk produk-
tionsenhed, så vil der både under DNU-
byggeriets opførelse og løbende efter-
følgende skulle foretages ændringer til 
den planlægning, der har fundet sted.

– Selv om DNU har været igennem 
både en nedskalering og yderligere be-

sparelser, så er den bygningsstruktur vi 
har i projektet i dag, præcis den samme 
som vi tænkte os fra starten. Så når 
bygningsstrukturen er robust overfor så 
store ændringer, så mener jeg absolut, 
at vi kan stå inde for, at DNU-byggeriet 
er det fleksible byggeri, som alle taler 
om i disse år, siger Klaus Bræmer-jen-
sen, rådgivergruppen DNU I/S.

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Læs om vores kompetencer på www.lh-rorbyg.dk 

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver 
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

Fuld korrosionsbeskyttelse & 
energioptimering 

til vandbårne 
lukkede køle– og centralvarmeanlæg 

Ring til os og hør, 
hvordan vi kan hjælpe dig   

  Fuld korrosionsbeskyttelse  
  Reducerer service–  og vedligeholdelsesudgifter  
  Sikrer optimal energioverførsel  
  Effektiv slam og luftudskillelse  
  Forhindrer aflejringer i rørsystemet  
  Forlænger anlæggets levetid  
  Selvrensende vandbehandling  
  Kemikaliefrit  system, der skåner miljøet.  

Møllevej 9, E6 2990 Nivå    
www.enwa.dk 

post.dk@enwa.com   

Telefon 4576 7628 

http://www.lh-rorbyg.dk
http://www.enwa.dk
mailto:post.dk@enwa.com
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duelCo stærkt på vej meD
Nye fLeksIbLe INteNsIvsøjLer
Projekt til Sygehus Sønderjylland markerer et klart gennembrud for selskabet i salg af intensivsøjler

af Journalist, iB erik Christensen

Handels- og ingeniørselskabet Duelco 
A/S med hovedsæde i Sønderborg 
vandt ordren og har leveret i alt 8 styk 
operationssøjler til øjenafdelingen på 
sygehuset i Sønderborg.

For Duelco markerer det et gennem-
brud som leverandør af søjler til danske 
hospitaler. Salg af søjler skal ses som 
en naturlig videreudvikling af Duelcos 
kraftige ekspansion i medicoteknik de 
senere år.

Selskabet har presset på for at komme 
ind på markedet i et stykke tid og det 
er nu lykkes. Søjlerne er fra den store 
franske producent TLV og Duelco er le-
veringsdygtig i en total vifte af løsninger 
der dækker alle hospitalernes behov.

– Intensivsøjler er vort nye forret-
nings område rettet imod medicosekto-
ren. Det omfatter komplette løsninger 
med kabelfremføring og inkluderer me-
dicoteknik til eksempelvis medicinske 
gasser, siger Duelcos direktør Ken Due.

– For os er det et gennembrud på det 
danske marked. Vi arbejder sammen 
med TLV og har presset på for komme 
ind på det danske marked. Det kræver 
referenceprojekter, så kunderne kan 
føle sig trygge, og det kan vi nu frem-
vise, så jeg ser lyst på fremtidsmulighe-
derne.

ET NATUrLIgT NÆSTE SKrIDT

Søjlerne skal ses som en naturlig for-
længelse af Duelcos leverancer af sen-
gestuepaneler. Programmet af søjler og 
tilbehør er både bredt og dybt. Søjlerne 
kan være alt fra stationære til manøvrer-
bare, højfleksible søjler med svingbare 
arme, der let kan flyttes rundt.

Selv de mest instrumenttunge søjler 
kan hurtigt køres op og ned drevet af 
hydraulik eller pneumatik.

Programmet omfatter flasker, com-
putersystemer, slanger der skal kunne 
flyttes og fjernes. Udstyr og apparatur 
kan således lynhurtigt skubbes af til side 
på tidspunkter, hvor de svingbare arme 
ikke må være i vejen.

Ken Due fastslår, at Duelco fremover 
vil invitere medicotekniske chefer til Sy-
gehus Sønderjylland i Sønderborg for at 
fremvise det nye koncept på hospitalets 
øjenafdeling.

EgNE SENgESTUEPANELEr

Duelco er også en stor hjemlig leve-
randør af sengestuepaneler til danske 
hospitaler og er den eneste som kan 
tilbyde sine egne dansk producerede 
paneler og det endda med Duelco eget 
industrielle design.

Sengestuepanelerne har plads til stik, 
kulisseskinne, gasudtag, rum og læselys 
m.m. Som dansk producent kan Duelco 
tilbyde hospitalerne unikke, kundetil-
passede løsninger alt efter de individu-
elle behov.

Duelco er også inde som leverandør 
af hospitalspaneler stort set inde alle 
de steder i hospitalssektoren, der er 
omfattet af den nye sygehusstruktur og 
herunder også på de nye supersygehus-
projekter.

MANgE HOP I VÆrDIKÆDEN

Handels- og ingeniørselskabet Duelco 
A/S har til marts tilbudt sine elektrome-
kaniske løsninger i sammenlagt 38 år. 
De første 15-20 år arbejdede selskabet 
primært som en ren agenturvirksom-
hed, men omkring årtusindskiftet 
begyndte Duelco at satse aktivt på at 
udvikle det mere løsningsorienterede 
salg.

Da selskabet i 2003 mistede et stort 
agentur, satte det yderligere skub i 
denne udvikling hen imod en mere løs-
ningsorienteret platform. Duelco opere-
rer nu også inden for de tre forretnings-
områder der nævnes herunder.

Et af dem retter sig mod dansk indu-
stri, kundegruppen er typisk tavle- og 
maskinbyggere samt vindmøllein-
dustrien. Duelco har en platform af 
produkter der er relevante for disse 
virksomheder og tilbyder komplette 
løsninger i stedet for enkeltkompo-
nenter for at hæve kundernes værdi-
kæde.

Housing og kapslinger er et anden 
forretningsområde med udendørsskabe, 
specialmekanik og teknikhuse. Duelco 
tilbyder her komplette integrerede sy-
stemer.

KABEL MANAgEMENT

En anden forretningsenhed er et kabel 
management system, hvor selskabet 
tilbyder alt indenfor kabelfremføring. 
Konkret består det af bakker, stiger 
og gitterbakker til hovedføringsveje i 
primært industri, fødevaresektoren og 
vindmøllebranchen.

Kontorindretning er også et stort 
område er med alt i installationskanaler, 
bokse, rumstandere, bordløsninger og 
elpaneler. Det er vokset kraftigt siden år 
2000, hvor Duelco fik godkendt et nyt 
koncept efter norm EN 50.085-1 som 
betyder, at man ikke kan komme ind i 
kanalen uden brug af værktøj.

Det betyder, at det er selve kanalen 
der fungerer som en beskyttende dåse 
og åbner op for nye muligheder. Duelco 
har markedsført sådanne installationska-
naler i alle årene lige siden godkendel-
sen efter normen.
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Operationssøjle på Sønderborg Sygehus, Ny øjenafdeling

Duelcos clickSystem er også bane-
brydende og et koncept, hvorefter det 
ikke er nødvendigt med en dåse bagt 
stikdåser, afbrydere, edb-stik etc. Elek-
trisk materiel monteres direkte i instal-
lationskanalen eller søjlen efter denne 
standard.

DEN røDE TråD I 
FOrrETNINgEN
Den gennemgående linje i Duelcos 
udvikling, salg og distrubition indenfor 
installationer er utvivlsomt selskabets 
program af stikkontakter. Duelco er 
nogle af de ganske få, der kan tilbyde et 
alternativ til kontakter fra Laurits Knud-
sen, LK.

Virksomheden har således sit eget 
design, sine egne stik og går også ind i 
medicomarkedet ved at tilbyde elpane-
ler med hospitalsstik ligesom virksom-
heden laver forskellige applikationer 
og tilbyder installationskanaler, der er 
konfigureret til opgaven.

En konsekvent linje fra starten har 
også været, at virksomheden altid har 
satset på en høj service, teknisk know-
how og en høj grad af perfektion der 
sikrer, at såvel produkter som kvalitet og 
levering altid er i top.



orienter ing

Høje-taastrup Har fået et af

danmarks største 
solCelleanlæg
Solcelleanlæg på rådhuset bidrager til, at Høje-Taastrup Kommune når sine klimamål.

Høje-Taastrup Kommune er i fuld gang 
med at energirenovere sine bygninger 
i samarbejde med energitjenestevirk-
somheden Schneider Electric – over 
150 kommunale bygninger får de kom-
mende år opgraderet deres ventilation, 
varme, lys og isolering.

Nu vender kommunen den fossile 
energi ryggen og byder den vedvarende 
energi velkommen med et nyt, stort sol-
celleanlæg på taget af rådhuset. Anlæg-
get er blandt de fem største i Danmark 
målt i både areal og produktion: Det er 
på 800 m2 og forventes at kunne produ-

cere 116 MWh om året, hvilket svarer til 
ca. 23 husstandes årlige forbrug.

”Det nye solcelleanlæg er et vigtigt 
led i vores samlede klimaindsats. Den 
energi, som anlægget producerer, er cO2-
neutral, og dermed vil det bidrage til, at vi 
nedsætter vores cO2-udledning i kommu-
nen”, siger borgmester Michael Ziegler.

ANLÆg KOMMEr ALLE TIL 
gODE
Solcelleanlægget har været i drift siden 
midten af november, og ved rådhusets 

hovedindgang bliver der opsat en infor-
mationsskærm, hvor borgere og medar-
bejdere løbende kan følge med i, hvor 
meget el anlægget producerer.

Anlæggets elproduktion kommer hele 
kommunen til gode, for når anlægget 
producerer et overskud af el – fx i week-
enden, hvor der ikke bruges så meget el 
på rådhuset – bliver kommunens sam-
lede elregning nedskrevet.

Høje-Taastrup Kommune har besluttet, 
at der skal opstilles flere solcelleanlæg på 
kommunens bygninger og er i gang med 
at planlægge de næste installationer.

Det 800 m2 store solcelleanlæg på taget af rådhuset i Høje-Taastrup 
forventes at kunne producere 116 MWh om året, hvilket svarer til 
ca. 23 husstandes årlige forbrug.



BOrgErE KAN SE ANLÆggET

Alle borgere kan se de nye solceller 
den 26. januar kl. 17-19 – her bliver 
der nemlig stillet en lift op, så man kan 
komme op og se solcelleanlægget. Det 
sker i fobindelse med kommunens vel-
komstmøde for nye borgere og andre 
interesserede.

OM PrOjEKTET

Solcelleanlægget er en del af kommu-
nens EScO-projekt, hvor energitjene-
stevirksomheden Schneider Electric 
foretager energiforbedringer af kommu-
nens bygninger. Energiforbedringerne 
finansieres af energibesparelserne 
– med en investering på ca. 74 mio. 
kr. vil kommunen kunne reducere sine 
energiomkostninger med ca. 14 % og 
cO2-udslippet med 14-16 %.

EScO-projektet løber frem til medio 
2013, og i skrivende stund er knap halv-
delen af de 150 bygninger, som indgår i 
projektet, ved at blive energirenoveret.

FOr yDErLIgErE 
INFOrMATION
Steen Olesen, klimakonsulent, 
Høje-Taastrup Kommune, 
tlf. 4359 1274, steenole@htk.dk

casper Højgaard, salgschef, 
Energy Solutions, Schneider Electric 
Buildings Denmark,
tlf. 8820 4060, 
casper.hoejgaard@schneider-electric.
com  

om sChneider 
eleCtriC

som global specialist i energioptime-
ring i mere end 100 lande, tilbyder 
schneider electric integrerede 
løsninger på tværs af forretningsområ-
derne energi- og infrastruktur, industri, 
datacentre, bygningsautomation og 
boliger. Løsninger som gør energien 
mere sikker, pålidelig og effektiv. I 
2010 opnåede de over 100.000 
medarbejdere en omsætning på 19,6 
mia. euro ved at fokusere på at hjælpe 
vores kunder med at få mest muligt 
ud af deres energi.
buildings business i schneider electric 
(tidligere tac) arbejder med indekli-
ma, energieffektivisering og sikring, der 
styrker lønsomhed og velvære samt 
skaber større tryghed – uden brug af 
mere energi.

læs mere på 
www.schneider-electric.dk/buildings

Optimal hygiejne & � eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

mailto:steenole@htk.dk
http://www.schneider-electric.dk/buildings
mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


super(pLaNLagte)sygehuse
En planlæggers refleksioner efter 5 års planlægning af danske supersygehuse

af henrik praetorius

Med raketfart skød regionerne i 2007 
planlægningen af de nye danske sy-
gehuse i gang. Det var udløst af den 
daværende regerings tilsagn om store 
anlægsinvesteringer i danske supersy-
gehuse, der ikke var set siden de store 
sygehusbyggerier i 1960-70’erne.

Sygehusplanlæggere, arkitekter og 
ingeniører som i årevis havde været 
beskæftiget med sygehusbyggerier i 
udlandet, eksempelvis i Norge og Tysk-
land, fik nu travlt med at rådgive de dan-
ske regioner.

Der blev udarbejdet regionale hospi-
talsplaner med fokus på en samling af 
de akutte funktioner på færre matrikler. 
regionerne fastlagde allerede i 2007 de-
res kommende hospitalsstruktur. Dette 
var kun muligt, fordi flere af de tidligere 
amter havde foreløbige masterplaner for 
en kommende hospitalsstruktur i skuf-
fen, og fordi regionernes kommende 
embedsmænd benyttede overgangsåret 
2006 til at påbegynde strukturplanlæg-
ningen.

MøNSTErELEVEN DNU BLEV 
PrOBLEMBArNET
århus Amt havde allerede udarbejdet 
en masterplan om samling af hospita-
lerne i århus omkring Skejby Sygehus. 
En plan som umiddelbart blev fuldt op 
af beslutninger i regionsrådet i region 
Midtjylland. Der kunne derfor i 2007 
igangsættes en konkurrence med hen-
blik på at udpege en totalrådgiver for 
projektet Det Nye Universitetshospital 
(DNU) i århus. Udvælgelsen skete gen-
nem brug af ”dialogbaseret udbud”, 
som også var ny for danske hospitalsop-
gaver.

rådgiverne skulle nu forholde sig 
til en tidskrævende og meget omkost-
ningstung udbudsform. Der blev sat en 
ny standard for forventningsniveauet, 
som også slog igennem på de efter-
følgende konkurrencer. Potentialet for 
store rådgivningshonorarer var med-
virkende til at rådgiverne faktisk (mere 

end) opfyldte bygherrernes forventnin-
ger til det afleverede konkurrencemate-
riale. Selvom markedet kunne opfylde 
forventningerne i konkurrencerne viste 
det sig, at rådgiver med meget speciali-
seret viden om sygehuse var begrænset. 
Der skete således en samtidig omlæring 
af rådgivere ved de første projekter, 
som særligt kom de efterfølgende pro-
jekter til gode.

Staten bekræftede region Midtjyl-
land i visionerne med DNU. Projektet 
opfyldte for borgerne i århus, anbefa-
lingerne i Sundhedsstyrelsens akutplan 
om samling af akutte funktioner. Eks-
pertpanelet, som skulle rådgive rege-
ringen i fordelingen af de mange mia. 
kr. til sygehusbyggerier, bekræftede 
ligeledes, at DNU projektet matchede 
panelets kriterier. Ekspertpanelet havde 
opstillet en række vurderingskriterier 
for sygehusplaner som DNU projektet 
opfyldte. Kriterierne var bl.a. samling af 
funktioner og specialer (”øvelse gør me-
ster”), lukning af eksisterende matrikler 
og efterlevelse af Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger på akutområdet.

DNU projektet levede op til målene 
for den nye (akut)sygehusstruktur for 
Danmark. region Midtjyllands DNU 
projekt var blevet mønstereleven i 
supersygehusklassen, mens det kneb 
gevaldigt for andre regioner. Specielt 
region Sjælland, som ikke entydigt pe-
gede på placeringen af et akuthospital 
og region Hovedstaden som lagde op 
til at bevare alle matrikler, fik en hård 
dom af Ekspertpanelet. I den første an-
befaling fra Ekspertpanelet var der ikke 
penge i samme omfang til de to regioner 
som til de øvrige regioner.

Ekspertpanelet afleverede i november 
2008 den første af panelets to rapporter 
”screening og vurdering af regionernes 
sygehusplaner” med anbefalinger om 
investeringer for i alt 25 mia. kr. Her 
blev DNU projektet anbefalet, men den 
økonomiske ramme på 6,35 mia. kr. var 
langt under den ramme på ca. 9 mia. kr., 
der var planlagt med.

henrik praetorius

chefkonsulent i Lohfert & Lohfert 
med ansvar for firmaets danske 
projekter. Lohfert & Lohfert indgår 
med hospitalsplanlægning i rådgiver-
gruppen DNu, som underrådgiver til 
DNu konsortiet. endvidere deltager 
firmaet i planlægning af Nyt OuH og 
Nyt Hospital Nordsjælland.
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Situationen var den, at Danske regio-
ner havde vurderet investeringsbehov 
for en ny dansk sygehus struktur til ca. 
100 mia. kr. Ambitionerne, der var plan-
lagt ud fra i bl.a. DNU projektet, kunne 
ikke indfries med den udmeldte ramme 
fra Ekspertpanelet, som begrundede 
denne med behov for arealtilbagehol-
denhed pga. usikkerhed til fremtidige 
behov.

Projektets skæbne var således, at 
visionerne bag planlægningen var (og 
er fortsat) rigtige, men den økonomiske 
ramme var ikke defineret fra starten. 
Projektet skulle tilpasses den udmeldte 
anlægsramme, og det var nødvendigt at 
gennemføre en nedskalering af projek-
tet. Aviserne kunne skrive artikler med 
overskrifter om spild af millioner til (om)
planlægning. Mønstereleven var uberet-

tiget blevet til problembarnet. rigsrevi-
sionen gik ind i sagen og udtrykte kritik 
både af regionen og ministeriet.

THE ADVANcE OF THE 
LATEcOMEr
I økonomisk teori benyttes begrebet 
”the advance of the latecommer”, som 
blev bekræftet af DNU projektet. For 

Ekspertpanelets vurdering i november 2008
og november 2010 (projekter med tilsagn)

Investeringsramme Investering/
indbygger

(kr.)
nov. 2008
(mio. kr.)

nov. 2010
(mio. kr.)

I alt
(mio. kr.)

Region Nordjylland 4.100  7.106  
Aalborg Sygehus 3.200  
Aalborg Sygehus, udvidelse af ramme 900  
Region Midtjylland 10.650  8.780  
DNU i århus 6.350  
regionshospitalet Viborg 1.150  
DNV i gødstrup 3.150  
Region Syddanmark 8.450  7.137  
Nyt Universitetshospital i Odense 6.300  
Kolding Sygehus 900  
Aabenraa Sygehus 1.250  
Region Sjælland 5.350  6.638  
Psykiatri i Slagelse 1.050  
Slagelse Sygehus (FAM) 300  
Køge Sygehus 4.000  
Region Hovedstaden 12.850  7.874  
rigshospitalet 1.850  
Herlev Hospital 2.250  
Hvidovre Hospital 1.450  
Sct. Hans Hospital (psykiatri) 550  
NHN i Hillerød 3.800  
Bispebjerg Hospital 2.950  
I alt 25.350  16.050  41.400  7.650  

 DNU samler sygehusene 
i Århus.

Ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes sygehusplaner november 2008 og 2010



de efterfølgende projekter var areal- og 
økonomirammerne defineret inden 
projekterne skulle udformes. Selvom de 
økonomiske rammer var kendt var ud-
fordringerne dog de samme, nemlig om 
projekterne kunne realisere inden for 
rammen. Forskellen var dog, at behovet 
for projekttilpasninger (nedskaleringer) 
ikke i samme omfang var nødvendigt, 
som for DNU projektet.

DEN DEr BETALEr, 
BESTEMMEr MUSIKKEN
Med opgaven om at skulle anbefale, 
hvilke projekter der burde opnå tilsagn 
om støtte, havde Ekspertpanelet mulig-
heden (opgaven) for at styre regionernes 
nye sygehusstruktur. Dette blev vist ved 
i første uddeling i november 2008 kun at 
støtte de projekter, som opfyldte visio-
nen i samlet en ny (akut)sygehusstruk-
tur. regionerne Nordjylland, Midtjylland 
og Syddanmark fik således hovedparten 
af deres tilsagn i første uddelingen i no-
vember 2008, mens regionerne Sjælland 
og Hovedstaden skulle i arbejdstøjet for 
at opnå tilsagn ved anden og sidste ud-
deling i november 2010.

regions Sjælland fik efter mange po-
litiske kampe peget på Køge, som deres 
fremtidige akutsygehus. region Hoved-
standen ændrede hospitalsplanen og 
pegede nu på en samling af hospitalerne 
i Nordsjælland med nedlæggelse af 
matriklerne i Frederikssund, Helsingør, 
Hørsholm, Esbønderup og Hillerød. 
Endvidere skulle den somatiske del af 
Frederiksberg Hospital lukkes og sam-
les på akuthospitalet Bispebjerg. Med 
strukturtilpasningerne, dvs. samling af 
akutte funktioner og lukning af matrikler, 
opnåde projekterne anbefaling om til-
sagn ved uddelingen i november 2010. 
Samtidigt fik region Nordjylland yder-
ligere støtte til Aalborg ved en samling 
af projektet i et nybyggeri og region 
Midtjylland ved den meget omdiskute-
rede placering af det nye hospital i vest 
(DNV) i gødstrup.

gennem finansieringen fastlægges 
den fremtidige akutstruktur for hospi-
talerne i Danmark. På sigt realiseres 
Ekspertpanelets akutplan med ca. 
20 akuthospitaler i Danmark, fordelt 
(geografisk) i landet. Hertil kommer en 
række specielsygehuse med forskellige 
profiler.

PErIODE MED A- Og 
B-HOLDSHOSPITALEr
En realisering af den nye sygehus-
struktur over en periode på 10-15 år 

vil medføre store forskelle i de fysiske 
rammer. Allerede i 2012 ses de første 
eksempler på niveauet for fremtidens 
fysiske rammer. Der er (få) nybyggede 
afdelinger med eksempler på helt nye 
en-sengsstuer på ca. 18 m2 med eget 
bad og toilet på ca. 8 m2. Samtidigt er 
der fortsat eksempler på 4-sengsstuer 
på ca. 40 m2 uden bad og toilet på en-
kelte eksisterende hospitaler. Der vil i en 
årrække blive dannet et A- og B-hold for 
de fysiske rammer.

Der er således tale om, at der er i 
Danmark foretages et kvantespring i 
niveauforbedring af de fysiske rammer. 
Samtidig foretages strukturomvæltnin-
ger, som vil påvirke samarbejdet mellem 
afdelinger og på tværs af funktioner på 
hospitalerne i en grad, der ikke er set i 
mange år. Byggeprojekterne er således 
ikke i sig selv det nyskabende, men 
medvirkende til det væsentlige, nemlig 
forandringsprojekter i den danske syge-
husstruktur.

Vi vil se en højere grad af automatise-
ringen af hjælpeprocesser, så visionen 
om at skabe mere tid til de kliniske 
processer og frigivelse af de varme hæn-
der til de kliniske opgaver kan lykkes. 
Endvidere må der forventes, at de nye 
strukturer skaber de rammer f.eks. akut-
modtagelser, som kan løfte den høje 
danske kvalitet yderligere.

STATUS EFTEr 5 årS 
PLANLÆgNINg

De første projekter, som eksempelvis 
DNU, har betalt lærepenge for både 
politikere, bygherrer, rådgivere m.fl., 
som kommer de efterfølgende projekter 
til gode. Et nyt hospital tager ca. 10 år 
at realisere. De første ca. 5 år bruges til 
planlægning inden byggeriet kan igang-
sættes. Stor betydning for planlæg-
ningsperiodens længde er fastlæggelsen 
finansieringen, som ikke var klar inden 
planlægningen gik i gang i århus. For-
delen for de efterfølgende projekter er, 
at anlægsrammerne er fastlagt og der er 
mulighed for at overtage planlægnings-
erfaringer fra de første projekter, som 
eksempelvis DNU.

Det går bestemt i den rigtige retning, 
men realiseringen af en ny hospitals-
struktur for hele landet med et budget 
på 40 mia. kr., har haft behov for lidt 
fødselshjælp, men mon ikke det viser 
sig at blive en succesfuld fødsel. Mu-
ligheder er til stede, så dagligdagens 
konkrete udfordringer i detailplanlæg-
ning må ikke fjerne fokus fra det, som 
det hele drejer sig om: realiseringen af 
anlægsinvesteringer i danske sygehuse, 
der ikke er set siden de store sygehus-
byggerier i 1960-70’erne til gavn for 
patienterne.
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produktinformation

s ilentia  
mObILe gavLskærme
Nem håndtering og god indsynsbeskyttelse

Silentia gavlskærme findes i to modeller

Silentia’s gavlskærme er fritstående 
mobile skærme med design og funktion, 
som man genkender fra det øvrige sor-
timent i Silentia’s skærmsystem. De er 
enkle både at anvende og rengøre. De 
er nemme at flytte til den plads, hvor 
der er behov for afskærmning, og de 
giver effektiv indsynsbeskyttelse for 
patienten. De kan bl.a. anvendes ved 
sengegavle, døråbninger, eller ved om-
klædning.

gavlskærmene findes i to forskel-
lige modeller. Den ene består af tre 
sektioner og er 1,5 m. udfoldet. Sektio-
nerne er sammensat med en patenteret 
løsning der gør, at de forbliver i den 
position, som man har stillet dem i. Den 
anden model består af flere, kortere sek-
tioner, har fjedrende låsbare hjul længst 

ude på hver side og er 2 m. udfoldet. 
Begge modeller er 0,5 m. sammenfol-
dede og kan fås enten i højden 1,55 m. 
eller i højden 1,85 m. Hjuldelen har en 
patenteret udformning som giver en 
god stabilitet trods et minimalt ydre. 
Indhakket på forsiden gør, at man får et 
større arbejdsområde. Skærmene findes 
i et utal af farver. En nyhed er, at også 
gavlskærmene fra 1. kvartal 2012 kan 
leveres i Daylight, et matteret/frosted 
udseende som slipper dagslys igennem.

SILENTIA SKÆrMSySTEM

Silentia skærmsystem, fleksibelt med 
mange forskellige muligheder. 
Se www.silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

http://www.silentia.dk


arkItekterNe er vilde 
med flotex
Det vaskbare tæppe Flotex har for alvor fået tag i landets arkitekter. Det er meldingen fra Forbo Flooring, 
der oplever stor interesse for gulvet med de unikke egenskaber. Flotex henter nemlig det bedste fra to 
verdener og er især blevet et populært valg i sundhedsbyggerier og undervisningsmiljøer.

”Vi oplever i øjeblikket stor efterspørg-
sel på Flotex, der finder vej til både sko-
ler, børnehaver, sygehuse og plejehjem. 
Den særlige gulvbelægning har faktisk 
været på markedet en årrække, men er 
først nu rigtigt slået igennem. Med de 
projekter vi allerede har i pipeline, er 
der ingen tvivl om, at 2012 bliver et godt 
Flotex-år,” siger Lasse Bloch, konsulent 
fra Forbo Flooring. 

SLUT MED ENTEN ELLEr

Det er ikke tilfældigt, at gulvet, der 
bedst beskrives som en hybrid mellem 
vinyl og et tæppe, hitter. Flotex kombi-

nerer nemlig tekstilers lyddæmpende 
egenskaber med vinyls vaskbarhed og 
slidstyrke, og det betyder, at arkitek-
terne ikke længere må gå på kompromis 
i valget af gulvbelægning.

”Når det for eksempel gælder vente-
værelser eller undervisningslokaler er 
dilemmaet ofte, om det er akustikken el-
ler rengøringen, der skal afgøre valget. 
Med Flotex får man begge dele, fordi 
tæppet kan vaskes og samtidig sikrer et 
behageligt lydniveau, selv når mange er 
samlet i ét rum,” fortæller Lasse Bloch. 

Flotex er blevet et eftertragtet 
valg til skolebyggerier, hvor 

det vaskbare tæppe både 
sikrer god akustik og nem 

rengøring. 

orienter ing
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FIBrENE gør FOrSKELLEN

Selve gulvet består af tætte, opretstå-
ende nylonfibre forankret i en solid, 
vandtæt vinylbund. Foruden at give 
en blød og behagelig overflade, sikrer 
fibrene også let rengøring med både 
støvsuger og rengøringsmaskine. Hvor 
smuds og skidt nemt sætter sig fast i 
traditionelle gulvtæpper med løkker og 
tvundet garn, nærmest frastøder de lige 
fibre snavset.

Og med den vandtætte bund kom-
mer vandet ikke længere ned end til 
Flotex’ tætte mellemlag. Det muliggør 
grundig vådrengøring og hurtig tørring, 
ligesom Flotex også kan rengøres ved 
100 grader for hurtig desinfektion med 
damp.

ALLErgIVENLIgT VALg 

Det er dog ikke kun smuds, som kom-
mer til kort i tæppet. Også støvmider 
må se sig om efter ny bolig, når der er 
Flotex på gulvet. Og det sikrer et bedre 
indeklima for astmatikere og allergikere. 
Flotex indfanger nemlig allergener og 
giver dem fra sig ved rengøring med 
almindelige standardhjælpemidler. 

Således giver Flotex dobbelt så mange 
allergener fra sig ved rengøring.

Flotex-kollektionen består af 21 møn-
stre og over 300 forskellige farver.

yDErLIgErE OPLySNINgEr

Liisa Vartiainen Lauenborg,  
marketingansvarlig, Forbo Flooring A/S, 
tlf. 44 50 20 86.   

Med Flotex kan arkitekten få godt inde-
klima i spisesale og samtidig sige farvel til 

efterklang og rungende stemmer.



tOugHbOOk cf-H2
Ny Panasonic Toughbook-tablet giver bedre brugervenlighed, tilslutningsmuligheder og produktivitet for 
sundhedspersonale

Panasonic har netop lanceret Tough-
book cF-H2 – anden generation af 
den robuste tablet-pc udviklet specifikt 
til sundhedspersonale. cF-H2 sætter 
nye standarder for brugervenlighed, 
tilslutningsmuligheder og produktivitet 
og er en letvægtstablet, der er mod-
standsdygtig over for vand og stød som 
eksempelvis tab på gulvet. Den er let 
at desinficere og opfylder de højeste 
krav til mobilitet og netværk i klinikmil-
jøer. Læger og plejepersonale kan med 
Toughbook’en nyde godt af øjeblikkelig 
adgang til lægejournaler på plejestedet, 
præcis dokumentation om patienternes 
tilstand og medicinering, og samtidig 
muliggør den større effektivitet i be-
handlingsprocesserne.

cF-H2 er ideel til strømkrævende 
sundheds-applikationer som EPr (elek-
troniske patientjournaler) og PAS (pa-
tientadministrationssystemer) og har en 
forbedret ydeevne på mere end 400% i 
forhold til den tidligere model, cF-H1.

Ved at arbejde tæt sammen med eksi-
sterende kunder på sundhedsmarkedet 
har Panasonic skabt en 2. generations-
enhed, som er det ultimative redskab for 
lægepersonale.

rENLIg, PåLIDELIg Og 
HOLDBAr
cF-H2 er udformet med henblik på let 
desinfektion, hvilket reducerer risikoen 
for spredning af infektioner fra patient 
til patient. Det blæserløse design be-
grænser muligheden for, at mikroorga-
nismer kan transporteres med enheden. 
cF-H2-Health-modellen har en glat 
overflade med forseglede knapper og 
ingen eksponerede porte. Panasonic 
har også udviklet et specielt materiale til 
yderkabinettet, der kan modstå hyppig 
aftørring med alkohol. For at gøre desin-
fektionen endnu mere pålidelig kan en 
speciel software, udviklet af Panasonic, 
programmeres, så brugerne bliver min-

det om at aftørre enheden med define-
rede intervaller, og den kan automatisk 
registrere gennemført rengøring i hospi-
talets permanente arkiver.

cF-H2 er stadig den mest hårdføre og 
robuste tablet i sin klasse. Den er drop-
testet op til 90 cm og er modstandsdyg-
tig over for vand, vibration og ekstreme 
temperaturer.

ErgONOMISK DESIgNET TIL 
KLINIKPErSONALE
cF-H2 er udviklet til klinikpersonale, 
der skal udføre flere opgaver, mens de 
holder enheden i den ene hånd. cF-H2 
har et let, holdbart design (ca. 1,58 kg) 
med et brugervenligt håndtag. Den 
blæserløse enhed opretholder en lav 
overfladetemperatur i kraft af det unikke 
varmespredningssystem og fås i en dual 
touch-version (tegneplade og touchs-
creen) – og touchscreen-model.

MArKEDETS BEDSTE 
SKÆrMSyNLIgHED
cF-H2 sørger for, at skærmen altid le-
verer lige netop den lysstyrke, der giver 
den bedste visning uanset omgivelserne 
– indendørs såvel som udendørs. For at 
opnå den bedste synlighed byder cF-
H2 på et 10,1” display med Panasonic 
Transflective Plus-teknologi. Denne 
driftsindstilling er med til at reducere 
energiforbruget og forlænger batteriets 
levetid, da der ikke kræves baggrunds-
lys i miljøer med stærkt sollys.

FUNKTIONALITET TIL ETHVErT 
FOrMåL
For at opnå maksimal produktivitet på 
hospitalet skal lægepersonalet udføre en 
lang række opgaver. cF-H2 er ideel til 
dette. Man kan tilføje stregkodelæsere, 
som er med til at opfylde kravene til da-
taindsamling.

cF-H2-Health-tabletten har også 
mulighed for at tilføje et kamera på 2.0 
megapixel med autofokus og en LED-
lampe.

Til brug af lyd-applikationer under 
arbejdet har cF-H2 en fronthøjttaler til 
forbedring af audio-kapaciteten.

Sundhedspersonale har ofte brug for 
grænseflader til at forbinde enheder til 
dataindsamling og kommunikationsfor-
mål. cF-H2 lever op til dette krav med 
en USB 2.0-port, en LAN-port og en 
seriel port, der er direkte integreret i 
enheden.

cF-H2 har også alle tilgængelige 
funktioner, der sikrer, at lægefaglige 
data er beskyttede. Der kan opnås hur-
tig brugergodkendelse og øget sikker-
hed ved at tilføje en fingeraftrykslæser.

ByggET TIL AT HOLDE 
KONTAKTEN På FArTEN
Toughbook cF-H2 byder på WLAN, 3g 
(valgfrit), Bluetooth og gPS (valgfrit) til 
navigering og planlægning af opgaver, 
så lægefagligt personale altid kan holde 
kontakten på farten.

STrøM, DEr HOLDEr

cF-H2 kan køre i op til 6,5 timer på Win-
dows® 7 ved brug af de to højeffektive, 
udskiftelige batterier, der er udviklet af 
Panasonic’s batteriafdeling. Herved sik-
res det lægefaglige personale en enhed, 
der holder lige så længe som dem selv 
– også selvom strømforsyningen mistes. 
cF-H2 oplader de to batterier parallelt 
på samme tid, hvilket giver hurtigere 
opladningstid (ca. 3 timer).

FOrBEDrET OPSTArT AF 
SySTEMET
cF-H2 gør også brug af Panasonics 
Quick Boot Manager, der kan forkorte 
enhedens starttid til ca. 15 sekunder, så 

produktinformation
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sundhedspersonalets effektivitet mak-
simeres.

”Denne næste generation af Tough-
book cF-H2 til sundhedssektoren er 
den ultimative, robuste, lægefaglige 
tablet”, siger Stephen yeo, europæisk 
direktør for markedsføring af Panasonic 
Toughbook. ”Vi har lyttet nøje til vores 
eksisterende kunder og har bygget en 
andengenerationsenhed med bedre 
ydelse, brugervenlighed og funktiona-
liteter end lignende enheder på marke-
det. Samtidigt fastholdes alle de essen-
tielle sundhedsfaglige funktioner, der 
kræves af klinikere i et travlt lægefagligt 
miljø.”

KOMPATIBILITET, DEr BATTEr

For at sikre at eksisterende kunder fort-
sat kan bruge deres udstyr, er den nye 
cF-H2 kompatibel med mange cF-H1-
udstyr, som f.eks. dockingstationer, der 

sikrer en vedvarende stabilitet i forbin-
delse med produktets livscyklus.

OM PANASONIc TOUgHBOOK

Panasonic Toughbooks er designet til at 
give mobile medarbejdere i krævende 
miljøer pålidelig og sikker adgang til 
deres data og applikationer. Tough-
book-pc’er er designet til at modstå de 
situationer, hvor traditionelle bærbare 
pc’er svigter, herunder vibration, stød, 
vand, støv, desinfektionsmidler, sol-
lys, batterilevetid og betjening med én 
hånd. Ved endelig at give medarbej-
dere adgang til it i krævende miljøer kan 
forretningsprocesser, produktivitet og 
kundeoplevelse forbedres betydeligt. 
Panasonic Toughbook fremstillede sin 
første robuste bærbare pc i 1994 og 
har i dag opnået en andel på 65 % af 
det europæiske marked for bestandige 
og robuste bærbare computere (antal 

solgte enheder i 2010, VDc research, 
marts 2011).

Panasonic corporation er blandt de 
førende producenter inden for udvikling 
og produktion af elektroniske produkter, 
som dækker en lang række forbruger-, 
virksomheds- og industribehov. Virk-
somheden, som ligger i Osaka, japan, 
havde en indtjening på EUr 67,14 mia. 
i året, der sluttede den 31. marts 2010. 
Virksomhedens aktier er noteret på bør-
serne i Tokyo, Osaka, Nagoya og New 
york (NySE: Pc).

Du kan finde flere oplysninger på 
www.toughbook.eu.

KONTAKTPErSON FOr 
PrESSEN:
jeppe Nyrup
Tlf. 40 88 70 99

http://www.toughbook.eu


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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

· Stor ressourcebesparelse -
   kander skal ikke i køleskab
   eller fyldes med is. 

· Dansk produceret drikke-
   vandskøler uden fi lter og 
   derfor ingen vedligeholdelse.

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

· Ingen hygiejneproblemer
   da vandet strømmer lige 
   igennem, uden tank.

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

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

 

 

Yderligere information:
Carsten Monrad: 72 15 78 21
Jørn Dietrich: 72 15 78 42

Hjortekærsvej 99 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 72 15 77 00 • forcetechnology.com

FORCE Technology tager temperaturen på:

• Risikovurdering – installationer og anlæg
• Energimærkning og driftsoptimering
• Energirigtig projektering
• Kvalitetssikring og validering
• Klimaregnskaber – Carbon Footprint

  

Clorius Controls A/S · Tempovej 27 · 2750 Ballerup · Tlf.: 77 32 31 30 · www.cloriuscontrols.com

“Statement no. 6”

ENERGI-OPTIMISTERNE


Statement no.6_180x130mm.indd   1 17-08-2011   13:28:24

http://www.cloriuscontrols.com
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
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HvOr åbeNt er DIt Cts 
system ?

af afdelingsChef, henrik lassesen

clorius controls A/S markedsfører sig 
på at vores bygningsautomatik arbejder 
i det der hedder åbne protokoller. Det 
er unikt for vores branche, hvor luk-
kede og delvis åbne protokoller er det 
normale. Det giver kunderne en utrolig 
fleksibilitet til at vælge hvilken leveran-
dør man ønsker at bruge fremadrettet.

Der er flere af vore kollegaer i bran-
chen som markedsfører sig med at de 
har åbne systemer/protokoller (jvf. 
Artikel side 16 i Hospital, drift og tekno-
logi 09-11-2011). Men hvor åbne er de 
egentlig ?

Deres version af ”åben” betyder at 
man kan vælge mellem de systemhuse i 
landet som arbejder med samme udby-
der. Bliver man utilfreds med produktet 
og ønsker ny leverandør og produkt, ja 
så er man nødt til at starte forfra!!! Er det 
et åbent system ??

Det mener vi ikke i clorius controls, 
det giver ikke kunden den fleksibilitet og 
konkurrence mulighed. som de bør have.

Tværtimod er der tale om mis infor-
mation af kunden, som ikke bliver gjort 
opmærksom på hvordan det reelt hæn-
ger sammen.

clorius controls A/S leverer cTS, 
bygnings automatik, og varmeregule-
ring. Alt præsenteres i åbne systemer og 
Vi mener åbne.

Når du har købt en cTS-løsning fra 
clorius controls får du udleveret tilhø-
rende software, samt manageren, der 
skal til for selv at kunne arbejde i syste-
met. Kort sagt man får alle rettigheder til 
systemet.

Mens vi har ansvaret og servicen på 
systemet, beskytter vi det selvfølgelig 
mod uønsket indtrængen via en kode. 
Denne kode udleveres uden beregning, 
hvis samarbejdet ophører. Kunden har 
købt det, og det er derfor deres ejen-
dom.

Det giver kunden mulighed for at 
tage en vilkårlig anden cTS-leverandør, 
give ham manageren og lade ham bygge 
videre på understationer mm.

På denne måde undgår kunden ved 
at valg af Anden leverandør at han skal 
skifte undercentraler mm. ud til anden 
fabrikat. og i princippet starte forfra, 
med de anlægsudgifter som akkumule-
res heraf.

Det mener vi er et fleksibelt, konkur-
rence dygtigt og meget ærligt, forret-
nings-koncept, og det er den måde vi 
bedst kan lide at arbejde på.

At sælge et låst ”åbent” system er 
efter vores mening urimeligt og tvinger 
i nogle tilfælde kunden til at beholde 
sin leverandør uanset hvor utilfredse de 
måtte være med leverandøren.

Står I og skal optimere, investere eller 
have nyt cTS-anlæg, så tag fat i jeres le-
verandør og bed om en ”åben” og ærlig 
dialog omkring det. 

cLOrIUS cONTrOLS A/S 
TILByDEr:

•  En ærlig og åben dialog med kunden.
•  Varmeregulering
•  cTS løsninger
•  Bygnings automatik
•  Indregulering af vandmængder
•  Energioptimeringer med garanti for 

besparelsen
•  Esco løsninger
•  Screeninger af bygningers tekniske 

installationer
•  Finansiering via besparelser

Vi foretager ikke forbrugs aflæsning.

Hvis man er interesseret i at høre mere 
om clorius controls A/S åbne system 
er man meget velkommen til at kontakte 
undertegnede på mail  
hla@cloriuscontrols.com eller  
tlf. 30 89 01 33.

mailto:hla@cloriuscontrols.com
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l indpro sIkrer DrIfteN 
af HOspItaLerNes 
kaLDeaNLæg
Lindpro køber hele reservedelslageret til cD2000 efter at den svenske producent SST condigi  
har valgt at stoppe fremstillingen – men introducerer nu Flexcall kaldeanlæg.

af Journalist, iB erik Christensen

Efter at have fremstillet kaldeanlæggene 
i de seneste 35 år har producenten, SST 
condigi, besluttet at indstille produk-
tionen af de velkendte kaldeanlæg, der 
sidder på mange danske hospitaler.

Den drastiske beslutning om at 
stoppe har fået den danske forhandler 
Lindpro A/S til at opkøbe hele fabrik-
kens reservedelslager for et millionbe-
løb, således at Lindpro er i stand til at 
servicere de mange kunder i hospitals-
sektoren i en rum tid fremover.

At sikre kunderne tryghed har været 
den væsentligste grund til at Lindpro nu 
har købt reservedelslageret. Ud over 
cD2000 producerede SST condigi også 
anlæggene cD3000 og BS2000, men 

problemet er, at netop cD2000 er mon-
teret på over halvdelen af de danske 
hospitaler.

– Der er eksempelvis cD2000 anlæg 
overalt på Skejby Hospital og Vejle Sy-
gehus. Derfor stiller beslutningen Lind-
pro i en vanskelig situation. Virksomhe-
den har leveret cD2000 kaldeanlæg i de 
seneste 14 år og de nyeste blev ekspe-
deret for kun et par måneder siden.

– Vor leverandør valgte stoppe pro-
duktionen af cD2000 kaldeanlæg og vil 
nu udelukkende producere trådløse kal-
deanlæg til ældreboligmarkedet. Vi blev 
bekymret over beslutningen, men synes 
vi har fundet en løsning så kundernes 
gener bliver mindst mulige.

Det siger forretningsenhedschef 
claus Dahl fra Lindpro som oplyser, 
at Lindpro har købt rettighederne til 
cD2000 anlægget, men at virksomhe-
den ikke har kompetencen til at fort-
sætte produktionen af anlægget.

SST condigi har produktion i Skan-
derborg og er en del af en holding-
gruppe med domicil i Malmø. Anlægget 
er værdsat som et driftsikkert kaldean-
læg med en lang levetid.

STOP FOr NyE cD2000 ANLÆg

Færdigvarelageret af halvfabrikata alene 
har en værdi på over 4 mill. kr. Lindpro 
får færdigproduceret de sidste reser-
vedele til levering i marts og overtager 
samtidig rettighederne til cD2000 fra 1. 
april.

claus Dahl understreger, at Lindpro 
har arbejdet hårdt på at sikre kunderne 
den størst tænkelige tryghed og afkla-
ring i en vanskelig situation. Hospita-
lerne kan med købet fortsat få repareret 
eksisterende kaldeanlæg.

Det er ærgerligt at produktionen 
stopper, og det er efter vor mening ikke 
en måde at agere på i markedet, men vi 
kan intet stille op, kun forsøge at afbøde 
de værste virkninger. Derfor prøver vi at 
holde de eksisterende anlæg kørende, 
så der kan ske en gradvis modernise-
ring.

Det betyder meget for Lindpro, at 
de anlæg kunderne har købt stadig kan 
serviceres. Vi er en stor forretning og 
ønsker ikke et dårligt rygte. Vi har købt 
et stort lager, men det er meget svært at 
beregne hvor lang tid det strækker, siger 
claus Dahl.
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FLExcALL EN Ny gENErATION 
AF KALDEANLÆg

For hospitaler der på et tidspunkt øn-
sker at udvide eller modernisere deres 
kaldeanlæg betyder beslutningen, at 
Lindpro vil tilbyde disse kunder de nye 
ip baserede Flexcall anlæg, der til en vis 
grad kan integreres med de bestående 
cD2000 systemer.

Flexcall indeholder den nyeste tek-
nologi inden for ip baserede kaldesy-
stemer. Det er meget fleksibelt, giver en 
proaktiv pleje, sikrer nem omsorg og så 
er der lagt vægt på at systemet skal give 
brugerne stor tryghed.

– Systemet giver mulighed for at 
overvåge alle enheder. Den tryghed og 
driftsikkerhed man får er selvklart hø-
jere, når man ved, at alle enhederne vir-
ker som de skal, siger produktansvarlig 
Leonard Flint, Lindpro.

– Sygehuse og plejehjem efterspør-
ger en høj hygiejnisk standard. Flexcall 
har ingen knapper, da hygiejnen er sat i 
højsædet. Fronten på vor alarm er dæk-
ket af en folie med taster så der ikke 
sætter sig bakterier i revner og spræk-
ker. Al plasten er antibakteriel. Vi har 
certifikat på at anlægget nedbryder en 
lang række bakterier der sætter sig på 
plasten. 

Systemet kan integreres lettere med 
andre ip telefonsystemer. Det kendte 
lydløse kaldeanlæg, Nurse Finder, kom-
mer også i en browserbaseret version 
med nye funktioner der sikrer en lettere 
adgang. Systemet åbner blandt andet 
op for tovejs samtaler. Det sker samtidig 
med, at nogle konkurrenter går bort fra 
det.

– Vi skal imidlertid tænke på, at der 
bliver flere enestuer i fremtiden. Derfor 
vil man vægte samtalerne mere på de 
nye hospitaler. Da systemet er bygget 
op på ip-platformen og kører på eget 
netværk, vil det stadig køre lokalt, hvis 
forbindelsen til omverdenen går ned.

Det nye system honorerer også 
hospitalsektorens ønske om fleksible 
stuer. Det er meget nemmere at ændre 
funktionaliteterne på de nye anlæg, så 
de dækker specialbehov på eksempelvis 
børneafsnit, intensiv etc.

Endvidere kan systemet integreres 
op mod smartphones, vagtplaner og 
tilkaldefunktioner. På de nye supersyge-
huse vil man køre med WiFi som primær 
kommunikation og smartphones på 3g 
netværk som backup. så man faktisk 
laver et dobbelt netværk, siger Leonard 
Flint.

FlexCall
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f iltre  Og uv-stråling 
OverfLøDIg Her tIL LaNDs
– Når vI taLer DrIkkevaNDskøLINg. . .
– hvorfor skal vi drikke steriliserede bakterier? spørger vandkølerproducent

af Britta astadatter, dJ

En del institutioner og virksomheder 
kommer for skade at investere i maski-
ner til drikkevandskøling, som er udsty-
ret med filtre.

Det er ærgerligt og fordyrende og 
ikke særligt miljøvenligt, fordi den slags 
filtre her til lands ganske enkelt er inder-
ligt overflødige.

– Der er slet ikke brug for filtre i 
den sammenhæng, siger direktør john 
green fra virksomheden Kuvatek, der 
gennem en lang årrække har produ-
ceret den gennemdanske og dansk 
godkendte maskine, Flexcool®, som 
benyttes på mange hospitaler, skoler og 
virksomheder.

Ifølge vandforsyningsloven er kom-
munerne forpligtet til at sørge for, at 
borgerne modtager rent drikkevand. 
Som operatører skal såvel de private 
som de offentligt ejede vandværker 
fremskaffe vandet i overensstemmelse 
med reglerne. Heri indgår egenkontrol, 
ekstern kontrol og kommunernes tilsyn.

DET SUNDE VAND

I Danmark, som et af ganske få steder 
i verden, tilsætter vi normalt ikke klor 
eller andre bakteriedræbende midler til 
drikkevandet. Hos os holdes vandet fri 
for forurening og renses i sandfiltre. Her 
medvirker nødvendige, naturlige mi-
kroorganismer, også kaldet biofilm, til at 
holde vandet sundt. Når vandværkerne 
skifter sandfiltre, tilsættes der typisk en 
lille del af det gamle sand. Det sker for 
at kunne fortsætte de naturlige rense-
processer i sandfilteret.

Når vi har fokus på begrebet naturlig 
bakterievækst, kan Foreningen Dan-
ske Vandværker bekræfte følgende 
udledt af Miljøministeriets gældende 
vejledning: Når drikkevandet forlader 
vandværkerne, må det såkaldte kimtal 
målt ved 22 grader maksimalt ligge 
på 50 pr. ml. Og målt når det forlader 

ledningsnettet, må det være 200 pr. ml. 
Kimtallet dækker over de naturligt fore-
kommende og uskadelige bakterier, der 
almindeligvis er i drikkevand.

Først ved et kimtal målt ved 22 grader 
på mere end 500 pr. ml målt ved afgang 
fra vandværket, eller 2000 ved afgang 
fra ledningsnettet, skal der udstedes 
påbud om kogeanbefaling, som det 
hedder.

Her er altså tale om nogle tolerancer, 
som viser, at et vist naturligt bakterieind-
hold ikke anses for et problem i drikke-
vandet. Tværtimod

BErEgNET FOr ANDrE LANDE

Vi har altså en høj grad af såvel for-
syningssikkerhed som sikkerhed for 
rent og godt vand. Man hører utrolig 
sjældent om dårlige maver på grund af 
drikkevandet. Den slags vil typisk blive 
opfanget af kontrolsystemet, inden 
vandet når ud til forbrugeren. Når der 
omtales sager i medierne, er der som 
regel tale om eksterne forureninger fx i 
forbindelse med brud på en ledning.

– Så vi har i Danmark ret stor tillid til 
vandværkerne og vandkvaliteten – også 
fordi kontrolsystemerne virker.
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Når der så er filtre i en del fabrikater 
af drikkevandskølere, skyldes det, at de 
er produceret med henblik på en række 
andre lande, fx USA. Danmark er jo et 
ganske lille marked set i international 
sammenhæng. Men drikkevandet ude i 
verden kan ikke sammenlignes med det 
danske. Til Danmark importeres maski-
nerne så med samme funktioner som til 
resten af verdensmarkedet – altså inklu-
sive filtre og andet, som er overflødigt 
hos os.

MANgLENDE KONSEKVENS

Et andet problem gælder reglerne for 
filtre i Danmark. Paradoksalt bliver det, 
når en af verdens største producenter af 
filtre ikke kan få sine filtre VA-godkendt 
i Danmark, selv om de selvsamme filtre 
gerne må tilsluttes det danske drikke-
vandssystem, når de sidder i en impor-
teret drikkevandskøler.

Filteret kan altså uhindret passere den 
danske grænse, når blot det sidder inde 
i en maskine. Så er der intet krav om 
dansk godkendelse. Hvis man i stedet 
ønsker at påmontere samme type filter 
som foranstillet maskinen, ja så kræver 
det en VA-godkendelse i Danmark. Men 
den opnår man ikke, fordi filtrene ikke 
kan opfylde de danske myndigheders 
krav til denne type filter.

– Her må jeg i al fredsommelighed 
bemærke, at der mangler konsekvens 
i reglerne. Enten dur disse filtre – eller 
også dur de ikke, mener john green.

STErILISErEDE BAKTErIEr

I visse amerikanerkøleskabe og i nogle 
drikkevandskølere har man installeret 
uv-belysning – med henblik på at uska-
deliggøre de bakterier, som man regner 
med, alligevel slipper gennem filteret...

Det kan jo siges at udgøre en form 
for dokumentation for, at der reelt kan 
opsamles og måske formeres en for stor 
mængde bakterier i sådan et filter – i 
og med at bestrålingsenheden placeres 
efter filteret.

ydermere kan man stille det spørgs-
mål: Hvad sker der i en maskine med en 
mængde stillestående vand, når der ikke 
tappes vand? Og hvad når den er sluk-
ket under fx en ferie – og formentlig står 
i stuetemperatur. Hvordan er bakterie-
miljøet så i vandet og i filteret i maskinen 
efter ferieperioden?

Og: Hvilken effekt har egentlig 
uv-bestrålingen? Den slår rent faktisk 
ikke bakterierne ihjel – den så at sige 
steriliserer dem. Den hæmmer deres 
formering.

– Men hvorfor skal vi egentlig drikke 
steriliserede bakterier? spørger direktør 
john green.

Og hvad ved vi om indtagelsen af den 
slags formeringshæmmede bakterier?

DEN ENKLE Og SIKrE 
VANDKøLEr
Endelig kan man problematisere effek-
tiviteten af uv-bestråling. Det kan man, 

når man sammenholder bestrålingens 
styrke med et ujævnt og nogen gange 
meget hastigt flow gennem maskinen. 
Så kombinationen filter og uv-bestråling 
kan meget vel tilsammen bidrage til en 
falsk tryghed.

Men der findes altså enkle og sikre 
drikkevandskølere uden filtre og andet 
overflødigt og resursekrævende ekstra-
udstyr – i forhold til danske forhold.

Firmaet Kuvatek fra Sindal i Nordjyl-
land har siden 1981 leveret kølere til 
en lang række brugere på det danske 
marked. De er produceret i Danmark og 
godkendt samme sted og betjener sig af 
princippet ren gennemstrømning. Det 
vil sige: Køling når man tapper. Og ikke 
andet.

Senest har et af landets regionshospi-
taler – efter test gennem et år – leveret 
ekstra dokumentation for, at der rent 
faktisk ikke sker bakterievækst i sådan 
en maskine. Derfor kan vandkøling via 
en maskine efter dette gennemprøvede 
system med rette siges at være det 
enkle og det sikre valg. 



intelligent 
efterspørgseL
af palle sunddal, nora systems

palle.sunddal@nora.com

Når der skal vælges gulvbelægning til et projekt, er der mange krav og muligheder, 
der skal tænkes ind i løsningen.
Det er en god ide at orientere sig om, hvordan markedet har udviklet sig, og ikke 
blindt vælge en traditionel løsning.
Prioriteringen af egenskaber og krav kan variere fra projekt til projekt, og der findes 
ikke en gulvbelægning, der kan klare alle behov.

OMråDEr, DEr Bør INDgå I OVErVEjELSErNE:

Egenskaber:
•  Holdbarhed
•  resistens overfor substanser
•  Overfladen, skal den recoates og hvor ofte (driftsøkonomi)
•  rengøringsegnethed og med hvilke midler
•  Ergonomi (trinstøjs dæmpning – behagelig at gå og stå på) 
•  Elektrostatiske egenskaber
•  Skridsikkerhed
•  Brandklasse

Økonomi
•  Anlægsomkostninger
•  Driftsomkostninger, få en Lcc analyse som beregner, hvad gulvbelægningen 

egentlig kommer til at koste

Miljø
•  Indendørs luftforurening (fra gulvbelægning)
•  Er der emission af sundhedsskadelige stoffer
•  Udvikles der sundhedsskadelige stoffer ved brand
•  Bæredygtighed (produktion – livscyklus)
•  Hvordan skal gulvbelægningen behandles ved destruktion
•  Har producenten en EPD deklaration (ISO 14025)

Design
•  Farve og overflade muligheder
•  Inlays

nora® gummigulve har med en målrettet indsats positioneret sig på markedet, 
som den mest ansvarlige producent af gulvbelægning, når det gælder bæredygtig-
hed, miljø og driftsøkonomi.

nora® gummigulve kan tilbyde en række spændende designløsninger, der kan 
leve op til de skrappeste krav der kan stilles til gulvbelægninger.

nora® gummigulves konsulenter opdaterer dig gerne med dine muligheder, når 
det gælder gulvløsninger med indbygget fornuft og brugervenlighed.

mailto:palle.sunddal@nora.com
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nora systems har produceret ”State of the art” gummigulve i mere end 50 år.
Med en markedsandel på ca.50 % på verdensplan, er det et efterprøvet produkt, der 
ligger i front, når det kommer til udvikling indenfor design, egenskaber og miljø.

Med øget fokus fra markedet på: bæredygtighed, emission, indendørs luftforurening 
og driftsøkonomi, har nora systems de sidste mange år øget sin position markant på 
det globale marked, og er klar til at møde fremtidens krav til gulvbelægninger.

Nora_AZ_Crossline_210x148.indd   1 11.01.12   14:09

Nora_AZ_Unita_210x148.indd   1 11.01.12   14:29

norament® crossline: er et inspirerende 
gulv, udviklet af designer Lars contzen, 
der leger med overfladen, farver, lys og 
skygge, så der skabes en spændende 
3 dimensional effekt, der ændrer sig alt 
efter, hvor man er på gulvet.
crossline leveres i 8 klassiske farver, og 
8 designfarver fra Lars contzen’s ”color-
courage – system”.

nyheder

noraplan® unita: er et effektfuldt sam-
spil imellem to ellers uforenelige mate-
rialer; gummi og granit. resultatet er 
en gulvbelægning, der fremstår med et 
råt ”beton look”, men har gummigulvets 
gode ergonomi og øvrige egenskaber.

se mere på: www.nora-crossline.com/uk

se mere på: www. nora-unita.com/uk

Kontakt nora® systems for prøvemateriale, eller bestil en konsulent for opdatering  
om, hvad et nora gummigulv kan gøre for dit projekt. nora® systems 4343 9393

http://www.nora-crossline.com/uk
http://www.nora-unita.com/uk


•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

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

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

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

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

Nye Medlemmer
Sami john Said Baioumi, Holbæk sygehus, december 2011
Asbjørn Pálsson, Landssjúkrahúsið, september 2011
SystemTeknik A/S, Michael Mellergaard, september 2011

Rykket til  Pensionisternes rækker
Bjarne christiansen, Hospitalsenheden Vest, 14 september 2011
Erik Bang, glostrup Hospital, september 2011

Udmeldte medlemmer
johnny Nødskou Andersen, september 2011.

Jubilæum
25 års jubilæum
Steen Brun, Københavns Fængsler, 1. februar 2012
Erik Petersen, Augustenborg, 1. februar 2012
Sune rasmussen, Landssjúkrahúsið, 25års jubilæum den 01-10-2011
Thorkild Vandborg, Hospitalsenheden Vest, 05. januar 2012

Rund Fødselsdag
Folke Møller Mortensen, 60 år Fødselsdag den 15 marts 2012
jørgen Strand, Augustenborg, har 70års fødselsdag den 09-10-2011
Kim gerner Larsen, århus Sygehus, 50 års fødselsdag den 29. september 2011
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sterilceNtraLer
af Jan friBerg, fsd, maskinmester, glostrup hospital

Hvad mon det egentlig koster at drive 
en sterilcentral? Det var ikke det første 
spørgsmål som vi i planlægningsgrup-
pen for temadage mellem Foreningen af 
sygeplejersker ansat ved sterilcentraler 
i Danmark (FSSD) og Foreningen af ma-
skinmestre i Danmark (FSD). Vi havde 
gennem de sidste 11 år været rundt om 
alle de forskellige apparaturer og maski-
ner som findes i sterilcentraler, valide-
ring og lovgivninger på området.

Vi havde dog fået et input fra Mette 
Helmig, fra ingeniørfirmaet Alectia efter 
sidste års temadag, at dette emne måske 
ville være noget. Set i lyset af, at regio-
nerne nu er ved at planlægge store de-
centrale sterilcentraler (sterilcentralfabrik-
ker) så var det meget fremsynet af hende.

Derfor blev den 12 temadag mellem 
vores foreninger stablet på benene med 
emnet ”Sterilcentralen som forretning”.

Den 26. januar 2012 var 62 personer 
bænket til en temadag med en bred 
gennemgang at de udgifter som man 
kunne tænke sig til var i en sterilcentral. 
Alectia stillede 3 mand høj og havde 
bygget en case op omkring en sterilcen-
tral på 2000 m2, med en produktion på 
60.000 STE enheder, 180.000 DIN 1/1 
kurve pr. år med en 70-80% belastning. 
Og en 4 mand der fortalte om mulighe-
derne ved logistik.

Her blev det gjort klart at det ikke 
bare var maskineriet der kostede.

VEDLIgEHOLDELSES-
OMKOSTNINgEr
Driftsomkostningerne til de bygnings-
mæssige rammer erfarede vi, var en pa-
rameter der kunne skrues op og ned på. 
Den største knap var overraskende nok 
ventilationen. Efter Alectias beregnin-
ger ville et ventilationsanlæg der kørte 
døgnet rundt udgøre 49% af de samlede 
drift og vedligeholdelsesomkostninger. 
Så ved at køre med natsænkning (som 
vi vel alle gør) reduceredes omkostnin-
gerne betragteligt. En viden som vi nok 
alle har, men her blev det gjort synligt 
med tal eksempler. Blandt andet et be-
løb på omkostninger ved klimaskærm, 
indvendige overflader og installationer.

Herefter fik vi en gennemgang af de 
forskellige typer egenkontrol og ligeledes 
nogle nøgletal, ud fra ovennævnte case.

LøNUDgIFTEr

I sidste ende må vi erkende at lønud-
gifter er og bliver de største udgift. 
I Alectias case, udgør lønnen 58% af 
de samlede udgifter. 26% til udstyr og 
forsyninger, 15% til bygninger og instal-
lationer og 1% til egenkontrol.

Og procenterne fortæller ikke det 
fulde billede, da omkostningerne til 
hjælpeprodukter, emballering, instru-
mentindkøb, kontorartikler, rengøring 
ikke var med i beregningerne.

Konklusionen de ønskede at få ud var 
da også:
–   At driftsomkostninger ikke bare er 

lønudgifter,
–   At man, hvis man vil drive en profes-

sionel og ansvarlig produktion bør 
have styr på sine driftsudgifter

–   At man, hvis man har styr på sine 
driftsudgifter har et bedre grundlag 
for forhandlinger

–   Intern/ekstern fakturering tager afsæt 
i driftsudgifterne

–   At give os et indblik i omkostnings-
niveauet i de enkelte delprocesser/ 
typen af udgifter og deres forholds-
mæssige fordeling

–   Fået kendskab til metoderne ved 
egenkontrol.

–   At vise vejen til en model/et værktøj 
der kan anvendes i egen virksomhed.

Det må jeg konkludere de lykkedes 
med. rikke Henriksen, Mette Helmig og 
Mads Poulsen holdt interessen vågen 
under hele indlægget.

Temadagen blev rundet af med em-
net Logistik, koncepter og organisering, 
af Arne rask fra Alectia. Og Logistik i 
praksis af Hans-Ulrik rasmussen fra pro-
jektleder DNU.

I begge indlæg var det meget klart at 
det er transport områdets logistik der er 
meget nødvendig at have styr på. Når 
man som DNU bygger nye bygninger til 
eksisterende, virker det ikke helt logisk 
at sterilcentralen befinder sig i modsat 
ende af hospitalet i forhold til operati-
onsgangene. Det havde Hans-Ulrik nu 
en god forklaring på, men transportve-
jene bliver lange. Ligeledes var lager, 
lagerstyring, materialeindkøb også 
fællesnævnere i de to indlæg. Skal der 
være centrale eller decentrale lagre.

jeg vil ikke komme ind på diskussio-
nerne, men det kan være et godt emne 
til en anden artikel.

jeg vil bare konkludere, Endnu en 
god FSD/FSSD temadag, for dem som 
havde meldt sig til.oprindelige oplæg, men efter  nedskæringen var det umuligt at få dem ind igen, da logistikken ikke 

længere hang sammen.  Transportveje er også et område som der skal lægges meget stor fokus på.

Det var da ikke så ringe, hvad vi fik skruet sammen til temadagen. Masser af frugt og vand, men slikket var væk. Fantastisk god behandling og dejlig mad. Hmmm, hvad skal vi dog finde på til 
næste år. Tak for i dag.

   temadag 2012 side 4    

Det var da ikke så ringe, hvad vi fik skruet sammen til temadagen.

nyt fra fsd



Medical Scandinavia 
leverer udstyr til medi-
cinske gasarter og har 
et komplet produkt-
program fra nogle af 
de største producenter 
i Europa

www.mscan.dk | Tlf. +45 76253500 

DORMA teknik – af gode grunde

DORMA KVALITETSTEKNIK
Teknisk information og brochurer: www.dorma.dk

DORMA Danmark A/S · Sindalvej 6-8 · 2610 Rødovre
Tlf.: 4454 3000 · Fax 4454 3001

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

TS 93 i Contur Design
Dørlukker med 
komfortteknik.
Også med over-
flade i rustfri look 

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 
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Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

healthcare.nordic@swisslog.com
 Telefon: +46 70 367 98 09
               +47 95 06 55 06
 www.swisslog.com 

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

http://www.mscan.dk
http://www.dorma.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
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Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

 Tlf.: +45 87 89 90 00
 Fax: +45 87 89 90 05

E-mail: salg@care-call.dk
www.care-call.dk

 

c a r e - c a l l

arBeJdsmilJø

indretning

hygieJnekaldeanlæg

kaldeanlæg

køling

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10

vandBehandling

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner
HOH	Water	Technology	A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
hoh@hoh.dk	•	www.hoh.dk
www.vandbutikken.dk	

svagstrøms-anlæg

mailto:salg@care-call.dk
http://www.care-call.dk
http://www.diversey.dk
mailto:hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk


Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Fra idé 
til drift
Bygherrerådgivning og 
projektering inden for alle 
funktioner. Læs mere på 
www.grontmij-carlbro.dk

rådgivning

paneler skyllerumsudstyrkommunikation skyllerumsudstyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

Tlf: 66 17 68 16    Salg: 42 12 88 16  

info@electroservice.dk  

http://www.ken.dk
mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.boege.dk
http://www.electroservice.dk
mailto:info@electroservice.dk
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Nærvær Kald Nødkald Hjertestop Disponibel

Lindpro introducerer kaldeanlægget FlexCall

•	 IP-baseret	kaldeanlæg
•	 Nyt	design	-	antibakteriel	plast,	ingen	kanter
•	 Overvåget	helt	ud	til	den	enkelte	trækkontakt
•	 Åben	protokol,	ingen	licenser

BARE KALD - SÅ ER VI DER!

Lindpro A/S
Tlf.: 89 32 99 44
www.lindpro.dk
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