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iFhE KoNgRES

FSD / FSTA kongres tur til 
Argentina i oktober 2014
AF JAN ChRiSTENSEN, BAlSlEv,  

MEDlEM AF BESTyRElSEN i FSTA

Som tidligere beskrevet her i bladet af-
holder ”The International Federation of 
Hospital Engineering” sin 23. kongres i 
Buenos Aires i perioden 13. til 16. okto-
ber 2014. I forbindelse med kongressen 
har FSTA og FSD arrangeret en deltager-
tur, hvor man ud over kongressen får lej-
lighed til at se noget af Argentina. Man 
kan vælge mellem en tur på i alt knap 2 
uger, hvor man ud over Buenos Aires 
får set Iguazu vandfaldene både fra den 
Argentinske og fra den Brasilianske side, 
og en længere tur, der desuden omfatter 
en lille uge med oplevelser i Salta områ-
det nær grænsen til Bolivia.

Prisen for den korte tur vil være ca. 
19.000,- kr. pr person i delt dobbeltvæ-
relse, mens prisen for den længere tur vil 
være ca. 24.500,- kr. ligeledes pr. person 
i delt dobbeltværelse.

Efter at have undersøgt forskellige 
muligheder har vi valgt Nyhavn Rejser 
som rejsearrangør. Nyhavns rejser har 
oprettet en særlig hjemmeside, hvor 
man dels kan se et detaljeret program og 
de nøjagtige priser og dels kan tilmelde 
sig arrangementet. Ligeledes er der an-
givet en tillægspris, for personer, der rej-
ser alene og ønsker enkeltværelse. Der 
er følgende link til hjemmesiden: http://
eventus.trippus.se/FSD-FSTA2014

Tilmeldingsfristen er 1. april 2014, 
hvorefter Nyhavn rejser indgår bindende 
aftaler med flyselskaber, hoteller mv. De, 
der tilmelder sig senest på dette tids-
punkt vil være sikre på at komme med 
samme fly og på samme hoteller som 
resten af holdet. Ved eventuelle senere 
tilmeldinger skal der indgås special af-
tale. Vi vil her hverken kunne garantere, 
at der overhovedet er pladser, at prisen 

holder, eller at der er plads på samme 
hoteller eller i samme fly som de øvrige 
deltagere.

Ud over tilmeldingen hos Nyhavn Rej-
ser skal man også selv sørge for tilmel-
ding til kongressen. Det kan ske via link 
fra hjemmesiden hos Nyhavn Rejsers el-
ler direkte på kongressens hjemmeside: 
http://www.ifhe2014buenosaires.com.
ar.

Læg her mærke til, at der er bespa-
relse på 100 US$, ved tilmelding senest 
30. juni 2014.

De ture der tidligere har været gen-
nemført i forbindelse med IFHE kongres-
serne har været meget spændende og 
samtidigt får man lejlighed til uformeldt 
samvær med kollegaer i branchen. Vi 
kan derfor kun anbefale arrangementet.

Som jeg også skrev i forrige nr. af Ho-
spital, drift og Arkitektur, har vi tidligere 

deltaget med indlæg fra Dansk side i 
kongressen. Herunder har jeg selv holdt 
et indlæg på kongressen i Sydney i 2000, 
mens Mogens Thrane 6 år senere havde 
et indlæg med på kongressen i Cape 
Town. Fra FSTA og FSD’s side mener vi 
fortsat, at Danmark har meget at byde 
på internationalt, og vi vil derfor opfor-
dre vores medlemmer til at anmelde og 
afholde indlæg ved kongressen. Indlæg 
kan indsendes til følgende mailadresse: 
silvina.silberberg@mci-group.com – el-
ler man kan gå ind via kongressens hjem-
meside, hvor kongressens primære em-
ner ligeledes er omtalt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jan 
Christensen FSTA (JAC@balslev.dk – 
72177435) eller Henning Pedersen FSD 
(hpe@post8.tele.dk – 4240 3238).
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ENERgi

Viborg Hospital skal energi
renoveres for millioner
Schneider Electric Danmark har netop vundet udbud om energirenovering af Regionshospitalet Viborg,  
der er et af regionens største akuthospitaler.

Casper Højgaard, salgschef i Schneider 
Electric Danmark A/S og en af landets fø-
rende specialister i projekter vedr. klima-, 
energi- og ressource-effektivisering

Regionshospitalet Viborg skal energireno-
veres for et tocifret millionbeløb. Første 
skridt er en analyse af udvalgte bygninger.

Det betyder, at hospitalets bygninger 
skal analyseres for at afdække potentialet 
for energibesparelse. Projektet er udfor-
met som et såkaldt ESCO-projektet, hvor 
investeringerne betales af de forventede 
og garanterede energibesparelser. Pt ar-
bejdes der med en tilbagebetalingstid på 
det samlede projekt på op til 12 år.

– Vi er stolte over at have vundet 
denne første del af Region Midts store 
satsning på fornyelse og energireno-
vering af de eksisterende hospitaler. Vi 

glæder os til at få arbejdshandskerne 
på og komme i gang med en mere gen-
nemgribende analyse, så vi ved præcist 
hvilke tiltag, det bedst kan betale sig for 
hospitalet at investere i, siger Casper 
Højgaard, salgschef i Schneider Electric 
Danmark A/S og en af landets fø ren de 
specialister i projekter vedr. klima-, 
energi- og ressource-effektivisering.

Energirenoveringsprojektet forven-
tes at få en værdi af et tocifret million-
beløb.

Kurser i energioptimering, indeklima og optimal drift med dig i centrum

Det er Teknologisk Instituts mål at tilbyde dig den bedste 

efteruddannelse. Vi lægger vægt på at give dig den  

bedste teoretiske viden og de rigtige praktiske erfaringer 

- så er du godt klædt på til at møde nye udfordringer og

skærpede krav.
 

Læs mere om Teknologisk Instituts kurser på www.teknologisk.dk/kurser. Se her 

specielt under emnerne: ”Energi og byggeri” og ”Kalibrering og måleteknik”.

Drift, vedligehold og energiøkonomi er nøgletemaer på 
mange af vores kurser i foråret 2014.



poliTiK

Kvalitetsfondsbyggerierne og 
muligheden for donationer

Regionerne foretager i de kommende år 
væsentlige investeringer i nybyggeri, ud-
bygning og renovering af sygehusene. 
Det gør vi først og fremmest ud fra de-
visen kvalitet frem for nærhed. Vi samler 
behandlingerne på færre enheder for at 
øge den faglige kvalitet og udnytte res-
sourcerne bedst muligt. Målsætningerne 
og visionerne med byggerierne er bedre 
og mere sammenhængende patientfor-
løb, øget patientsikkerhed, effektivise-
ring og højere kvalitet. Moderniseringen 
af de fysiske rammer er central for den 
regionale kvalitetsdagsorden og målsæt-
ningen om at sætte patienten i centrum.

Kvalitetsfondsbyggeriernes 
rammer

Investeringerne i sygehusstrukturen fi-
nansieres dels af statens kvalitetsfonds-
midler og dels af regionerne. Den fælles 
finansiering mellem staten og regionerne 
på samlet cirka 46 mia. kr. betyder, at de 
i alt 16 sygehusbyggerier med tilskud 
fra Kvalitetsfonden er underlagt nogle 
særlige rammer og betingelser, som Re-
geringens ekspertpanel har defineret. 
Kriterierne relaterer sig eksempelvis til 
fremskrivning, arealstandarder, kapaci-
tetsudnyttelse, kvadratmeterpriser, og 
økonomiske totalrammer for projekterne 
m.v.

Det er ingen hemmelighed, at særligt 
kriteriet om fastlåste økonomiske total-
rammer for de enkelte projekter, udgør 
en udfordring for regionerne. Der er dels 
tale om nogle stramme budgetter, og 

dels forhindrer princippet regionerne i at 
foretage eventuelle øgede anlægsinve-
steringer, selvom disse ville kunne tjene 
sig ind på driften.

De stramme budgetter for sygehus-
byggerierne og totalrammeprincippet 
betyder, at vi i regionerne skal forsøge 
at tænke nyt og innovativt. Det gælder 
både i relation til organisering og arbejds-
gange samt brugen og udviklingen af ny 
teknologi til at understøtte sammenhæn-
gende og mere effektive patientforløb.

Regionerne er som ansvarlige for 
sundhedsvæsnet og som bygherrer me-
get bevidste om, at det er en kompleks 
og stor opgave at gennemføre bygge-
rierne til tiden og indenfor de afsatte 
økonomiske rammer. Derfor har vi også 
forberedt os godt og vi har et konstant 
fokus på målsætningerne om – med de 
nye fysiske rammer – at skabe øget kva-
litet for patienterne og realisere de effek-
tiviseringskrav på mellem 4 til 8 procent, 
der knytter sig til byggerierne.

Med andre ord vil vi gerne opnå no-
get med investeringerne i fremtidens 
sygehusstruktur. Det handler ikke bare 
om mursten og flotte prestige- bygge-
rier – nej, det er absolut nødvendigt for 

at imødekomme presset på sundheds-
væsnet, at byggerierne understøtter 
udviklingen af den faglige kvalitet og en 
hensigtsmæssig udnyttelse af ressour-
cerne. Sundhedsvæsnet er under pres, 
og vi kan ikke i regionerne løse fremti-
dens udfordringer alene ved at skrue op 
for behandlingsaktiviteten på sygehu-
sene. Vi skal løse vores opgaver bedre 
og for færre midler, og investeringerne i 
sygehusstrukturen udgør netop en unik 
chance for at skabe nytænkning og inno-
vation på en række områder.

Donationer til 
kvalitetsfondsprojekterne

Når det så er sagt, så skal vi i regionerne 
også have rimelige vilkår for at kunne 
løfte opgaven og vi skal – i en dialog 
med staten – udfordre rammerne, når 
de forhindrer hensigtsmæssige og for-
nuftige tiltag. Et konkret eksempel herpå 
er spørgsmålet om, hvorvidt regionerne 
kan modtage donationer til kvalitets-
fondsprojekterne, idet donationer som 
udgangspunkt vil øge den samlede inve-
stering og dermed udfordre totalramme-
princippet. På foranledning af en konkret 

Illustration af forhal ved Curavista, Gødstrup

AF BENT hANSEN, FoRMAND 

FoR DANSKE REgioNER
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forespørgsel fra min egen region vedrørende en donation til et 
sol- og vindenergianlæg til Gødstrup-projektet, har Ministeriet 
for Sundhed og Forebyggelse truffet en principiel beslutning 
om, at totalrammerne for kvalitetsfondsbyggerierne kan udvi-
des via donationer.

Det er en rigtig beslutning, som vi i regionerne er glade for. 
Det betyder først og fremmest, at vi ikke i forhold til kvalitets-
fondsbyggerierne er stillet ringere end de eksisterende og øv-
rige anlægsprojekter og hospitaler, hvor der er tradition for, at 
virksomheder og fonde kan yde støtte til udstyr, udsmykning, 
forskning m.v. til gensidig gavn for alle parter, herunder først 
og fremmest patienterne. Det betyder endvidere, at det åbner 
mulighed for at vi kan lave noget større og bedre end det bud-
getterne umiddelbart rækker til. 

Således har mange af kvalitetsfondsprojekterne oplevet en 
interesse for at give donationer til forskellige elementer i kva-
litetsfondsprojekterne, og det ville være ærgerligt, hvis vi ikke 
kunne afsøge mulighederne i den forbindelse. Det kunne op-
lagt være i relation til udsmykning, kunst, forskning, bæredyg-
tige og energirigtige løsninger m.v. hvilket også harmonerer 
med nogle af de konkrete eksempler på donationer til kvalitets-
fondsprojekterne i Region Midtjylland.

Ud over at levere patientforløb af høj patientoplevet og fag-
lig kvalitet, er der generelt et fokus på at etablere fysiske ram-
mer, der i sig selv er medvirkende til at fremme patienternes 
helbredelse. Med en bevidsthed om, at patienter og pårørende 
ofte befinder sig i en sårbar situation når de kommer på hospi-
talet, er der i forbindelse med Gødstrup-projektet planer om 
at etablere et refleksionsrum og et nyt kapel, hvor patienter og 
pårørende kan trække sig tilbage i refleksion eller bøn. 

Det 40 m2 refleksionsrum vil være centralt placeret ved ho-
spitalets hovedindgang og vil kunne tilgås af alle patienter og 
pårørende. Med placeringen ved hovedindgangen har såvel 

somatiske som psykiatriske patienter nem adgang til refleksi-
onsrummet. 

Gødstrup-projektet har ansøgt om fondsmidler til henholds-
vis skitseforslag til refleksionsrum og kapel samt udsmykning 
af rummene, og har foreløbig modtaget midler til udarbejdelse 
af skitseforslagene fra Ole Kirks Fond. Det er et godt eksempel 
på, at elementer som har stor betydning for patienterne og de-
res oplevelse af hospitalet, kan realiseres i et samarbejde mel-
lem hospitalsprojekterne, virksomheder og fonde. 

Vi er i regionerne meget taknemmelige for donationer til 
både de eksisterende og de nye byggerier og vil fortsat afsøge 
mulighederne i relation hertil. Donationerne bidrager til, at de 
nye og moderne sygehuse bliver endnu bedre, og sætter os i 
stand til at lave nogle løsninger, som der ellers ikke nødvendig-
vis er rum til inden for de afsatte rammer.

Panorama fra luften, DNV-Gødstrup, Visualiseret af konkurrencevinder på projektet; CuraVita.



MEDiCo

Århusiansk vækstvirksomhed 
udfordrer den traditionelle 
belysningsbranche
Chromaviso holder fast i brugernærheden – og insisterer på at ”innovativ” ikke er noget, man siger,  
men noget man gør. Resultatet taler sit eget sprog.

Siden 2006 har Chromaviso markeret 
sig som en utraditionel spiller på marke-
det for belysning i sundhedssektoren. 
Udgangspunktet var konceptet ”Ergo-
nomisk lys”, der udsprang af et bruger-
drevent behov for funktionel belysning 
på operationsstuer – udviklet i tæt sam-
arbejde med overlæge Jesper Durup fra 
Odense Universitetshospital. Chroma-
viso videreudviklede produktet, fik pa-
tent på konceptet og satte Ergonomisk 
Lys i produktion. I dag findes mere end 
300 installationer med Ergonomisk Lys 
over hele landet på operations- og endo-
skopiafdelinger og indenfor billeddiag-
nostik. Men det var kun begyndelsen.

Ergonomisk Døgnrytmelys for 
bedre trivsel

Næste skud på Chromaviso stammen 
er ”Ergonomisk Døgnrytmelys”, der har 
bred anvendelse inden for sundhedssek-
toren og alle andre steder, hvor menne-
sker arbejder døgnet rundt. Ergonomisk 
Døgnrytmelys er bygget op omkring 
særlige lysarmaturer, der er programme-
ret til at følge døgnets rytme. Med Ergo-
nomisk Døgnrytmelys normaliseret både 
patienternes og personalets døgnrytme, 
hvilket virker behandlingsstimulerende 
og har positiv effekt på personalets triv-
sel. I 2013 er der etableret omkring 80 
sengepladser med Ergonomisk Døgn-
rytmelys – og nye ordrer tikker løbende 

ind. Lyskonceptet er endvidere del af et 
nyt sansestimulerende koncept Cura-
vivo.

Åben innovation er vejen frem

”Vi er drevet af entusiasme og nye in-
novative måder at gøre tingene på”, for-
tæller Anders Kryger, administrende di-
rektør i Chromaviso og fortsætter: ”Vi er 
tæt på brugerne og tager udgangspunkt 
i deres behov. Dialog og lydhørhed er 
omdrejningspunktet. Samtidig er vi en 
vidensbaseret virksomhed, der målretter 
vores kommunikation, så den er relevant 
og vedkommende. Vi er stærke på råd-
givning og individuelle løsninger. For os 
handler innovation om at gå utraditionelt 
til værks – og at have noget på hjertet. I 
Chromaviso drives vi af, at forstå lysets 
betydning for mennesker – og vi ønsker 
skabe optimale forhold for patienter og 
personale gennem nytænkende lysde-
sign. Vi har vores daglige gang blandt 
det kliniske personale på hospitalerne 
og er specialiseret i at forstå og omsætte 
deres komplekse behov til enkle og an-
vendelige lysløsninger med stor bruger-
tilfredshed.

Fremtidens vækst

Senest har Chromaviso fået kontrakt 
på levering af Ergonomisk Døgnrytme-
lys til et nyt psykiatribyggeri i Åbenrå. 

Samtidig er der interesse for det bane-
brydende lyskoncept indenfor andre 
områder blandt andet ældreplejen. Med 
mange hundrede installationer på skan-
dinaviske hospitaler er både Ergonomisk 
Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys i dag 
anerkendte belysningsstandarder – og 
lyskoncepteterne er genstand for stor 
opmærksomhed fra udenlandske hospi-
taler.

Chromaviso er en del af det nye vækst-
miljø omkring Århus Universitetshospital 
Skejby, hvor også MTIC MedTec Inno-
vation Center holder til. Frem til 2015 ar-
bejder Chromaviso sammen med Aarhus 
Universitetshospital og Glostrup Hospi-
tal på at videreudvikle den eksisterende 
evidensbaserede viden omkring døgn-
rytmelys. Markedsmodningsfonden har 
bevilliget 5,3 Mio kr. til projektet.

FAKTA

Chromaviso er en vidensbaseret virksomhed med speciale i unikke lyskoncepter til sundhedssektoren. Vores innovation har 
stærkt afsæt i forskning og knowhow på området og sker i tæt samarbejde med brugerne og forskningsmiljøet. Med mange 
hundrede installationer på skandinaviske hospitaler er både Ergonomisk Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys i dag anerkendte 
belysningsstandarder.

Anders Kryger
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

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

Hvordan får vi værdi af det?
AF CiviliNgENiøR, ERiK KliiM-hANSEN

Det kan virke tungt at skulle gennemføre 
et EU-udbud: Tidskrævende, omkost-
ningsfuldt og med risiko for klager. Men 
rigtigt planlagt og gennemført kan det 
give gevinster.

Ved indkøb til en værdi på mere end 
ca. 1,5 M kr. er vi forpligtet til at anvende 
udbud.

Nogle gange kan det klares via ind-
købsaftaler, herunder SKI; andre gange 
er det ikke muligt eller hensigtsmæssigt.

I disse tilfælde er vi henvist til at gen-
nemføre et EU-udbud.

I denne artikel vil bl.a. blive belyst, 
hvordan man kan få værdi ud af dette 
arbejde og denne tilsyneladende forlæn-
gelse af indkøbsprocessen.

Grundlæggende regler for  
EU-udbud

Når man planlægger sit udbud, bør man 
holde sig de tre grundlæggende princip-
per for EU-udbud klart:
1.  Ligebehandlingsprincippet: Alle leve-

randører skal have lige vilkår.
2.  Gennemsigtighedsprincippet: Ud fra 

udbudsmaterialet skal det være objek-
tivt muligt at afgøre, hvilken tilbudsgi-
ver som skal vinde udbuddet.

3.  Forhandlingsforbuddet: Kontakten skal 
indgås på basis af tilbuddet; der må 
ikke efterfølgende forhandles vilkår og 
kontraktindhold.

Det er udbyders ansvar at dette over-
holdes. Tilbudsgivere kan klage til Kla-
genævnet for Udbud over brud på disse 
regler. Dette medfører i bedste fald for-
sinkelse og øget arbejde og omkostning 
til behandling af klagen; i værste fald til 
erstatning og til at udbuddet må gå om.

Når man arbejder med et EU-udbud, 
bør man derfor have i baghovedet at 
man efterfølgende skal kunne påvise, at 
disse principper er overholdt – og gerne 
tydeliggøre dette i sin kommunikation 
med tilbudsgiverne, så disse afholder sig 
fra at klage, fordi det er åbenlyst for dem 
at de vil tabe klagesagen.

Værdi af kravspecifikationen

For at kunne overholde gennemsigtig-
hedsprincippet, er det nødvendigt at 
man skriver en præcis kravspecifikation.

Det er en udbredt misforståelse at 
”præcis” betyder ”detaljeret” eller ”spe-
cifik”: Altså at man skal angive hvordan 
opgaven skal løses og måske med hvilke 
komponenter. Dette er sjældent en god 
ide; specielt risikerer man at overtræde 
Ligebehandlingsprincippet ved angi-
velse af bestemte fabrikater eller model-
ler.

I stedet anbefales det at man specifi-
cerer opgaven på et forretningsmæssigt 
niveau: Hvilken opgave har vi som or-
ganisation, og hvordan skal den efter-
spurgte ydelse/vare hjælpe os med at 
løse denne opgave?

Trin 1: Nuværende situation & 
behovsafklaring
Begynd med at beskrive den nuværende 
situation i form af:
a.  Hvilket system har vi i dag, som udfyl-

der denne opgave (hvis noget)?
b.  Hvilke behov opfylder dette system, 

og hvilke behov opfyldes eventuelt 
dårligt?

c.  Hvilke arbejdsgange er knyttet til sy-
stemet og til løsning af opgaven?

d.  Hvilke andre systemer har forbindelse 
med systemet (interfaces)?

Denne opgave kan være triviel, hvis man 
allerede har god systemdokumentation. 
Andre gange kan det kræve en del ar-
bejde, men i disse tilfælde får man også 
tit ”aha!”-oplevelser omkring, at opgaven 
med udskiftning af systemet måske er 
lidt mere kompleks, end man først havde 
tænkt.

Beskriv dernæst, hvilke behov som 
ønskes opfyldt af det nye system. Det 
er her vigtigt at alle involverede (interes-
senter) bliver hørt: Dels sikres det at alle 
behov bliver afdækket, dels giver det 
ejerskabsfornemmelse i hele den berørte 
del af organisationen. Nedskriv gerne 
alle ønsker – også de modstridende og 
de urealistiske.

Drøft gerne om de nuværende ar-

bejdsgange er de mest hensigtsmæssige 
fremadrettet, og beskriv gerne ideer til 
forbedrede arbejdsgange, f.eks. øget 
brug af selvbetjening.

Trin 2: Alternativ-analyse og 
Kravspecifikation
Træerne vokser ikke ind i himlen: Der er 
begrænset tid og begrænsede midler.

Der er sikkert i arbejdsgruppen nogle 
meget konkrete bud på en mulig løsning, 
men kan andre alternativer (jfr. behovs-
afklaringen) være relevante at se på som 
mulige tilbud?

Og er der andre som bestemt ikke er 
relevante? F.eks. at eje systemet vs. at få 
det leveret som en service.

Som hovedregel anbefales det at ar-
bejde med 2-3 alternative løsningsmo-
deller: Hvis der kun er én, vil man let 
komme til at tænke for snævert i sine 
krav: At beskrive en løsning snarere end 
et behov. Hvis der er mere end 3, taber 
man overblikket.

Derefter opstilles klare, identificerede, 
testbare krav:
a.  Mindstekrav: Hvis ikke systemet over-

holder disse, er det ubrugeligt.
b.  Andre krav (eller konkurrenceparame-

tre): Krav som ønskes opfyldt ”bedst 
muligt”.

Brug mindstekrav til at specificere stør-
relse af systemet (antal arbejdspladser, 
kapacitet etc.) og helt fundamentale 
nødvendige egenskaber.

Formuler gerne ”andre krav” i stil 
med ”Hvordan understøtter systemet at 
xxx udføres effektivt?”, hvor xxx er en 
central del af arbejdsprocessen, hellere 
end at specificere hvilke funktioner som 
systemet skal tilbyde. Bed tilbudsgiver 
om at specificere, hvilke funktioner som 
systemet tilbyder for at understøtte ar-
bejdsgangen.

Overvej endelig, om alle ”andre krav” 
er lige vigtige; hvis ikke, så mærk hvert af 
dem f.eks. ”høj prioritet”, ”medium prio-
ritet” og ”lav prioritet”.

Fortsættes side 12



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

Ikke 2 opgaver er ens. Vi kan hjælpe dig med den rigtige 
beslutning, hvor kombinationen af de bedste produkter til 
den givne løsning bliver sat korrekt sammen. 

Det er vores mål at gøre de enkelte processer lettere, for 
på den måde at sikre, at projektet udføres rigtigt første 
gang - hver gang. Det sikrer god økonomi.

ARDEX yder specifik skriftligt bistand i form af konstruk-
tionsbeskrivelser, korrekt produktplacering og bekræfter 
tekniske krav.

Kemikaliebestandige fuger, 
der kan modstå belastningen fra 
daglig, hård rengøring.

Høj trykstyrke og glat finish gør 
spartelmassen i stand til at modstå 
rullende belastning.

ARDEX leverer systemløsninger, 
hvor tid og risiko minimeres og pro-
jekter afsluttes uden problemer. 

www.ardex.dk

Gulv- og vådrumsløsninger til hospitalssektoren:

Sikre løsninger  
på vitale områder

Hospital Drift og Arkitektur.indd   1 1/27/2014   11:11:17 AM
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Trin 3: Udbudsmaterialet
Vælg en passende kontraktskabelon (for 
IT-systemer virker K01 oftest glimrende) 
og udfyld alle relevante dele af denne. 
Efterlad tydeligt mærkede steder i doku-
mentet, hvor tilbudsgiver skal indsætte 
sine informationer.

Vær omhyggelig med at specificere 
alle emner og ydelser, som kan blive 
aktuelle i kontraktperioden, herunder 
implementeringsprojektet og evt. data-
konvertering. Priser i kontrakten vil 
være skarpe, hvorimod glemte ydelser 
og emner må oftest købes til listepris 
(og i værste fald kræves et yderligere 
udbud).

Vær omhyggelig med udformning af 
udvælgelseskriterier, så de ikke kom-
mer til at udelukke den/de tilbudsgivere, 

man er mest interesseret i, men så fuld-
stændig håbløse tilbudsgivere kan fra-
sorteres let.

Vær også omhyggelig med udform-
ning af tildelingskriterier:
a.  Hvordan beregnes ”pris”, og hvor me-

get vægter denne?
 Rigtig mange klagere får medhold i 
klager over uigennemsigtig vurdering 
af pris.

b.  Hvordan vægtes opfyldelse af konkur-
renceparametre?
 På dette punkt har udbyder en meget 
stor skønsmargin, men principperne 
for tildeling af point skal være klart 
specificeret.

c.  Evt. andre underkriterier og deres 
vægtning.

Få endelig en jurist eller advokat til at 
gennemse det hele.

Trin 4: Prækvalifikation
Hvis der er mere end 5 mulige tilbuds-
givere, kan det overvejes at anvende 
Begrænset Udbud med prækvalifikation 
som en separat fase, hvor tilbudsgivere 
frasorteres på baggrund af udvælgelses-
kriterierne.

Hvis ikke, så drop denne fase.

CASE SToRy

Et dansk hospital skulle udskifte sit pa
tientkaldesystem til den nye generation 
med kald på håndsæt i stedet for lyd 
og lys på gangene.

Man havde fået et overslag fra nu
værende leverandør på kr. 3.6 M for 
udstyr og licenser, hvorefter det beslut
tedes at gennemføre EUudbud.

Man hyrede en uvildig rådgiver, som 
stod for projektledelse og gennemfø
relse af udbud, jfr. den ovenfor beskrev
ne proces.

Inden udbuddet var der utilfredshed 
med den eksisterende leverandør, idet 
man oplevede at det var svært at få 
kvalificeret support.

Den eksisterende leverandør vandt 
udbuddet, og den resulterende øko
nomi blev:

1.  Kontraktsum: kr. 3,0 M (leverandør)
2.  Rådgivning: kr. 0,7 M (uvildig rådgi

ver)
3.  Total: kr. 3,7 M

Imidlertid var man i udbudsforløbet 
blevet opmærksom på et antal udvidel
ser og ydelser, som også var nødven
dige, så sammenligningsgrundlaget til et 
indkøb ”uden udbud” var :

1.  Hardware og licenser : kr. 3,6 M 
(svarende til nuværende system)

2.  Hardware og licenser : kr. 0,7 M 
(udvidelser)

3.  Installation og tilhørende ydelser : kr. 
0,7 M

4.  Total: kr. 5,0 M

Altså en besparelse på kr. 1,3 M.

Der gennemførtes en afklaringsfase, 
hvor konfiguration og installation og 
uddannelse blev gennemført for én 
afdeling, hvilket dannede baggrund for 
en detaljeret plan for den resterende 
implementering.

Rådgivers plan for udbudsforløbet og 
afklaringsfasen blev overholdt, mens 
hovedimplementeringen blev forlæn
get med 2 måneder grundet forhold 

på hospitalet, som først blev klargjort i 
afklaringsfasen.

Brugerne udtrykte tilfredshed med 
forløbet og det resulterende system, 
idet der i forbindelse med projektet 
blev etableret et langt tættere samar
bejde med leverandøren og afklaret 
muligheder i systemet, som man ikke 
tidligere havde fået oplyst.

Ledelsen udtrykte tilfredshed med at 
hver afdeling tidligt blev informeret om 
”drejebog” for udskiftningen, og der 
aftaltes tidsrum for installationen og 
oplæring.

Leverandøren udtrykte tilfredshed 
med klarheden i udbudsmaterialet: At 
det muliggjorde nøjagtig planlægning af 
indkøb og ressourcer, hvilket reduce
rede omkostningerne.

Trin 5: Tilbud
I tilbudsfasen besvares spørgsmål fra til-
budsgivere; svarene skal stilles til rådig-
hed for alle; spørgsmålene bør forinden 
være anonymiseret.

Det kan være hensigtsmæssigt med 
et Orienteringsmøde, hvor mulige til-
budsgivere får en kort præsentation af 
den udbudte opgave og får lejlighed til 
at inspicere det område, hvor den skal 
installeres.

Al anden kommunikation mellem ud-
byder og tilbudsgivere om udbuddet fra-
rådes på det kraftigste i denne fase.

Trin 6: Tilbudsevaluering og 
tildelingsbeslutning
Det kan anbefales at hver tilbudsgiver får 
mulighed for at præsentere sit tilbud, og 
gerne at opfyldelsen af konkurrencepa-
rametrene demonstreres.

Når forarbejdet med udbuddet er 
gennemført omhyggeligt, er den øvrige 
evaluering og beslutning om tildeling en 
interessant, men forholdsvis simpel pro-
ces.

Trin 7: Kontrakt
Kontraktunderskrift kan foretages 10 
dage efter at tildelingsbeslutningen er 
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Erik KliimHansen er civilingeniør og har 30 års erfaring med 
IT, de sidste 8 år som uvildig rådgiver med projektledelse, 
rådgivning og EUudbud som speciale, heraf en stor del som 
rådgiver på hospitaler omkring Teknisk IT.

Kontakt: erik@infoprocess.dk  
www.infoprocess.dk
Tlf. 21 73 11 61

kommunikeret til tilbudsgiverne, med-
mindre der er indgivet klage. Det er en 
meget enkel proces, da der jo ikke er mu-
lighed for forhandling.

Trin 8: Afklaringsfase
Med udgangspunkt i K01-kontrakten an-
befales det at kontraktperioden startes 
med en afklaringsfase. Det anbefales at 
der i kontrakten er klare krav til denne 
fase, herunder at leverandøren opstiller 
en del af systemet til begrænset brug. 
I denne fase vil både leverandøren og 
kundens organisation have stort fokus på 
det nye projekt, og eventuelle uklarhe-
der og misforståelser vil effektivt kunne 
løses.

Leverandøren vil endvidere være mo-
tiveret af at kunden har udtrædelsesad-
gang, hvis fasen ikke forløber til kundens 
tilfredshed, mod at betale en begrænset 
procentdel af den samlede kontraktsum.

Trin 9: Hovedimplementering
Når alt det indledende arbejde er syste-
matisk udført og dokumenteret, vil im-
plementeringen på hospitalet kunne ud-
føres i henhold til en troværdig plan, som 
kan aftales med klinikken og give mindst 
mulig forstyrrelse.

Opsummering

Omhyggeligt arbejde med gennemfø-
relse af EU-udbud kan tjene sig hjem 
med overskud gennem værdien af
1)  Bedre pris på den centrale ydelse
2)  Bedre pris på de tilknyttede ydelser, 

som er medtaget i udbuddet
3)  Minimering af risiko for klager med 

tilhørende forsinkelse og fordyrelse af 
udbudsforløbet

4)  Forbedringer i fremtidige arbejds-
gange, efter omhyggelig behovsafkla-
ring

5)  Forankring i organisationen, med til-
hørende forståelse for og accept af 
det nye system

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

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

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

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

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Flotte linjer
og funktionelle

             detaljer 

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

Hvor andre er begrænset til 

at bruge 80 mm-moduler, 

tilbyder vi som de eneste  

45 mm-moduler. Derved får 

vi på praktisk og elegant vis 

plads til flere spor i panelet.

6)  Undgåelse af mangler i kravspecifika-
tionen, med efterfølgende forsinkel-
ser og fordyrelser

7)  Pålidelig planlægning af såvel udbuds-
forløbet som implementeringsforlø-
bet, til gavn for både kunde og leve-
randør

En professionel rådgiver kan hjælpe i 
denne proces, hvis de relevante kompe-
tencer og erfaringer ikke findes internt i 
organisationen, eller hvis det er svært at 
afsætte den nødvendige koncentrerede 
arbejdstid for de relevante personer.
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Palladium Komplekset får 
skridsikkert vinylgulv
I Helleruphavn lige nord for København 
finder man i dag i det gamle Palladium 
Kompleks en bred vifte af sportsklubber. 
Her ligger blandt andet Hellerup Sejl-
klub, Hellerup Roklub, Hellerup Dame 
Roklub, Kajakklubben Nova og Hellerup 
Fægteklub. Hellerup Roklub ejer som 
den eneste klub i komplekset sine byg-
ninger selv. Det betød at klubben for 
halvandet år siden selv kunne træffe be-
slutning om at opføre en ny badstue på 
roklubbens areal direkte ud til Øresund. 
Og sådan blev det.

Etableringen af vinterbadeklubben 
blev en del af et større ombygningspro-
jekt, som arkitektfirmaet Nanna Kallen-
bach & Jakob Rasmussen Aps. kom til at 
stå for. Man havde i forvejen en sauna 
og brugte omklædningsfaciliteterne i 
roklubben, men man ønskede at samle 
både omklædning, bad, toilet og sauna 
på ét sted. Og kravene var klare, ”Med 
300 roklubmedlemmer og 400 badstue-
medlemmer er det ekstremt vigtigt, at 
skridsikkerheden, hygiejnen og rengø-
ringsvenligheden er i top, for belastnin-
gen på faciliteterne er stor”, siger Jakob 
Rasmussen, Arkitekt hos arkitektfirmaet 
Nanna Kallenbach & Jakob Rasmussen 
Aps.

Da arkitektfirmaet skulle vælge gulv-
belægning var man ikke i tvivl om ma-
terialevalget – der skulle ligge vinyl på 
gulvene. Arkitekt Jakob Rasmussen 
havde igennem en årrække erfaret, at 
man i Sverige var flittig til at anvende 
vinyl i blandt andet saunaer, og det med 
god grund. ”Vinyl kan tåle både vand og 
varme, og det efterlader et indtryk af, at 
det nemt kan rengøres”, siger Jakob Ras-
mussen. Valget faldt derfor på det skrid-
sikre vinylgulv Walkway VM20 fra Altro.

Saunaen i vinterbadeklubben er nu 
halvandet år gammel og Jakob Rasmus-
sen, der jævnligt besøger klubben er ikke 
i tvivl om, at gulvet lever op til forvent-
ningerne. ”Vi er meget begejstrede for 
gulvbelægningen, der i den grad lever 
op til forventningerne om både høj sik-
kerhed, god hygiejne og optimal rengø-
ringsvenlighed. Faktisk er vi så tilfredse 
med gulvet, at vi i firmaet nu anbefaler 
VM20 alle de steder, hvor vi laver instal-

lationer af denne art. Vi har tidligere haft 
så meget ballade med fliser og natursten, 
både fordi de nemt får revner og dermed 
kompromitterer hygiejnen, men også 
fordi de ikke er spor skridsikre. Disse 

problemer bliver helt afhjulpet med et 
skridsikkert vinylgulv, som det vi har fået 
lagt i vinterbadeklubben”, slutter Jakob 
Rasmussen.



For yderligere information: 
Marie Koch, mako@force.dk    
www.forcetechnology.com
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Bliv klogere på brugeren 

Designpsykologi den 5. maj 
Forbrugerpsykologi den 19. maj 
Arkitekturpsykologi den 26. maj

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

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

Air-Consult ApS  Vandkærsholmvej 2
DK 8400 Ebeltoft  Tlf: 70 20 30 72

www.friskvand.dk

Vægmonteret tappeunit

• Væghængt eller indbygningsmodel med 

ekstern vandkøler

• Udført i rustfrit stål

• Betjening via touch-panel

• Pladsbesparende og rengøringsvenlig på 

gangarealer

• Opfylder brandmyndighedernes krav

Specielt udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder

MAQUET Danmark A/S

Firskovvej 23

2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL -
OPTIMAL WORKPLACES

The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardio-
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NY App  
– Lir eller lønsomt?

ValSuite App

Ellab A/S bestræber sig på at være på forkant 
med udviklingen, og benytter sig af den se-
neste teknologi. Dette har resulteret i en ny 
app blandt målrettet de danske hospitaler. 
Denne gratis app, der hedder ValSuite og kan 
installeres på en iPad eller mobilen, er det ny-
este skud på stammen fra de seneste måne-
ders lanceringer af nye produkter.

Ellab A/S er en selvejende, dansk virk-
somhed og en af verdens førende udviklere 
og producenter af præcisionsmåleudstyr 
og software til at validere og dokumentere 
termiske processer i medicinalindustrien og 
på hospitalerne. Ellabs løsninger anvendes 
til kontrol af temperatur, fugtighed, tryk og 
ledningsevne ved for eksempel validering af 
autoklave (op til 150 °C) og instrumentopva-
skere, samt opbevaring af lægemidler, blod- 
og vævsprøver i klimaskabe, kølere og -80 °C 
frysere.

Online graf

Tilbage til spørgsmålet – lir eller lønsomt? Det 
ærlige og korrekte svar er, at der er noget lir 
over det, men absolut også lønsomt! App’en, 
der han hentes i App Store eller blot ved at 
bruge mobilens browser, er tilknyttet Val-
Suite valideringssoftware. Med app’en instal-
leret på en iPad eller mobilen, er det muligt 
løbende at følge data fra de processer, hvor 
Ellabs måleudstyr er placeret. Målingerne 
kan følges både numerisk og grafisk. Dette 
gør det muligt at have et overblik over pro-
cesserne – hvor som helst, og når som helst. 
Det betyder, at det er muligt at overvåge kriti-
ske processer og tilgå vigtigt information selv 
i områder, hvor det er besværligt eller umuligt 
at medbringe en computer.

Direkte overførsel af foto

De fleste mobiltelefoner har i dag et indbyg-
get kamera, og det benytter den nye app sig 
af. På denne måde er det muligt at tage bil-
leder af væsentlige detaljer i processen, og 
ved hjælp af app’en overføre dem direkte til 

computeren, hvor ValSuite software er instal-
leret. Da mobilen ofte er ved hånden, kan bil-
lederne tages hurtigt, når der er brug for det, 
hvilket gør funktionen fleksibel og nem at 
benytte. Sådan bliver det enkelt at anvende 
billederne i ValSuite software til at anskuelig-
gøre og dokumentere kritisk procesdata.

Link til valideringsrapport

En anden brugervenlig funktion er, at app’en 
giver adgang til data fra afsluttede processer. 
Dermed kan brugeren hurtigt gennemse re-
levant data fra en vilkårlig proces. Dette in-
kluderer de analyseresultater og validerings-
rapporter, der er skabt i ValSuite software. 
Dette åbner op for, at nøglepersoner, ledere 
og godkendende instanser straks kan få ad-
gang til de endelige valideringsresultater på 
iPad eller mobilen. Således har app’en flere 
funktioner, der gør det muligt for brugeren at 
løse praktiske gøremål enkelt og hurtigt.

TrackSense Pro Læsestation

Den nye app er kompatibel med den seneste 
version af ValSuite software, hvor der også er 
udviklet nye funktioner. Det nye program kan 
således tilsluttes Ellabs nye Multi læsestation, 
der starter og aflæser samtlige dataloggere 
samtidigt. Dette giver store tidsbesparelser, 
når et større antal dataloggere skal anvendes 
til validering af eksempelvis autoklave og in-
strumentopvasker. I de fleste tilfælde bliver 
opstart og aflæsning mere end 10 gange hur-
tigere med den nye Multi læsestation.

Valideringsrapport

Desuden har valideringsrapporterne i Val-
Suite software fået nyt layout, der er præ-
sentabelt og overskueligt. Den tydelige 
markering af resultatet (ikke-godkendt eller 
godkendt), giver et hurtigt overblik over pro-
cesserne og dokumenterer kvaliteten. Dette 
er afgørende i forbindelse med hospitalets 
opfyldelse af kravene i Den Danske Kvalitets-
model (DDKM).
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kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

DORMA Danmark A/S
T +45 44 54 30 00
www.dorma.dk

samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk
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Kanaler
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Direkte adgang til support

I DDKM henvises der til standarder gældende for genbe-
handling af medicinsk udstyr og tekstiler i autoklaver og 
instrumentopvaskere, som hospitalerne skal efterleve. Spe-
cifikt henvises der til DS 2451-13 (Krav til genbehandling af 
steriliserbart medicinsk udstyr), DS 17665 (Udvikling, vali-
dering og rutinekontrol af en sterilisationsproces for medi-
cinsk udstyr) og DS 15883 (Krav og prøvning for vaskedes-
infektorer, der anvender termisk desinfektion til kirurgiske 
instrumenter, anæstesiudstyr, utensilier, etc.).

Den sidste nye funktion der skal fremhæves er, at der i 
ValSuite software nu findes direkte web link til Ellab Support 
og Ellab eService. Ellabs ekspertise bliver brugt meget, når 
der opstår uventede udfordringer. Står man midt i at skulle 
løse en valideringsopgave ude hos kunden, skal hjælpen 
hurtigt frem. I de fleste tilfælde løses problemet fleksibelt via 
internet og telefon, og her kan de direkte links til Support og 
eService være af afgørende betydning.

For yderligere information se www.ellab.com eller kontakt 
Enrique Riis fra Ellab A/S på e-mail er@ellab.com 
eller telefon 44 52 05 00.



RåDgivNiNg

Masser af brugbar læring 
fra DNU
I oktober 2009 blev første spadestik til Det Nye Universitetshospital Aarhus (DNU), taget. Nu hvor dette 
hospitalsbyggeri for alvor er ved at skyde i vejret, giver Rådgivergruppen DNU, der består af C. F. Møller, 
Alectia, Rambøll, CUBO og Søren Jensen her væsentlige erfaringer fra pioner-årene videre.
 

Rådgivergruppen DNU er identisk med 
den rådgivergruppe, der arbejder på 
Universitetssygehus Køge (USK), blot 
med den forskel at CUBO og Søren Jen-
sen i dette projekt indgår i gruppen som 
underrådgivere. Derfor gør gruppen 
selv en dyd ud af at trække erfaringer fra 
DNU med over på USK-projektet. Det 
gælder for eksempel på det organisato-
riske plan:

”Da vi i tilbudsfasen skulle afgøre, 
hvordan vi ville organisere os i Rådgiver-
gruppen USK, blev vi hurtig enige om en 
konsortiemodel, hvilket vi har gode erfa-
ringer med fra DNU. Den fungerer som 
en selvstændig virksomhed med egen 
direktion og bestyrelse, og vi har derfor 
stiftet et interessentskab,” fortæller pro-
jektdirektør Hans Kragh fra Rambøll, der 
er i USK-direktionen sammen med pro-
jektdirektør Svend Gausheim Hvid fra 
C.F. Møller og forretningsdirektør Mi-
chael Jensen fra Alectia.

Stærk virksomhedskultur skaber 
flere ressourcer

Denne konstruktion er god idé – af flere 
årsager. Den giver nemlig lige adgang til 
konsortiemedlemmernes ressourcepor-
teføljer og understøtter desuden udvik-
lingen af en selvstændig og dedikeret 
virksomhedskultur.

”Hvis man skulle være grov, kan man 
næsten kalde vores setup for et vikarbu-
reau. Først identificerer vi behovet for 
ressourcer, og så foregår rekrutteringen 
efter ’best man for the job’-princippet. 
Her kan vi trække på hele konsortiets og 
underrådgiveres kompetencer, hvilket er 
en enorm styrke. Vi følger en fordelings-
nøgle konsortiemedlemmerne imellem, 
baseret på de honorarstørrelser, vores 
respektive ’moderselskaber’ er stillet i 
udsigt. Men ellers er der frit slag blandt 
vores virksomheders respektive medar-

bejderskarer,” fortæller Svend Gausheim 
Hvid og tilføjer:

”De folk, der arbejder på projektet 
i længere tid sidder samlet på ét pro-
jektkontor i et engagerende tværfagligt 
miljø. For dem er det nærmest som at 
skifte til en helt ny virksomhed, hvilket 
vi har oplevet som en stor fordel. Alle er 
dedikeret til projektet, og der udvikles en 
stærk virksomhedskultur baseret på det 
bedste fra alle virksomhederne.”

Alligevel har rådgivergruppen justeret 
et par ting på USK-projektet i forhold til 
DNU:

”For at skabe endnu større fleksibilitet 
i bemandingen af de forskellige delpro-
jekter, har vi ændret ’honorarløftet’ til 
vores moderselskaber fra et ret fast be-
løb til et fleksibelt spænd. Dette giver os 
mere frihed til at føre ’best man for the 
job’-princippet ud i livet og bemande 
de enkelte projekter så hensigtsmæssigt 
som muligt,” siger Michael Jensen.

Forløbet på DNU har også vist, at der 
er stort behov for konstant beslutnings-
kraft. Derfor har konsortiepartnerne 
valgt at have tre personer i direktionen 
på USK imod to på DNU.

Vigtigt med god tid til 
forventningsafstemning

En helt markant læring fra DNU-projek-
tet handler om mødet mellem bygherre 
og rådgivergruppe:

”Vi oplevede i den første tid mødet 
mellem rådgivergruppe og bygherre 
som et møde mellem en projektoriente-
ret og en driftsorienteret kultur. Og det 
har givet udfordringer i mange sammen-
hænge – blandt andet i måden at fortolke 
og bruge kernebegreber på. Derfor har 
vi arbejdet meget med at udvikle et fæl-
les begrebsapparat og afstemme for-
ventninger. Og vi har draget den læring, 

Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S
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at man næsten ikke kan prioritere dette 
nok i indledningen af projekter af DNU’s 
og USK’s størrelse og kompleksitet,” si-
ger Hans Kragh.

En dyr værktøjskasse der fører til be-
sparelser

Også på det arbejdsmetodiske om-
råde har der været store gevinster at 
hente ved at kigge tilbage på de tidlige 
år i DNU-projektet og evaluere. En af de 
væsentligste er håndtering af de digitale 
krav til projektering i det offentlige byg-
geri, hvor rådgiverbranchen i disse år 
står midt i et paradigmeskifte:

”I mange andre lande er rammerne 
defineret af nationale standarder. I Dan-
mark er det op til det enkelte projekt at 
finde ud af, hvordan rammerne skal ope-
rationaliseres, og det er noget, der nemt 
kan sprænge budgettet”, fortæller Svend 
Gausheim Hvid.

Gruppen besluttede at adressere de 
digitale udfordringer og skabte en værk-
tøjskasse med fælles standarder, red-
skaber og retningslinjer for den digitale 
arbejdsmetode.

”Det har 
været en 
udfordrende 
proces, som 
dog i høj grad 
har været ind-
satsen værd. 
Værktøjskas-
sen har skabt 
de resultater 
og effektivi-
seringer, som 
var tiltænkt, 
og vi har nu 
et uvurderligt 
aktiv til brug 
i andre, lig-
nende projekter som nu for eksempel 
USK,” fortæller Michael Jensen.

Hospitaler skal også være gode 
for vores oldebørn

Af vigtige erfaringer med projektering af 
DNU fremhæves også fokus på at frem-
tidssikre hospitaler.

”Hospitaler er under konstant æn-
dring for at imødekomme nye behand-
lingsforme og ændringer i befolkningens 
sygdomsmønstre. Vi har udviklet en de-
signstrategi for fleksibelt byggeri, hvor 
konstruktioner, installationer og indret-
ning giver mulighed for at benytte rum 
og afdelinger til mange forskellige for-
mål. Samtidig er det væsentligt at skabe 
noget, som kan udvides og ændres på 
– det nytter for eksempel ikke at lave et 
ikonbyggeri, hvor det ikke er muligt at 
bygge ud eller trække fra. Nøgleordene 
er derfor fleksibilitet, standardisering 
og typificering,” siger Svend Gausheim 
Hvid.

Byggeriet af DNU i Aarhus står efter 
planen færdigt i 2018. Byggeriet af USK 
går i gang 2015 og står efter planen fær-
digt i 2021.

TRE goDE RåD FRA KoNSoRTiET BAg DNU og USK

•		Lav	en	projektorganisation,	hvor	rådgivergruppen	reelt	og	juridisk	fungerer	
som én samlet helhed

•		Vær	særlig	opmærksom	på	at	afstemme	forventninger	og	skabe	et	fælles	
sprog mellem bygherre og rådgivergruppe

•		Sørg	for	at	fremtidssikre	hospitalet	og	at	planlægge/designe	således	at	man	
kan løbende kan tilpasse byggeriet

Visualisering af Universitetssygehus Køge: Rådgivergruppen USK I/S, et konsortium af  C.F. Møller, Alecita og Rambøll
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Gode byggematerialer 
sikrer hurtigere og bedre 
byggeprojekter
Ardex A/S leverer byggematerialer, men benyttes også i stigende grad af arkitekter, ingeniører og 
entreprenører som specialiseret rådgiver undervejs i byggerier for at sikre projekter mod ubehagelige 
overraskelser og sikre kunden det ønskede resultat

AF JoURNAliST iB ERiK ChRiSTENSEN,  

CypRESS KoMMUNiKATioN

Når hele regnestykket i et byggeprojekt 
gøres op og de mange mandetimer og 
den dyre affugtning der blev sparet ved 
at anvende Ardex produkter trækkes fra, 
er Ardex byggematerialer ikke dyrere 
end de fleste konkurrerende byggema-
terialer med lavere udsalgspriser.

Det vurderer arkitektrådgiver og pro-
jektleder ansvarlig Anne Mette Weng 
fra producenten Ardex A/S, der har set 
mange skader i byggerier opstå ved for-
kert materialevalg, fejldimensionering og 
ukendskab til materialers egenskaber og 
rette brug.

Ardex er et brand, men også en stor 
tysk producent af flise- og montageklæ-
bere, fuge- og partelmasse, gulvlim, våd-
rumsmembraner, undergulve, primere 
m.m. Produkterne koster, men er meget 
arbejdskraftbesparende i brug og særde-
les holdbare. 

I Danmark har Ardex skandinavisk 
kontor i København og fabrik i Heden-
sted ved Horsens. Ardex råder over et 
team af tekniske konsulenter, der kan gå 
ind og vurdere udfordringerne i et pro-
jekt og løse dem, så kunden er sikker på 
det bedste resultat.

Ardex er gået i offensiven for at gøre 
byggefolkene mere bevidste om mate-
rialernes betydning for det færdige byg-
geri. Projektansvarlig og arkitektrådgiver 
Anne Mette Weng har det seneste års 
tid mærket stigende interesse for rådgiv-
ning om specialprodukterne fra Ardex:

– Mange materialer bliver skjult i byg-
geriet, så man kan ikke se, om der er 
brugt dyre og holdbare materialer eller 
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billige produkter. Det viser sig først bag-
efter, når gulvene på hospitalerne og ple-
jecentrene revner, fordi de var for svage 
til den rullende trafik med vogne.

Næsten alle sygehuse har oplevet rev-
nede gulve. Man kan også tage ud på de 
nye plejecentre og ved selvsyn se, hvor-
dan man har lappet næsten helt nye lino-
leumsgulve, fordi undergulvene var for 
svage, knækkede og faldt sammen.

Professionelle fagfolk, der har prøvet 
byggematerialer af høj kvalitet, værdsæt-
ter produkterne og fortsætter med at an-
vende dem, fordi de oplever det sparer 
arbejdstid og giver en ekstra værdi, der 
mere end opvejer merprisen, siger hun.

Kvaliteten giver tryghed i projektet
Det er enormt vigtigt at tænke i hold-

barhed for alle materialer, der kan holde 
til den hårde belastning der er i produk-
tionskøkkener, medicinrum, patientstuer 
etc. Høj kvalitet, viden om deres rette 
brug sikrer lang levetid og et problemfrit 
byggeri.

– For arkitekter er den helende arki-
tektur meget vigtig, men den kan man 
kun opleve, hvis byggematerialerne hol-
der. Styrken på et gulv skal typisk op på 
30 Newton pr. kvadrat-millimeter for at 
kunne tåle den rullende belastning.

Afretningslaget skal være dimensione-
ret korrekt alle steder. På mange hospita-
ler og plejecentre er gulvene revnet og 
smuldret. Flisefuger af ren cement bliver 
opløst i køkkenerne og laboratorier af de 
skrappe rengøringsmidler.

Her kan løsningen, ifølge Anne Mette 
Weng, være cementfuger med epoxy 
som fx “Ardex EG8-hybridfuge”, der fyl-
der godt, har fugtafvisende overflade, 
så fugerne forsegles mod indtrængende 
vand og rengøringsmidler.

Porøse og fugtsugende natur- eller 
skiffersten skaber tit problemer, når fugt 
fra den bagvedliggende cementbase-
rede fliseklæber trækker op i stenene og 
efterlader grimme aflejringer af minera-
ler på overfladen, når vandet fordamper 
fra den.

For at undgå dette velkendte problem, 
har Ardex udviklet et naturstenspro-
gram, hvor den særlig ARADURAPID-
effekt, der er et af kendetegnene ved 
ARDEX´s produkter, særligt kommer til 
sin ret. Den består i en speciel cement-
blanding, der binder opblandingsvandet 
krystallinsk, så det ikke fordamper op 
gennem stenene.

Med klæberen behøver flisebelægnin-
gen heller ikke udtørring med hverken 
varmekanoner eller affugtere. Det sparer 
megen energi og kan i høj grad rykke et 

helt projekt i retning af et bæredygtigt 
byggeri, siger Anne Mette Weng.

Skal byggeriet være DGNB bæredyg-
tigt, gælder det om at få Ardex produk-
ter ind blandt byggematerialerne. De 
er godkendt til at indgå i et DGNB god-
kendt byggeri, så de kan tælles med i det 
samlede regnskab. 

Har ikke råd til billige produkter
Fordelen ved Ardex er blandt andet 

den korte tørre- og hærdetid, der sparer 
mange arbejdstimer. Vådrumsmembra-
nen hærder på 3 timer, fliseklæberen -og 
fugen på halvanden. Hæfteevnen er så 
høj, at fliserne kan trykkes på plads uden 
kryds og muresnor.

– Når man regner sparede arbejds-
gange og kortere ventetid, tjener man 
hurtigt merprisen ind og så ligger vi pris-
mæssigt på niveau med konkurrenterne. 
Når vi får overbevist en entreprenør eller 
murer om, at det er værd at prøve, vinder 
vi typisk vedkommende som fast kunde.

– Mange der siger, at de havde hørt 
at vore produkter er dyre, konkluderer 
heldigvis bagefter, at produkterne er så 
effektive, at de ikke har råd til at bruge 
andre. Vi hjælper kunderne i gang og 
sikrer dem trygheden ved at bruge vore 
produkter, siger Anne Mette Weng.

Leverandøren i rollen som rådgiver
Virksomheden har kursuslokaler i 

Herlev, hvor kunderne kan prøve materi-
alerne og få tips under kyndig vejledning 
af en konsulent. Ardex tager også ud og 
laver prøveoplæg eller man kan bestille 
virksomheden til at opbygge en mockup 
i naturlig størrelse.

– Arkitekter, ingeniører og entrepre-
nører kan ikke vide alt om byggemate-
rialer, uddyber Anne Mette Weng og 
hentyder til den nye rådgiverrolle som 
Ardex i stigende grad spiller inden for 
byggeprojekter:

– Arkitekterne har især det seneste års 
tid taget fat i os og brugt os mere som 
rådgivere, fordi vi ved, hvad der er vig-
tigt at tage hensyn til og kender alt til tek-
nologien bag produkterne. Det gælder 
også de mere usynlige og måske kede-
lige ting som fliseklæb og undergulve.

Det betragtes i dag ok at bruge en 
leverandør med specifik viden som pro-
fessionel rådgiver. Den bedste totaløko-
nomi opnår man også ved at tage alle 
overvejelser ind fra starten af et bygge-
projekt. Det er derfor vigtigt at arkitek-
terne har mod til at benytte sig af vor 
specialviden.

Vi ønsker at blive set som en ekstra 
ressource på tegnestuerne og mere end 
en, der bare vil sælge bestemte produk-

ter. Vi ønsker at få byggefolk til at se to-
taløkonomisk på projekterne i stedet for 
kun at fokusere på en lille del.

Vore produkter er måske lidt dyrere 
end så mange andre på markedet i ind-
køb, men man sparer også merprisen 
ind og kan sove roligt om natten ved at 
undgå mange problemer efterfølgende. 
Anvendt korrekt holder materialerne til 
hårdt dagligt fysisk slid i mange år, siger 
Anne Mette Weng.

Anne Mette Weng

Næste nummer af
Hospital, Drift & Arkitektur
udkommer den 7. marts.

Deadline den 15. februar
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Partnerskaber 
skaber innovation og 
effektiviseringer
Philips satser på et tæt, langvarigt og resultatorienteret offentligt-privat samarbejde med regionerne, når 
der etableres nye akuthospitaler og supersygehuse. Erfaringerne fra projekter i udlandet viser, at der kan 
opnås væsentlige fordele ved partnerskaberne

Over den kommende årrække vil der 
blive opført hospitaler for langt over 40 
mia. kr. i Danmark, hvilket medfører, at 
der vil blive skabt en række nye og inno-
vative sundhedsløsninger – ikke blot til 
gavn for patienter, pårørende og perso-
nale, men forhåbentlig også for den dan-
ske eksport af sundheds- og velfærds-
teknologi.

Innovation og effektiviseringer er nøg-
leordene, hvis man vil løse de enorme 
udfordringer, som et fremtidigt sund-
hedssystem kommer til at stå over for 
med en aldrende befolkning, flere kro-
nikere og potentiel mangel på såvel læ-
ger som sygeplejersker. Derfor skal der 
tænkes nyt og anderledes, hvilket man 
bedst gør i fællesskab, noget de mange 
offentlige-private innovationssamarbej-

der heldigvis er et eksempel på. Philips 
er involveret i projekter i de fleste regio-
ner og var bl.a. med til at indvie ”Sanse-
fødestuen” på Nordsjællands Hospital i 
Hillerød kort før jul – et projekt, der i høj 
grad er drevet af et fremsynet og innova-
tivt personale på fødeafdelingen, der har 
været primus motor i projektet sammen 
med Bjørn Wennerwald fra Wavecare og 
Philips.

Samarbejde i driften

Hvor de fleste er enige om at offentlig-
privat innovation er en god idé, er me-
ningerne straks mere delte, når debatten 
drejer sig om offentlige-private partner-
skaber (OPP). I Danmark er vi begyndt 
at tænke OPP ind i de nye sygehuspro-

jekter, men det er ofte stadig begræn-
set til selve bygningen, den basale in-
frastruktur og drift. Når det gælder den 
videre patientbehandling med klinisk 
investering og drift, har man endnu ikke 
taget skridtet fuldt ud ved at indgå lang-
sigtede strategiske partnerskabsaftaler, 
hvor man eksempelvis indgår en flerårig 
drifts- og vedligeholdelsesaftale omkring 
medicoteknisk udstyr.

Langsigtede partnerskabsaftaler har 
en række fordele, ikke mindst fordi man 
opnår mulighed for at fokusere på TCO, 
dvs. de totale omkostninger over pro-
duktets/ydelsens levetid. Derved bliver 
der øget fokus på optimering af drifts-
omkostninger, der oftest totalt set udgør 
den klart største del af de totale omkost-
ninger – og derved kan man reducere 
TCO betragteligt. Et langsigtet partner-
skab indebærer også at parterne opnår 
en budgetmæssig forudsigelighed, idet 
man kender sin årlige udgift mange år 
frem og undgår eventuelle uventede, 
store merinvesteringer.

Samtidig indebærer et strategisk part-
nerskab også at kunden kontinuerligt er 
sikret den højeste teknologiske standard 
på sit udstyr, da en aftale kan have ind-
bygget, at kunden løbende får opdate-
ret og udskiftet sit udstyr til den seneste 
standard inden for kontrakten. Et andet 
vigtigt element er risikostyring, hvor den 
private partner kan overtage risikoen 
omkring kritiske processer i forbindelse 
med eksempelvis udstyr ved nybyggeri 
og efterfølgende oppetid, hvor den of-
fentlige partner ofte ikke har de nødven-
dige ressourcer internt.

Philips internationale CEO, Frans van Houten, var blandt hovedtalerne på efterårets 
Hospital+Innovation Congress i Odense.
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Gode aftaler efterspørger 
funktion

For at kunne indgå i et langsigtet strate-
gisk partnerskab, er man også nødt til at 
kigge på måden produkter og ydelser 
efterspørges på. De gode kontrakter 
efterspørger ikke udstyr, men funktion. 
Fokus på netop funktion åbner for gen-
sidig nytænkning omkring udstyr, måder 
at arbejde på samt den efterfølgende 
drift. Hvis et hospital definerer sit behov 
indenfor eksempelvis billeddiagnostik, 
er det op til leverandøren at komme 
med forslag til løsninger. Det bevirker at 
parterne fra starten er i dialog omkring 
præcis hvilken ydelse, der efterspørges 
og man kommer i fællesskab frem til den 
mest optimale løsning.

Jens Ole Pedersen, Business Develop-
ment Manager for Philips Healthcare, 
fortæller at Philips globalt set har positive 
erfaringer med langsigtede, strategiske 
samarbejdsaftaler. ”I juni 2013 indgik Ge-
orgia Regents Medical Center og Philips 
en 15-årig partnerskabsaftale til en værdi 
af 300 mio. dollars – den hidtil største 
aftale af sin art. Det hollandske Rijnstate 
Hospital i Arnhem indgik i 2010 en 10-
årig aftale med Philips omhandlende alt 
udstyr til billeddiagnostik og strålebe-

handling. De første års erfaringer viser 
væsentlige fremskridt i de radiologiske 
processer. I samarbejde optimerede man 
hospitalets MR-workflow, så antallet af 
skanninger det første år steg 10 pct. og 
andet år hele 20 pct. Samtidig halvere-
des patienternes ventetid fra 4 til 2 uger. 
Samarbejdet har bevist, at den sædvan-
lige måde at løse problemer på – set med 
hospitalets øjne – ikke altid er den bed-
ste, konkluderede Rijnstate Hospital selv 
efterfølgende. Hurtigere CT-skannere 
og bedre træning af personalet gjorde 
det ligeledes muligt at reducere fire rønt-
genrum til tre – endda med markant kor-
tere ventetider”.

Reel risikodeling og sikkerhed

Partnerskaber med Philips kan give ho-
spitalet en meget stor sikkerhed. Rijn-
state Hospital fik indbygget en reel risi-
kodeling i aftalen. Ønsker hospitalet en 
ny MRI-skanner inden for de næste 8 år, 
betaler Philips merprisen, hvis den i mel-
lemtiden er steget. Er prisen faldet, deler 
parterne besparelsen. Det garanterer, at 
budgettet holder. En partnerskabsaftale 
indebærer desuden ikke at man mister 
sin leverandørfrihed. Ønsker et hospital 
frihed til at vælge mellem udstyrsleve-

randører inden for partnerskabet, byg-
ges dette ind i aftalen.

Philips topchef Frans van Houten har 
under sine besøg i Danmark i medierne 
fastslået, at det danske sundhedssy-
stem har behov for nytænkning, hvis 
fremtidens sundhedsudfordringer skal 
løses. Ifølge Frans van Houten præges 
sundhedssystemerne internationalt ofte 
af silo-tænkning, hvor man ikke har øje 
for de afledte effekter ved optimeringer, 
og han efterlyser en mere holistisk tan-
kegang – også i Danmark, hvor systemet 
præges af en gammel infrastruktur. Ef-
ter at have mødt folketingspolitikere og 
regionernes beslutningstagere mener 
Frans van Houten dog, at der dog for al-
vor er ved at ske noget. Politikerne har 
erkendt, at vejen til bedre hospitaler og 
behandling kun kan virkeliggøres ved at 
bryde med traditionel vanetænkning.

Ifølge Jens Ole Pedersen, fokuseres 
der i stigende grad på “outcome” på ho-
spitalerne. Derfor er medicinsk udstyr, 
der sælges som et produkt i en kasse, 
fortid. ”Der skal skabes et samarbejde, 
som er løbende og længerevarende og 
hvor kunden bedømmer og betaler leve-
randøren ud fra den værdi, der skabes i 
samarbejdet over en tidsperiode”, slutter 
Jens Ole Pedersen.

OPI-projektet ”Sansefødestuen” på Nordsjællands Hospital i Hillerød er indrettet med dynamisk farvet lys, beroligende lyd og levende bil-
leder for at sikre de fødende en god fødselsoplevelse.
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 108årig med spændende energi
rigtigt kursusprogram for 2014
Der er et stort udbud af kurser om energioptimering, rationel brug af energi,, opvarmning, køling, 
ventilation, vedvarende energi mv. i Teknologisk Instituts kursusprogram for 2014

Siden 1906 har Teknologisk Institut le-
veret uddannelse til dansk erhvervsliv 
og er i dag Danmarks største udbyder af 
kurser og konferencer. Hvert år deltager 
flere end 15.000 personer i Teknologisk 
Instituts uddannelsesarrangementer, 
der dækker en bred vifte af mere end 
600 kurser, uddannelser og konferen-
cer. Kunderne har 14 gange kåret Tek-
nologisk Institut som Danmarks bedste 
kursusudbyder i den store årlige under-
søgelse af det danske kursusmarked. 
Find dit næste kursus, konference eller 
uddannelse på Teknologisk Institut.

Det brede udbud

Teknologisk Institut tilbyder mange 
standardkurser med et bredt sortiment 
af emner på energiområdet. Og der er 
noget for ethvert behov, når vi taler om 
energi, energioptimering, rationel brug 
af energi, vedvarende energi, opvarm-
ning, køling, ventilation, energivejled-
ning, drift og vedligehold. Instituttet 
tilbyder også kurser, som vi udvikler til 
at dække helt individuelle uddannelses-
behov – både som private firmakurser og 
åbne arrangementer.

Det offentlige sparer på energien

Stort set alle offentlige instanser ønsker 
at mindske energiforbruget og anvende 
de sparede penge på noget, som kom-
mer borgerne til gode. Teknologisk Insti-
tut har i flere år leveret kurser i energirig-
tig drift af offentlige bygninger i en lang 
række af landets kommuner. På kurserne 
deles erfaringerne for at styrke de gode 
koncepter og hæve niveauet, hvor de 
står svagt. Energirigtig drift af bygninger 
og installationer kan spare mange penge. 
Det er et gennemarbejdet koncept, hvor 

Faciliteterne i laboratorierne anvendes i forbindelse med kurserne. Her er eksempelvis et af laboratorierne på ventilationsområdet.
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Teknologisk Instituts kurser inden for kali-
brering og måleteknik spænder fra højt spe-
cialiserede og avancerede emner inden for 
snævre, specifikke områder til brede kurser 
med fokus på basale metrologiske værktøjer.

der på bygningsdriften bl.a. leveres 
værktøjskasser typisk med mere end 20 
besparelsestiltag og besparelsesmulig-
heder.

Kalibrering og måleteknik

Teknologisk Instituts kurser inden for ka-
librering og måleteknik spænder fra højt 
specialiserede og avancerede emner 
inden for snævre, specifikke områder til 
brede kurser med fokus på basale me-
trologiske værktøjer. Der er eksempel-
vis indenfor mikroflow, termokoblere, 
temperaturmåling måleusikkerhed og 
kommunikation mellem måleudstyr, men 
man finder også i kursusprogrammet en 
lang række andre kurser med fokus på 
forskellige metrologiområder, teknikker, 
metoder og specialemner.

Unikke kurser og uddannelser

Teknologisk Institut leverer kurser og 
uddannelsesforløb specielt tilpasset 
aktuelle behov. Kurserne kan være af 
teoretisk eller praktisk karakter – eller 
en kombination af begge dele. Institut-
tet kan også arrangere workshops, hvor 
eksempelvis teorien afprøves i praksis 
direkte i kundens virksomhed. Desuden 

tilbyde Teknologisk Institut at hjælpe til 
med at sammensætte uddannelseshold 
ud fra forskellige parametre, eksempel-
vis deltagernes forhåndsviden, så hol-
dene bliver optimalt fungerende. Der 
er stort set ingen begrænsninger for ud-
dannelsesforløb, emner, varighed, tids-
punkter og målgruppe.

Alt inklusivt – uddannelsespakke 
med privat kursusportal

Teknologisk Institut tilbyder også en 
samlet uddannelsespakke med privat 
kursusportal. Her præsenteres kur-
serne med link til det lokale intranet, 
hvor virksomhedens medarbejdere kan 
se udbuddet og tilmelde sig specifikke 
kurser – alt efter behov. Teknologisk In-
stitut registrerer og bekræfter desuden 
tilmeldingerne samt indkalder den en-
kelte kursist til kurset. Endelig leverer 
Instituttet deltagerlister, navneskilte og 
deltagerbevis samt foretager digital eva-
luering af de enkelte kurser baseret på 
vurdering fra de enkelte deltagere.
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Genvej til optimering af 
design, arkitektur og miljø
AF MARiE KoCh

Hvilket afkast kan det give at bruge psy-
kologisk viden og forskning, når man 
designer? Skeptikere vil mene, at det er 
svært at måle. En lang række undersøgel-
ser foretaget i blandt andet industrielle 
miljøer og hospitalssektoren har dog på-
vist, at netop anvendt psykologi og brug 
af human factors-baserede metoder kan 
generere en ikke ubetydelig ROI (return 
on investment) både internt, eksternt og 
socialt (se Shaver & Braun, 2008).

ROI internt

Den interne ROI er den økonomiske 
besparelse for organisationen, når den 
udvikler produkter eller services i sam-
arbejde med human factors-specialister. 
Det kan eksempelvis være i form af færre 
udviklingsomkostninger, minimering af 

behov for re-design og kortere tid til 
markedet.

ROI eksternt

Den eksterne ROI er de fordele, det gi-
ver at anvende human factors-viden til 
at skabe et mere brugervenligt produkt. 
Det kan vise sig i øget salg, højere mar-
kedsandel, minimeret kundeservice og 
-support eller reduktion i returnering af 
eller reklamation af produktet. Alt dette 
er genereret af en samlet set forbedret 
brugeroplevelse.

ROI socialt

Den sociale ROI er biproduktet af human 
factors og dækker over oplevelsen af hu-
man factors-initiativet i organisationen, 
hvilket kan påvirke både den interne og 
eksterne ROI. Den sociale ROI deler sig 

derfor i to: Intern social ROI drejer sig om 
medarbejdernes oplevelse af initiativet 
og viser sig som et ”buy in” fra medar-
bejdere såvel som ledelse. Den eksterne 
sociale ROI er slutbrugerens oplevelse 
af organisationen. Dette er baseret på 
oplevelserne med og af virksomheden 
fra overvejelsen af køb til den endelige 
ibrugtagning af produktet.

Generelt for alle former for ROI er, 
at en positiv ROI kan føre til forbedret 
brand-værdi og styrket corporate image.

Hvad er human factors?

Hos afdelingen for Anvendt Psykologi 
hos FORCE Technology anvender vi 
over 100 års eksperimentel psykologisk 
forskning i menneskers adfærd i vores 
arbejde som human factors-specialister. 
Fokus i arbejdet er på samspillet mellem 
mennesker og teknologi samt de menne-
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ELGA. Vores innovation. 
Dit valg.

Banebrydende nyhed til laboratorier
Det modulopbyggede vandbehandlingsanlæg  giver dig 
frihed til at vælge det vandsystem, der dækker netop dit 
laboratoriums behov.

Vil du være den første i Danmark til at prøve nyheden?  
Kontakt ELGA specialisten Mette Linding Nielsen på tlf. 
2628 3141 eller e-mail: MLN@kruger.dk 

www.eshop.elgalabwater.dk

PURELAB® 
Chorus
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skelige faktorer, der skal tages højde for, 
når man designer eller udvikler teknolo-
gier og processer for og til mennesker.

Heldigvis er det blevet mere alminde-
ligt at foretage brugerstudier for at højne 
et designs funktionalitet, effektivitet og 
brugbarhed. I gængse brugerstudier of-
res der ofte tid og kræfter på lange un-
dersøgelser med få individer for at finde 
svar på noget, som rent faktisk foreligger 
i psykologiens forskningshistorie. Vores 
viden og arbejde bygger som nævnt på 
mere end 100 års forskning, hvilket rela-
tivt nemt og hurtigt kan omsættes til bru-
gervenlige løsninger. Netop derfor kan 
det være tidsbesparende og økonomisk 
rentabelt at anvende psykologisk viden 
om menneskers adfærd som input i en 
større proces som f.eks. ombygning af 
eksisterende hospitaler eller opbygning 
og indretning af nye hospitaler.

Noget af det vi, som psykologer og 
human factors specialister, kan byde ind 
med, er viden om individers beslutnings-
processer og emotionelle biases. Det 
kan f.eks. handle om, hvilket workload 
hjernen kan udsættes for, wayfinding 
eller den sikreste indretning af medicin-
rum. Denne viden kan være med til at 

skabe det rigtige design første gang, så 
man ikke efterfølgende skal gennemføre 
en række tilpasninger. Vores viden om, 
hvordan mennesker psykologisk reage-
rer og kommunikerer, kan fungere som 
en genvej til det optimale design – eller 
den optimale arkitektoniske løsning. Ved 
at bruge psykologien kan man designe 
bygninger med apparatur, teknologi, an-
læg og processer, så de fungerer bedst 
muligt i samspil med hospitalspersona-
let, patienter og pårørende.

Kurser giver indsigt

I maj måned afholder FORCE Technology 
en række kurser, som giver deltagerne 
indsigt i, hvordan man kan bruge psyko-
logisk viden og metoder i praksis. Psyko-
logien som genvej til brugervenlige løs-
ninger bliver på kurserne illustreret via 
en gennemgang af psykologiens bidrag 
til design og arkitektoniske løsninger.

Kurset i designpsykologi vil kortlægge, 
hvordan man kan bruge psykologien i 
forbindelse med eksempelvis udvikling 
af teknologi, produkter og services, så 
designet af disse ting bliver brugerven-
ligt. Kurset inddrager konkrete eksem-

pler på anvendelse af metoder, teori, ob-
servationer og undersøgelsesresultater i 
forbindelse med design af blandt andet 
betjeningspaneler og medicinsk udstyr.

Kurset i arkitektur- og miljøpsykologi 
vil illustrere, hvordan man konkret kan 
bruge arkitektur- og miljøpsykologisk vi-
den og forskning, så bygningen eller mil-
jøet bliver brugervenligt. Det er vigtigt, 
at en bygning eller et miljø fremstår kom-
fortabelt, intuitivt, overskueligt og trygt 
at færdes i. Kurset vil inddrage konkrete 
eksempler på anvendelse af metoder, 
teori, observationer og undersøgelses-
resultater i forbindelse med blandt andet 
indretning af hospitaler, kontrolrum og 
infrastrukturanlæg.

Kurserne henvender sig blandt andet 
til arkitekter, designere, produktudvik-
lere, softwareudviklere og ingeniører; 
i det hele taget til alle der til dagligt be-
skæftiger sig med at udvikle, designe og 
implementere.

Yderligere oplysninger

Marie Koch: mako@force.dk
Reference: Shaver & Braun, 2008, 
http://www.benchmarkrs.com
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7 vigtige spørgsmål når du 
skal vælge patientafskærmning
Når du skal vælge patientafskærmning, er der en række forhold, som skal opfyldes, så løsningen kommer 
til at fungere optimalt. Inden du vælger skærmsystem, bør du derfor stille en række vigtige spørgsmål om 
patientafskærmningen.

Den bedste løsning er den, man ikke 
lægger mærke til i hverdagen; det er 
tegn på, at afskærmningen fungerer, 
som den skal. Hvis løsningen driller, ikke 
virker – eller det ofte sker, at man ikke 
kan skærme en patient af, fordi det tager 
tid at finde en ledig skærm, så er løsnin-
gen derimod ikke optimal.

Men hvordan finder man så den bedste 
løsning til patientafskærmning? Skal det 
være skærme eller gardiner – og hvordan 
med hygiejnen? Her får du 7 spørgsmål 
og svar om funktion, hygiejne og design 
ved valg af patientafskærmning.

1  Hvilke krav til rengøring 
og hygiejne skal 
afskærmningen opfylde?

I hospitalsmiljøer må overfladerne ikke 
kunne danne grobund for bakterier. 
Inventaret skal være nemt at rengøre, 
så smitterisikoen mindskes. Patientaf-
skærmning er et af 10 kritiske risikopunk-
ter for infektionshygiejne i sundhedssek-
toren, derfor er hygiejne en vigtig faktor 
ved valg af afskærmningsudstyr. 

Silentias skærmsystem gør det enkelt 
at leve op til hygiejnekravene i DS2451 
på grund af de indbyggede hængsler og 
glatte overflader. Hjulene kan tages af og 
vaskes. EasyReturn (se pkt. 3) reduce-
rer  samtidigt berøringsfladen, da skær-
men kan foldes sammen med en hånd 
på håndtaget. Skærmene tåler alle slags 
rengøringsmidler, men mindre kan sag-
tens gøre det: En ATP-måling før og efter 
aftørring af en skærm viser, at en mikro-
fiberklud med lidt vand fjerner organisk 
materiale. Det kalder Silentia EasyClean.

2  Hvordan passer afskærm-
ningen ind i de daglige ruti-
ner og arbejdsfunktioner?

Patientafskærmningen må ikke være i 
vejen for fastmonteret udstyr på vægge, 
i lofter og mobilt udstyr på gulvet. Løs-
ningen skal være fleksibel og give plads, 
så patienter, personale og portører kan 
komme omkring.

Silentias skærmsystem er designet til at 
bruge så lidt plads som muligt og ge-

nerer ikke loftlifte og andet apparatur. 
Skærmene monteres på væg eller på 
kulisseskinne – eller på gulvstolpe uden 
indgreb i væggene. Stort udvalg i mobile 
skærme og gavlskærme sikrer fleksibi-
liteten. Ergonomisk er skærmene lette, 
praktiske og sikre at håndtere.

3 Kan afskærmningen klare en 
akut nødsituation?

På skadestuer og akutafdelinger kan der 
hurtigt opstå en nødsituation, som kræ-
ver plads til mere personale og udstyr 
omkring patienten. En foldeskærm skal 
derfor kunne lukkes sammen hurtigt – 
der er ikke tid til først at samle den i de 
rette folder.

Silentias skærme er opbygget i faste fol-
der, så man med én hånd på håndtaget 
kan lukke skærmen sammen – praktisk 
i hverdagen og lynhurtigt i nødsituatio-
ner. Det patenterede foldesystem sikrer, 
at skærmen automatisk folder tilbage på 
plads – uanset om skærmen er kort eller 
lang. Det kalder Silentia EasyReturn.

4  Hvordan bidrager 
afskærmningen til helheden 
i indretningen?

Indretning, lys, farver og inventar på 
hospitaler skal understøtte arbejdspro-
cesserne og stemningen. Derfor skal 
afskærmning ikke kun være funktio-
nel, den må også gerne gøre en positiv 
forskel. Er der fx ikke så meget dags-
lys i rummet, må afskærmningen ikke 
hæmme lysindfaldet.

Silentias skærmvægge kombinerer funkti-
onalitet og velvære. Skærmene fås i farver 
og mønstre, der understreger stemnin-
gen og funktionen i rummet. DayLight-
skærmen slipper dagslys igennem og gi-
ver samtidig fuld indsynsbeskyttelse.

Et skærmsystem skal være fleksibelt. Denne kombination med gulvmonteret foldeskærm og 
mobil gavlskærm er enkel og effektiv og kan udvides eller flyttes efter behov.
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5 Giver afskærmningen ro og 
fred til patienten?

Som patient er man i en uvant og blu-
færdig situation og har behov for at 
blive beskyttet mod andres blikke. Et 
afskærmningssystem skal derfor hjælpe 
personalet med at tage hensyn til pa-
tientens privatsfære, så det er nemt at 
skærme af mod indkig og forstyrrelser.

Silentias skærme fås i flere højder, læng-
der og kombinationer for at skabe den 
bedste afskærmning. De forskellige far-
vemuligheder bidrager til en harmonisk 
helhed, så patienterne føler sig bedre 
tilpas – både voksne og børn.

6  Hvordan undgår man en dyr 
beslutning, som ikke kan 
ændres?

I en hverdag, som hele tiden udvikler sig, 
er der altid risiko for, at en afskærmnings-
løsning skal ændres. Derfor skal skærm-

systemet kunne følge med, hvis afsnittet 
fx skal flyttes, eller der skal være plads til 
mere udstyr omkring sengene.

Silentias skærmsystem er så fleksibelt, at 
modulerne altid kan flyttes, tilpasses og 
udvides. Modulerne har en høj teknisk 
levetid, så en Silentia-løsning er både 
fleksibel og fremtidssikker. Det kalder 
Silentia EasyClick.

7 Kan man se mulighederne 
inden valg af løsning?

En skitsering på en plantegning kan se 
fin ud – men fungerer løsningen i prak-
sis? Er skærmene store nok, og giver de 
plads til udstyret på afdelingen? Få altid 
en demonstration, hvor personalet kan 
se skærmenes muligheder, længder, høj-
der, farver og funktion.

Silentia tilbyder altid en demonstration 
direkte på afdelingen med skærme i fuld 
størrelse og rådgivning om, hvordan I 

kan få den bedste løsning. Silentia står 
for montering, og det sker hurtigt og 
smidigt, så patienter og personale mær-
ker det mindst muligt.

Et skærmsystem, der gør 
hverdagen lettere

Målet om at gøre hverdagen enklere for 
dig, som arbejder på hospital eller syge-
hus, ligger bag alle detaljerne i Silentias 
skærmløsninger. Silentias patenterede 
skærmsystem produceres i Sverige, og 
produkterne udvikles løbende og i tæt 
samarbejde med brugerne. Den danske 
afdeling af Silentia drives af Henrik Fribo-
Søndergaard, som står for rådgivning, 
levering og instruktion. Silentia har stor 
erfaring og har udviklet både virksom-
hed og produkter gennem 25 år. Der er 
leveret mere end 70.000 foldeskærme 
globalt.

NåR pATiENTERNE ARvER hiNANDENS 
gARDiNFoRhæNg gåR BAKTERiERNE ogSå i  ARv 

Gardinforhæng mellem patienter indeholder smitsomme bakterier. Hygiejnisk 
patientafskærmning er vigtig i kampen mod hospitalsinfektioner, og derfor vinder 
Silentias hygiejniske foldeskærme indpas på hospitaler, fordi de nemt kan rengø
res og desinficeres på stedet.

vil DU viDE MERE?

På silentia.dk kan du se en film, 
der på fire minutter giver et godt 
overblik over Silentiasystemet. 
Kontakt os på info@silentia.dk eller 
på telefon 39 90 85 85.

En skærmløsning skal skærme patienten mod indkig. Denne løsning med en 
185 cm høj vægmonteret foldeskærm og en mobil gavlskærm giver optimal 
afskærmning. Silentias skærme fås i flere højder, længder og kombinationer.
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God servicelogistik starter 
på de kliniske afdelinger
Effektiv servicelogistik kan fjerne flertallet af flaskehalsene på hospitalerne. Transparente opgaveforløb 
skaber overblik, så man kan planlægge med præcision og komme dyr, frustrerende spildtid til livs. Men det 
kræver et opgør med telefonkulturen.

AF hANNE hylDBoRg

Både i regionerne og internt på hospi-
talerne er der et stort fokus på at ef-
fektivisere. Der er også en stigende 
bevidsthed om, at det er i samspillet 
mellem servicefunktionerne og de kli-
niske afdelinger, man kan hente de helt 
store effektivitetsgevinster og samtidig 
faktisk forbedre patientoplevelsen. For-
sinkelser i patientkørsler er generende 
for patienterne, frustrerende for perso-
nalet og dyre, fordi de ofte resulterer i, 
at kostbart kan stå udstyr ubenyttet hen. 

Forsinkelser kan også resultere i, at ope-
rationer og undersøgelser helt må afly-
ses, fordi der opstår så store flaskehalse, 
at planlægningen skrider sidst på dagen. 
Også forsinkelser i andre serviceopgaver 
som fx rengøring og klargøring af udstyr 
og stuer, afhentning af prøver og mad-
transport er problematiske, fordi de kan 
forplante sig til resten af dagen og øde-
lægge rytmen på afdelingerne.

På papiret er det en enkel opgave at 
strømline planlægning og opgavestyring 
af serviceleverancerne. Virkeligheden er 
langt mere kompleks. Dagligdagen på 
hospitaler er uforudsigelig med mange 

akutte situationer, hvilket stiller særlige 
krav til planlægningsopgaven. Dertil 
kommer, at man har en lang tradition for 
at bestille serviceopgaver mundtligt over 
telefonen, hvilket betyder, at mange af 
de styringsværktøjer, der normalt bruges 
til at effektivisere, er ikke-eksisterende.

Telefonen står i vejen for 
planlægningen

– De særlige forhold betyder ikke, at man 
skal lade stå til – tværtimod. I takt med 
at hospitalerne skal bruge personale- og 
afdelingsstrukturer mere fleksibelt, sam-
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les mange decentrale servicefunktioner i 
centrale teams. Det stiller nogle andre og 
større krav til ressourcestyring og plan-
lægning end før, som logistiksystemer 
baseret på mundtlige beskeder slet ikke 
understøtter. En helt grundlæggende 
forudsætning for god servicelogistik er 
derfor, at alle bestillinger og opgavesty-
ring foregår elektronisk, siger Jesper Ma-
thiesen, produktchef i Ascom. Ascom 
har leveret servicelogistikløsninger til en 
stribe hospitaler, herunder Herlev Hospi-
tal, Sygehus Vendsyssel-Hjørring, Syge-
hus Sønderjylland og flere andre. 

Et system baseret på elektroniske 
bestillinger og registreringer af opgave-
forløbet skaber det helt nødvendige da-
tagrundlag, som giver indsigt i opgaver-
nes omfang, fordeling hen over døgnet, 
trækket på serviceenhederne og tilgæn-
gelige ressourcer. Denne viden er alfa & 
omega for, at hospitalet kan udnytte ser-
viceressourcerne optimalt i den aktuelle 
dagsplanlægning, den fremadrettede 
planlægning og i akutsituationer.

Uproduktiv ventetid

Ved at skrifteliggøre bestillingerne åb-
ner der sig desuden en vifte af værdi-
skabende muligheder, hvoraf den aller-
vigtigste er løbende statusopdateringer 
gennem hvert opgaveforløb. Statusop-
dateringerne skaber overblik på de kli-
niske afdelinger og blandt de opgaveud-
førende servicefunktioner og fjerner en 
kilde til stor frustration: Den uproduktive 
ventetid, der opstår i kølvandet på for-
sinkelser, som man ikke kender deadline 
på.

Det kan være det kliniske personale, 
der venter på en forsinket portør eller 
på, at en stue bliver klargjort uden at 
vide, om der går 5 eller 10 minutter. El-
ler omvendt kan det være portøren, der 
haster afsted for at hente en patient, som 
ikke er klar. I en travl hverdag med mas-
sevis af opgaver er uigennemskuelige 
forsinkelser både stressende og dårlige 
for arbejsmiljøet, og de skaber utryghed 
blandt patienterne. Statusopdaterin-
gerne eliminerer ikke forsinkelser, men 
de giver overblik, så patienterne kan 
holdes ordentligt orienterede, og ven-
tetiden bliver brugbar for personalet til 
effektivt at løse andre opgaver.

Skab værdi for de kliniske 
afdelinger

Modsat hvad man måske skulle forvente, 
starter god servicelogistik på de kliniske 
afdelinger. Servicelogistiksystemet skal 
fungere for det kliniske personale. Giver 
det ikke mening dér, udebliver de for-
ventede gevinster. Derfor er det vigtigt, 
at bestillingsprocessen er smidig, logisk 
og nem at gå til og at det kliniske perso-
nale hele tiden får de informationer, de 
skal bruge for at tilrettelægge et effektivt 
arbejdsflow.

Det kan man opnå, hvis servicelogi-
stiksystemet integrerer med de kliniske 
systemer, personalet i forvejen bruger. 
Herved reduceres indlæringsfasen be-
tragteligt. Men endnu vigtigere er, at det 
kliniske personale får de informationer, 
de skal bruge, direkte i kendte værktøjer, 
og at man undgår dobbeltindtastninger 
med fare for fejl og risiko for patientsik-

kerheden. Integrationen med de kliniske 
systemer betyder, at servicelogistiksy-
stemet hurtigt bliver en del af hverda-
gen, og at bestilling af fx patienttransport 
og blodprøvetagning indgår naturligt i 
bestillingen af kliniske undersøgelser. 
Det er med til at skabe effektive flows 
uden forglemmelser og misforståelser, 
samtidig med at hele forløbet tilrettelæg-
ges med patienten i centrum.

Information sparer skridt

Det udførende servicepersonale kan 
også høste stor værdi af et servicelogi-
stiksystem, som integrerer med de kli-
niske systemer. Der gåes kilometervis 
af unødige skridt på hospitalerne hver 
dag, fordi portører og andre service-
medarbejdere ikke er ordentligt briefet. 
Ændringer og aflysninger der ikke er 
kommunikeret og mangelfuld patient- 
og opgaveinformation trækker unødigt 
på ressourcerne, som derved ikke ud-
nyttes optimalt. Et integreret system 
sikrer, at ændringer i behandlingsforløb 
slår automatisk igennem i de tilhørende 
bestilte serviceydelser, så opgaveudfø-
reren automatisk adviseres. I nogle sy-
stemer ledsages alle opgavebestillinger 
desuden af udførlig opgaveinformation, 
som sendes direkte til opgaveudførerens 
håndsæt, hvilket fjerner kimen til mange 
misforståelser.

Indbygget intelligens

Forudsætningen for at skabe et informa-
tivt overblik til de involverede i en opga-
veproces er, at alle trin i et opgaveforløb 
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registreres. Fra opgaven bestil-
les, accepteres og udføres. I de 
mest avancerede og brugerven-
lige systemer kan alle registre-
ringer foretages på alle relevante 
platforme, herunder personalets 
mobile håndsæt, computere og 
elektroniske oversigtsskærme. I 
disse systemer er mange proces-
ser automatiserede og under-
støttet af indbygget intelligens. 
Det gælder fx automatisk opga-
vetildeling, hvor en opgave sen-
des til den eller de ledige service-
medarbejdere, der er mest egnet 
til opgaven. Automatisk priorite-
ring af serviceressourcer til akut 
situationer er en anden relevant 
feature, som sikrer, at en mindre 
vigtig planlagt opgave altid viger 
for en akut opgave.

Nye rutiner

– Et godt servicelogistiksystem 
tager udgangspunkt i hospitaler-
nes hverdag, men går også ind 
og ændrer nogle indarbejdede 
rutiner. Det kan i udgangspunk-
tet give anledning til modvilje 
blandt servicepersonalet, som 
ikke ønsker at registrere, hvor-
når de starter og afslutter deres 
opgaver, fordi de ser det som 
overvågning. Det kliniske perso-
nale kan også være forbeholdne 
over at skulle bestille skriftligt, 
fordi telefonen umiddelbart vir-
ker hurtigere. Og der kan sidde 
nogle koordinatorer, som frygter, 
de mister ansvar, fordi mange af 
deres opgaver automatiseres, si-
ger Jesper Mathiesen.

– Man skal tage disse bekym-
ringer seriøst, men i langt de fle-
ste tilfælde forsvinder de hurtigt 
igen, fordi alle de involverede 
medarbejdergrupper oplever 
fordele, når de kommer i gang 
med de nye arbejdsrutiner. De 
får alle nogle redskaber, der sæt-
ter dem i stand til at holde fokus 
på deres kerneopgaver – at yde 
en service, at yde pleje, at plan-
lægge – fordi alle forstyrrende, 
ikke-værdiskabende faktorer 
bliver elimineret. Det er godt for 
arbejdsmiljøet og de indbyrdes 
samarbejdsrelationer, og det er 
især godt for patienterne, som 
skal vente mindre og kan blive 
bedre informeret.

Senge og madrasvask 
på hospitaler
Udfordringen
Fælles for alle danske hospitaler, såvel de 
eksisterende, som de planlagte nye super-
sygehuse, gælder at én af udfordringerne, 
er at overveje og planlægge fremtidens 
mest hensigtsmæssige struktur og løsning 
omkring den praktiske håndtering og drift 
af hospitalssenge, madrasser og linned 
m.m. Udfordringerne vedrører de mange 
konkrete og specifikke forhold, der skal 
søges løst ved implementering af eksiste-
rende udstyr, i kombination med helt nyt 
udstyr og teknologier, udviklet i et tvær-
fagligt projektsamarbejde mellem, på den 
ene side, bygherres projektorganisationer 
og rådgivere, og på den anden side leve-
randører og producenter.

Til en begyndelse er udfordringerne 
bl.a.at gennemføre en målrettet og spe-
cifik identifikation af de fremtidige kapa-
citetsbehov og behovene for effektiv og 
rationel logistik og lagerfunktioner i plan-
lagte nye byggerier, eller i forbindelse med 
til/om bygningerne af en eksisterende 
bygningsmasse.

Helt essentielt, er kravene og behovene 
til hvordan logistik og lagerfunktioner er 
planlagt, i forhold til bygningsstrukturen, 
indretning og funktionalitet samt design, 
herunder at tage i betragtning, om der 
planlægges centrale eller decentrale ser-
viceområder til sengevask, og om den 
samlede løsning skal virke som en fuld-
automatisk proces på alle niveauer i cy-
klussen.

Logistik, flow og lager

Ønsker, krav og behov til hel- eller halv-
automatiske logistik, flow og lagerløs-
ninger tager udgangspunkt i, og er helt 
afhængige af, den besluttede hospitals-
bygningsstruktur og design samt til beslut-
ninger om der arbejdes med central- eller 
decentrale lagerløsninger, f.eks.:
•		Som sengetårne ét eller flere steder i 

bygningsmassen
•		Centralt lager i serviceby udenfor de 

primære bygninger
•		På servicegang i kælder eller i tilknyt-

ning til ren side i sengevaskeafsnit

Mulighederne for transportsystemer til/fra 
sengevaskeafsnit til/fra afdelinger via:
•		AGV/robotter
•		Walking floor systemer
•		Conveyor systemer, planmonterede el-

ler loftshængte

Ind-/udlastning til og fra afdelinger via:
•		Paternoster elevator
•		Traditionelle elevatorer, f.eks. i kombi-

nation med walking floor systems
•		Liftsystemer baseret på el/hydraulik 

drift

Et forhold der også skal medtages i overve-
jelserne er, om hospitalets interne logistik 
og servicetransportsystemer er adskilt fra 
de områder, hvor patienter og sundheds-
personale færdes.

Hygiejne og desinfektion

Uagtet hvilke løsninger man udvikler, og 
planlægger at implementere, er der især 
ét centralt område der skal tidligt ind i for-
løbet, og som skal overvejes i forbindelse 
med ovennævnte udfordringer og det vi-
dere projektforløb. Området er hygiejne 
og behovet for sporbarhed, der er væsent-
lige parameter for, at sikre den rigtige og 
kvalitative løsning, der kan efterleve frem-
tidens hygiejnekrav og kontinuerligt levere 
det optimale output under hensyntagen til 
rationel drift med fokus på energi og de-
tergentforbruget, (omkostninger til vand, 
vandafledning el, sæbe)

Teknologier og komponenter

Hvor er producenter og leverandører i 
dag?
ü		Automatiske vaskeanlæg er tilgænge-

lige i forskellige versioner, dog er det 
ikke alle der efterlever EN ISO 15883 og 
anbefalingen om A0=60

ü		Automatiske ind/udlastningssystemer 
findes, men yderligere udvikling er på-
krævet for driftskombinering mellem 
AGV, Conveyor belts, etc. etc.

ü		Sporbarhedssystemer er til stede i flere 
versioner. Tilpasninger er påkrævet

ü		Automatisk Input/Output kontrol via vi-
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HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

LED

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

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

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”
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sion, er til stede og kan udvikles efter 
behov

ü		Senge, behov for nytænkning – in-
novation og udvikling i materialer og 
funktionalitet

ü		Madrasser, udvikling i nye typer og i 
nye materialer, f.eks. engangsovertræk

Hvilke behov og udfordringer er identifi-
ceret, men kræver delvis eller ny udvik-
ling?
•		Automatiske transportløsninger fin-

des, men skal udvikles og tilpasses 
individuelt det enkelte hospitals byg-
ningsstruktur og design, f.eks. GPS 
styrede robotter, forprogrammerede 
AGV’er

•		Løfte og lagersystemer (f.eks. Pater-
noster) kan udvikles til multifunktions-
løsninger

•		Automatisk håndtering af dyner, pu-
der, betræk, f.eks. via robotter, cen-
trale/decentrale vakuumsug

•		Dyner, puder leveret på ren seng som 
”Ready To Use” pakninger

Næste skridt …

Konkretisering af en løsning starter med 
at få dannet et overblik over opgavens 
omfang i form af opgørelse af hvilken 
funktioner der ønskes løst og med hvil-
ken mængde af varianter der ønskes 
håndteret indenfor den definerede løs-
ning. A/S Electro-Service indgår som 

naturlig partner i dette. Virksomhedens 
konsulenter er uddannet i at se på hel-
hedsløsningen og tilbyder at forestå 
projektforløbet fra idégenerering og 
behovsafdækning over udarbejdelse af 
projektforslag med variansafstemning til 
implementering af komplette senge- og 
madrasvask løsninger inkl. håndtering af 
opmagasinering og logistik.

A/S Electro-Service kan kontaktes på  
tlf. 66 17 68 16 eller  
es@electroservice.dk



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk

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

● 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

EnwaMatic ®
Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, K 5

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com
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KURSER

Oversigt 1. Der er et bredt udvalg af kurser, der fokuserer på drift, energi og VVS på  
Teknologisk Instituts kursusprogram for 1. halvår 2014.

Titel Startdato
Varighed

dage
Læs mere på

DrifT, VVS og eNergi – KUrSer 1. HAlVår 2014 

energibestemmelser og energivejledning

Energivejledning – klimaskærm 25.02. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – installationer, modul 2 25.02. 3 www.teknologisk.dk/k27386

Energivejledning – installationer 25.02. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – installationer 04.03. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm 11.03. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – klimaskærm, modul 2 18.03. 3 www.teknologisk.dk/k27385

Energivejledning – installationer 25.03. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm, modul 2 25.03. 3 www.teknologisk.dk/k27385

Energivejledning – installationer, modul 2 01.04. 3 www.teknologisk.dk/k27386

Energikrav i i BR10 – et kursus for projekterende m.fl. 01.04. 2 www.teknologisk.dk/k27711

Energivejledning – klimaskærm 06.05. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – installationer 13.05. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – installationer, modul 2 20.05. 3 www.teknologisk.dk/k27386

Styr på energiforbruget og reglerne for energiøkonomisk drift af større bygninger 20.05. 2 www.teknologisk.dk/k27709

Energivejledning – installationer 03.06. 3 www.teknologisk.dk/k27380

fjernvarme og varmeanlæg

Den nye varmenorm DS 469 25.02. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Varmeanlæg og installationer 27.02. 1 www.teknologisk.dk/k27103

Fjernvarmemester 04.03. 2+2 www.teknologisk.dk/k27203

Gulvvarme 06.03. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Dynamisk indregulering af installationer 11.03. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Gulvvarme 13.03. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 25.03. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Den nye varmenorm DS 469 26.03. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 08.04. 2 www.teknologisk.dk/k27111

CTS-anlæg – en diffus størrelse eller en enkel sammenhæng? 23.04. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Store varmepumper til industri og fjernvarme 24.04. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 30.04. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Dynamisk indregulering af installationer 07.05. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Energirådgiver – varmeforbrug 13.05. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Vand, afløb og vådrum

Behandling af industrispildevand 03.04. 1 www.teknologisk.dk/k27409

Vand og afløb i bygningsreglementet 10.04. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening 14.05. 1 www.teknologisk.dk/k27122

Vand og afløb i bygningsreglementet 15.04. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Vådrum og installationer 27.05. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Regnvand til tøjvask og toiletskyl 03.06. 1 www.teknologisk.dk/k27124

Vedvarende energi

KSO-solcellekursus, modul 1 05.02. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 06.02. 1 www.teknologisk.dk/k27413
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generelle

Introduktion til metrologi 04.03. 1 www.teknologisk.dk/k27627

Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere 01.04. 1 www.teknologisk.dk/k27647

Videregående måleusikkerhedsberegning 08.04. 2 www.teknologisk.dk/k27616

Måletekniske beregningsmetoder 29.04. 1 www.teknologisk.dk/k27616

Temperatur of fugt

Temperatur – måling og kalibrering 25.02. 2 www.teknologisk.dk/k27639

Luftfugtighed – måling og kalibrering 18.03. 1 www.teknologisk.dk/k27607

Infrarød temperatur – måling og kalibrering 25.03. 1 www.teknologisk.dk/k27607

Oversigt 2. Teknologisk Institut sætter også nøjagtighed og kvalitet i fokus. Det sker bl.a. på den brede 
vifte af kurser inden for områderne kalibrering, måleteknik, miljø og sikkerhed.

KURSER

Titel Startdato
Varighed

dage
Læs mere på

KSO-solcellekursus, modul 1 23.04. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 24.04. 1 www.teknologisk.dk/k27413

Varmepumpeteknik for rådgivere 23.04. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Store varmepumper til industri og fjernvarme 24.04. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Store varmepumper til industri og fjernvarme 30.04. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 01.05. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Ventilation

Ventilationsteknik for driftspersonale, modul 1 02.04. 3 www.teknologisk.dk/k27301

Effektiv ventilation og aircondition 25.02. 2 www.teknologisk.dk/k27309

Ventilationsanlæg – indregulering og måling 29.04. 3 www.teknologisk.dk/k27330

Effektiv industriventilation 06.05. 3 www.teknologisk.dk/k27305

Kølekursus for ventilationsmontører 13.05. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Ventilationsteknik for driftspersonale, modul 2 20.05. 3 www.teknologisk.dk/k27311

Køleteknik

Grundlæggende køleteknik 1 – principper 25.02. 1 www.teknologisk.dk/k27503

Grundlæggende køleteknik 2 – hands-on 26.02. 2 www.teknologisk.dk/k27514

Kølesystemer med ammoniak 11.03. 2 www.teknologisk.dk/k27513

Refrigeration Plant with NH3, Theory and Hands-on (engelsksproget kursus) 11.03. 2 www.teknologisk.dk/k27560

Energioptimeret drift af kølesystemer 25.03. 2 www.teknologisk.dk/k27539

Tørring – grundlæggende varme- og massetransport samt proces- og energioptimering 27.03. 1 www.teknologisk.dk/k27537

Varmepumpeteknik for rådgivere 23.04. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Store varmepumper til industri og fjernvarme 24.04. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 29.04. 2 www.teknologisk.dk/k27543

Refrigeration Plant with CO2, Theory and Hands-on (engelsksproget kursus) 29.04. 2 www.teknologisk.dk/k27561

Store varmepumper til industri og fjernvarme 30.04. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 01.05. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Kølekursus for ventilationsmontører 13.05. 2 www.teknologisk.dk/k27504
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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
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Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKyllERUMSUDSTyR ARBEJDSMilJøSERviCE

KURSER

Termokoblere principper og metoder 06.05. 1 www.teknologisk.dk/k27625

Contact Thermometry (engelsksproget kursus) 19.05. 3 www.teknologisk.dk/k27663

flow

Static Pressure (engelsksproget kursus) 10.03. 3 www.teknologisk.dk/k27666

Væskeflow – måling og kalibrering 19.03. 1 www.teknologisk.dk/k27601

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 25.03. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Lufthastighed –  måling, kalibrering og valg af udstyr 20.05. 1 www.teknologisk.dk/k27620

el og mekanik

Tryk – måling og kalibrering 18.03. 1 www.teknologisk.dk/k27603

Balances and Weight (engelsksproget kursus) 31.03. 3 www.teknologisk.dk/k27662

Grundlæggende elektrisk måleteknik 08.05. 1 www.teknologisk.dk/k27608

miljø og sikkerhed

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 03.04. 1 www.teknologisk.dk/k27818

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 11.03. 1 www.teknologisk.dk/k27815

Kemi for ikke-kemikere 11.03. 3 www.teknologisk.dk/k50006

Risikovurdering og maskinsikkerhed, DS/EN 14121 og DS/EN 12100 18.03. 1 www.teknologisk.dk/k27819

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 20.03. 1 www.teknologisk.dk/k27815

Risikovurdering og maskinsikkerhed, DS/EN 14121 og DS/EN 12100 25.03. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Behandling af industrispildevand 03.04. 1 www.teknologisk.dk/k27409

Nye sikkerhedskrav til styresystemer, EN 13849 23.04. 1 www.teknologisk.dk/k27823



Ren vandbehandling
til hospitaler

Tlf.: 87 93 83 00
www.silhorko.dk
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vENTilATioN BElySNiNg iT-RåDgivNiNg
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Hospitalsservice
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Autoklaver
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Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk
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www.PRO|GRUPPEN.dk
tlf.: 36 36 09 09

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

•	 Laboratorier
•	 Renrum
•	 Operationsstuer
•	 Energioptimering
•	 Service
•	 CTS
•	 Styring
•	 Køling

PRO-GRUPPEN_57x118.indd   1 22/11/13   12.38

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

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

IT-rådgivning

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

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

✓

✓

✓

✓

✓

✓

VP Consult_57x118.indd   1 22/11/13   12.12

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUToKlAvER

KøliNg

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

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

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

vEDligEholDSSySTEMER KoMMUNiKATioN

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

rUNDe føDSelSDAge 2014

50 28/02/14 
Chresten Bendixen, Glostrup Ho-
spital

70 05/03/14 
Torben Marcus Jensen, Pensionist

90 25/03/14 
Charles Simonsen, Pensionist

50 25/03/14 
Mogens Thrane, Rigshospitalets 
Maskin afdeling, Afsnit 56

60 08/04/14 
Jens Pedersen, Regionshospitalet 
Viborg

60 21/04/14 
Knud Søndersted, Glostrup Ho-
spital

70 18/05/14 
Svend Åge Kromann, Pensionist

80 29/05/14 
Torry Stigers, Pensionist

75 04/06/14 
Palle Hviid Nielsen, Pensionist

75 02/07/14 
Ove Brommann, Pensionist

75 14/07/14 
Keld Nielsen, Pensionist

50 18/09/14 
Stig Halvard Tofteberg, Hospitals-
enhed Midt.

75 28/09/14 
Bjarne Abrahamsen, Pensionist

70 29/09/14 
John Olsen, Pensionist

75 01/10/14 
Niels Erik Andersen, Pensionist

60 18/10/14 
Erik Hardy Nikolajsen, Fakse 
 Sygehus

70 23/10/14 
Palle M. Haarup, Pensionist

50 31/10/14 
Sæbjørn Brestirsonur Nielsen, 
Landssjúkrahúsi

70 03/11/14 
Jens Pagh Andreasen, Pensionist

50 19/11/14 
Flemming Sværke Johansen,  
Regionshospitalet Horsens

70 25/11/14 
Knud Lange, Pensionist

60 10/12/14 
Erik Hansen, Vejle og Give Syge-
huse, Vejle

80 03/01/15 
Hans Bach, Pensionist

70 06/01/15 
Poul Erik Christensen, Pensionist

50 11/01/15 
Kaj Hyldgaard Olsen, Region Nord-
jylland

jUbilÆer 2014

25 01/05/14 
Jan Friberg Knudsen, Glostrup 
Hospital

25 01/08/14 
Flemming N. Madsen, Regionsho-
spitalet Herning

25 01/09/14 
Lars Bendt Mølgaard, OUH

25 01/01/15 
Johnny Frost Andersen, Kolinien 
Filadelfia
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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.: 70 10 16 17
www.lindpro.dk


