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Lad 1-1-2 
styre dig,  
hvis en  
omkring dig 
falder om  
med  
hjertestop

De første minutter er altafgørende ved hjertestop. Derfor er 
det altid bedre at handle med det samme end at vente på 
andre. Alle kan hjælpe. Alle kan gøre noget. Det vigtigste er, at 
du træder til og sikrer dig, at der bliver ringet 1-1-2 så hurtigt  
som muligt. Se hvordan vi hjælper hinanden på hjertestarter.dk

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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Fsta

Årskonference 2014
Kolding d. 22.24. september

Efter den meget positive respons fra årskonferencen i 
2013, har Årskonferenceudvalget igen i år lagt sig i selen 
for at udarbejde et spændende program.

I 2014 bliver Årskonferencen afholdt d. 22.24. septem
ber – igen på Hotel Comwell i Kolding. Programmet er 
endnu ikke helt på plads med alle indlægsholdere, hvorfor 
det ikke kan bringes i sin helhed, men de gennemgående 
emner vil være:

•		Driftsrelaterede	spørgsmål,	herunder	ventilation	på	
operationsstuer, energibesparelser, robotteknologi, 
risikovurdering af forsyninger mv.

•		Byggeprocessen,	herunder	certificering,	commissioning,	
nye metoder, planlægning af flytteproces, logistik og 
patientforløb, standarder, og risikovurdering af bygge
processen.

•		Arkitektkonkurrencer	for	kvalitetsfondsbyggerier	belyst	
fra flere sider.

Sæt ”kryds i kalenderen” ud for tidspunktet:

mandag den 22. september til  
onsdag den 24. september 2014.

Vi ses i Kolding.

FSTA ’s Bestyrelse og Årskonference udvalget

Årskonference 2014 
udstiller forhåndstilmelding inden 10. juni 2014

FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur, indbyder hermed til forhåndstilmelding som udstiller 
til årskonferencen d. 22.24. september 2014 på Hotel Comwell i Kolding.

Betingelsen for at udstille er, at man har et virksomhedsmedlemsskab af FSTA.

Som Årskonference deltagere forventer vi stor tilslutning af tekniske chefer, maskinmestre og andre 
driftsfolk fra landets hospitaler samt projektfolk, ingeniører og arkitekter med reference til hospitals
væsenet og kvalitetsfondprojekterne.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge mellem forhåndstilmeldingerne ved overbooking.

Ultimo juni vil FSTA melde tilbage til de forhåndstilmeldte om, hvorvidt de får en udstillingsplads til 
Årskonferencen.

Forhåndstilmelding kan kun ske ved at sende mail til  
ole Klinkby, Fsta, oK@fsta.dk inden d. 10. juni 2014

FSTA’s Bestyrelse



Sikring

StruxureWare for Healthcare leverer gnidningsfri
integration og sikrer, at du altid har hele
hospitalets infrastruktur lige ved hånden.

For at kunne leve op til de stigende krav om effektiv drift og mindsket
energiforbrug er det afgørende, at I har et integreret indblik i alle 
hospitalets systemer. StruxureWare™ for Healthcare er en kraftfuld og 
intelligent softwareløsning, som er designet til at forbedre virksomhedsdrift 
og kvaliteten af patientpleje ved at give jer hurtig og enkel adgang til de
nødvendige informationer via én samlet brugergrænseflade.

StruxureWare for Healthcare er en omfattende og skalerbar løsning,
som kan styre hele hospitalsmiljøet og dermed øge patientsikkerhed,
tilfredshed og sikring langt ud i fremtiden. 

 Velkommen til 
fremtidens hospitalsdrift

Download whitepaper ”A primer on RFID and RTLS  
technologies for healthcare facilities”, og få den  
seneste viden om RTLS-teknologi, helt gratis!
Besøg www.schneider-electric.com/kampagnecenter/dk,  
og tast kampagnekoden 44240p

©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and StruxureWare are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.
All other trademarks are property of their respective owners • www.schneider-electric.com • 998-1184568_DK

Styring af
serverrum

Bygningsautomatik

Energistyring

Styring af
patientstuer

Få en mere effektiv infrastruktur, og 
brug færre ressourcer
>  Find ud af, hvordan I kan spare på energien og 

sænke energiudgifterne på hele hospitalet.

>  Få information om ressourcer og effektiviteti 
realtid, så I kan træffe de rigtige beslutninger.

>  Styr hele jeres miljø med ét system, og få bedre 
patientkomfort, sikkerhed og sikring.

Make the most of your energy SM

A primer on RFID and  
RTLS technologies for  
healthcare facilities
December 2012 / White paper

by Steve Nibbelink, CHPA
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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. 

patieNtsiKKeRheD

Enhver god behandling 
starter med en god dialog
”Patienten først” er et af TrygFondens 11 fokusområder og omfatter forbedring af patientsikkerheden i 
sundhedsvæsenet gennem fokus på både sundhedspersonale, patienter og pårørende. Derved handler 
det ikke blot om, at sundhedsvæsenet skal sikre den bedste og mest sikre behandling. Det handler også 
om, at behandlingen skal tage udgangspunkt i patienten – hele patientens livssituation og forløbet fra 
indlæggelsen, gennem behandlingen og til udskrivningen.

TrygFonden har arbejdet med patientsik-
kerhed igennem en længere årrække, og 
det er baggrunden for, at man har valgt at 
støtte dette projekts første to år med 4,9 
mio. kroner, fortæller Mette Meldgaard, 
områdechef for sundhed i TrygFonden.

– Vi ønsker at afprøve nye løsninger 
og styrke det forskningsmæssige fun-
dament, der kan fremme en ny dagsor-
den for arbejdet med patientsikkerhed. 
Projektet på Aarhus Universitetshospi-
tal i samarbejde med Videnscenter for 
Brugerinddragelse i Sundhedsvæsnet 
(ViBIS) har fokus på aktiviteter, som skal 
medvirke til, at patienter kan indgå i en 
ligeværdig dialog med sundhedsvæse-
net, og det er dermed helt i tråd med 
TrygFondens strategi for området, siger 
Mette Meldgaard og fortsætter:

– Siden 2007 har vi sammen med 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed un-

dersøgt, hvordan man ved at indføre 
nye rutiner for hospitalspersonalet kan 
nedbringe antallet af utilsigtede hændel-
ser. Resultaterne viser en forbedring på 
mange af de parametre, vi har målt på. 
Men patienten og de pårørende er også 
vigtige ressourcer for at forbedre pa-
tientsikkerheden, da det er dem, der er 
eksperter i deres eget liv – og vi arbejder 
allerede med det inden for både somati-
ske sygdomme og i psykiatrien. Det bli-
ver derfor spændende at følge projektet 
på Aarhus Universitetshospital i de kom-
mende år.

Projekt med stor ekspertise

Ifølge Mette Meldgaard har der de se-
neste 20 år været interesse for området 
for brugerinddragelse i sundhedsvæse-
net. Der er både en stor vilje til at skabe 

forbedringer, og der er mange projekter 
med gode intentioner – men erfarin-
gerne er ikke tidligere blevet vidensba-
seret og bredt forankret. Derfor støttede 
TrygFonden etableringen og siden for-
ankringen af ViBIS i 2011, for at de kunne 
indsamle og gøre viden fra de mange 
projekter tilgængelig, og for samtidig at 
fungere som konsulenter og støtte sund-
hedspersonalet med værktøjer, som kan 
bruges til at inddrage patienterne og ud-
nytte patienternes ressourcer.

– Vi går ind i projektet, fordi vi har tillid 
til, at ViBIS og Aarhus Universitetshospi-
tal kan løfte projektet. ViBIS har kontakt 
til alle, der arbejder med brugerinddra-
gelse i Danmark, og Aarhus Universi-
tetshospital har ekspertviden inden for 
brugerinddragelse. De skal nu udvikle 
værktøjer og implementere dem med 
henblik på, at erfaringerne kan deles med 
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• Let til og frakobling af medicinsk udstyr
• Stilrent design med tydelig farvekodning 
• Let at rengøre, designet til medicinsk brug
• Enkel installation til indbyg og udvendig montage

• Let at servicere
• Alle komponenter er langtids testede iht. ISO-Standard og 

lokale nordiske standarder 

A MATTER OF LIFE

MEDIUNIT – NYT GASUDTAG FRA GCE
Med GCE´s store erfaring indenfor gashåndteringsudstyr lanceres nu et nyt medicinsk gasudtag som vi har valgt at kalde MediUnit.
MediUint erstatter vores nuværende gasudtag MC70.

Et stilrent kvalitetsprodukt der gør det enkelt for brugeren

GCE Norden AB
John Riber
Tel: +45 20 74 60 17, Email: john.riber@gcegroup.com
www.gcegroup.com

patieNtsiKKeRheD

– I TrygFonden ønsker vi at afprøve nye 
løsninger og styrke det forskningsmæssige 
fundament, der kan fremme en ny dags-
orden for arbejdet med patientsikkerhed. 
Derfor støtter vi ViBIS, fortæller Mette 
Meldgaard.

andre hospitaler, og i den forbindelse er 
både forsknings- og formidlingselemen-
terne meget væsentlige for os, fortæller 
Mette Meldgaard.

Patienter skal turde stille 
spørgsmål

En undersøgelse gennemført af Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed i 2013 viser, 
at hver femte patient mener, at der ville 
ske færre fejl, hvis de pårørende inddra-
ges, og den betragtning er Mette Meld-
gaard enig i.

– Enhver god behandling starter med 
en god dialog, og det er dokumente-
ret, at behandlingen bliver bedre, hvis 
patienten og de pårørende inddrages. 
Patienten forstår bedre, hvilke valgmu-
ligheder der er, og man kan selv være 
med til at vælge til og fra. Der kan fx 
være alternativer til en operation, som er 

lige så gode givet patientens livssituation 
i øvrigt, siger Mette Meldgaard og fort-
sætter:

– I det arbejde vi laver i TrygFonden, 
har vi rigtig meget fokus på at klæde bor-
gerne på til at stille de rigtige spørgsmål, 
når de møder sundhedsvæsenet. Som 
patient og pårørende kan man stille krav, 
og det er i orden at spørge, indtil man 
forstår, hvad lægen siger. Patienterne 
skal inddrages, og de skal have et kvalifi-
ceret grundlag at træffe beslutninger ud 
fra, siger Mette Meldgaard.

TrygFondens seneste initiativ på om-
rådet er et samarbejde med Huset Man-
dag Morgen, Dansk Selskab for Patient-
sikkerhed og Danske Regioner, der vil 
gennemføre en høring med fokus på at 
gøre patienters rejse gennem det danske 
sundhedsvæsen mere sikker og mere 
tryg.



sygehUsByggeRi

Effektiv drift fordrer 
seriøs planlægning

Hvis man tænker bygningens drift ind 
fra programfasen, vil det langsigtede 
perspektiv give nogle andre valg af ma-
terialer og udformninger. Bygninger står 
som regel mere end 30 år, og overlever 
dermed som oftest de mennesker der 
har planlagt dem. Hvis vi tænker på vore 
gamle middelalderkirker, kan ingen læn-
gere huske hvad de kostede at opføre, 
og informationen vil også være lige så ir-
relevant som hvordan vejret var den dag 
de blev indviet.

Set i et økonomisk perspektiv bliver 
billedet det samme. Jeg har set meget 
store avisartikler omkring en bevilling på 
500 mio. til en sygehusudvidelse, og en 
ultrakort notits om at samme sygehus fik 

godkendt et årligt budget på 1 mia. året 
efter. Så udvidelsen kostede det samme 
som et halvt års drift, men driften fik ikke 
en fremtrædende redaktionel og jour-
nalistisk placering. Begge beløb er af 
en vis karakter og vil derfor altid vække 
og tiltrække sig opmærksomhed. Det 
er på næsten alle måder lettere at måle, 
og dermed forklare en ny bygning, end 
det er at begrebsgøre driften af de eksi-
sterende. Men med et noget forsimplet 
eksempel kan det måske lade sig gøre at 
give læserne en fornemmelse og oriente-
ring om relevante og konkrete udgifter/
omkostninger der relaterer til driften og 
Facility Management. 

Planlægning

Et kontorhus på 10.000 m2, vil koste ca. 
150 mio kr. at opføre. Plan og projekt vil 
udgøre 15 mio kr. svarende til 10 %, så 
ved indvielsen er der brugt 161 mio kr. og 
nøglen overdrages til den FM ansvarlige, 
som de næste 30 år vil bruge 450 mio. 
kr. på energi, rengøring, snerydning, 
vinduespudsning, maling, udskiftning af 
dryppende vandhaner og løbende toilet-
ter, samt alt det andet man skal klare i FM 
regi. Det er jo et incitament til at anvende 

ekstra ressourcer i planlægning og pro-
jektering, da det får en meget stor indfly-
delse i et længere perspektiv. Hvis man 
eks. bruger tid på at lave en totaløkono-
misk beregning på gulvbelægninger eller 
vægoverflader, kan det være at man for 
samme pris kan vælge et produkt, som 
er lettere at rengøre, og dermed sparer 
penge hvert år, de næste 30 eller 40 år. 
Det er muligt at den mest energioptimale 
belysning og ventilation er dyrere i an-
skaffelse, men besparelsen på energien 
bliver mange gange større end den eks-
tra udgift.

Den helt store udgift er imidlertid de 
mennesker, som skal arbejde i bygnin-
gen. Antager man at der kan være 400 
arbejdspladser i bygningen, og disse har 
en gennemsnitsløn på 400.000 kr. om 
året, vil udgiften udgøre 4,8 Mia kr. på 30 
år. Så hvis man med et bedre indeklima 
og en bedre belysning, kan forøge trivsel 
og produktion med eksempelvis 5 %, kan 
det sagtens betale sig i det langsigtede 
perspektiv.

BIPS

Hvis der er så store økonomiske fordele 
er det jo underligt at det ikke er et helt 
almindeligt perspektiv på byggeproces-
sen at tænke i drift fra begyndelsen. Det 
mest normale er desværre at drift er no-
get der foregår efter færdiggørelsen af 
byggeriet. Derfor er det vigtigt at driften 
bringes i spil. Dette kan gøres ved at man 
skaber og vedligeholder et sæt bygher-
restandarder, som beskriver hvilket byg-

eKsempel på opFøRelse aF KoNtoRhUs: 10.000 m2

estimat på udgifter/omkostninger:
Opførelse m.m.: 10.000 x 15.000 150 mio kr.
Plan og projekt: 10%: 15 mio kr.
FM i 30 år : 3 x opførelse: 450 mio kr. (empiri)
Løn i 30 år : 400 x 400.000 x 30: 4,8 mia kr. (estimat)

estimat på besparelser/udgifter:
FM besparelse: 10% 45 mio kr.
Trivsel/produktivitet: = + 5% 240 mio kr.
Besparelser : 285 mio kr.

Udgift: Driftsorienteret planlægning (rådgivning) 1,5 mio kr.

Total besparelse: 283,5 mio kr.
Eller mere end det dobbelte af anskaffelsesprisen

aF JespeR taNggaaRD, gRoNtmiJ a/s
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www.fmmattsson.dk

Ostnor Danmark
Odinsvej 9
2600 Glostrup

Tel 43 43 13 43
Fax 43 43 13 46
danmark@ostnor.com

FM Mattsson 9000E Tronic
Funktionsrigt elektronisk håndvaskarmatur
•	 Blyfrit
•	 Automatisk hygiejneskyl - for øget hygiejne
•	 Driftsikker, energibesparrende og økonomisk

sygehUsByggeRi

geri man vil have. Kan man benytte be-
skrivelsesværktøjet BIPS til at gøre dette, 
vil man spille sig direkte ind på projekte-
ringsbanen, da det er den mest benyt-
tede måde at beskrive byggeriet over 
for entreprenørerne. BIPS er en række 
standardbeskrivelser, som indeholder 
de fleste grundlæggende og almengyl-
dige informationer. Bygherre eller råd-
giver skal så under de enkelte punkter 
skrive særlige krav til eget byggeri. Her 
kan man som bygherre med eller uden 
egen driftsorganisation med fordel be-
skrive de særlige driftsorienterede hen-
syn, som f. eks. akustikkrav, hygiejne, 
rengøringsvenlighed og muligheder for 
vedligehold. Det er dog vigtigt at man 
gennemtænker meget nøje hvad man 
vil have, og eventuelt benytter en rådgi-
vende ingeniør med driftserfaring som 
sparringspartner. Man kan komme til at 
stille krav, der har utilsigtede konsekven-
ser for udførelsen, eller for hvor mange 
bud der vil komme ind på opgaven.

En meget vigtig procedure at få ind-
føjet i byggeudbud er det, der kaldes 
tidlig aflevering, som i vore dage bør 
være digital. De fleste driftsorganisatio-

ner har sikkert prøvet at få overdraget en 
ny bygning eller en tilbygning, hvor man 
i heldigste fald har været med ved afle-
veringsforretningen, så man har kunnet 
aflevere sin mangelliste. I værste fald er 
man ikke inviteret med, og skal så over-
tage al dokumentation, som ankommer 
et stykke tid efter bygningen er overdra-
get.

Dette medfører at man enten kan 
bruge tid på at sortere ved ankomsten, 
eller anvende uforholdsmæssigt meget 
tid på at lede efter eks. brugsanvisninger 
i en akut situation. 

Den gode og tidlige aflevering starter 
inden byggeriet med at man i bygher-
restandarderne har beskrevet hvorle-
des man ønsker materialet afleveret, og 
hvilket materiale man ønsker. Så foreta-
ger man en aflevering i så god tid inden 
bygningen overdrages, at dokumenta-
tionen kan gennemgås og godkendes af 
bygherrens driftsorganisation før afleve-
ringsforretningen. Selve byggeriet gen-
nemgås også, dette sker i tilstrækkelig 
god tid til at manglerne kan være udbed-
rede inden afleveringsforretningen. Så 
en effektiv drift skal planlægges inden 

første spadestik. Men det er aldrig for 
sent at komme i gang, for på sygehuse 
bygges der til og bygges om hvert ene-
ste år.
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Forskning omkring udviklende 
patientmiljø i fuld gang på 
Aarhus Universitetshospital
Fondsmidler har gjort det muligt at etab-
lere et banebrydende forskningsprojekt 
omkring udviklende patientmiljø på 
Neurointensivt afsnit i Aarhus. Der er 
tale om en unik løsning, som integrerer 
døgnrytmelys og funktionel lys, støjca-
mouflage, musikintervention, individu-
elle infoskærme og kameraovervågning. 
Personalet er begejstret for det nye tiltag 
og er i fuld gang med dataindsamlingen. 
”Vi skal udvikle og dokumentere den 
nye viden om det udviklende patient-
miljø – og sikre at denne viden bliver 
implementeret, til brug for optimering af 
fremtidens patientmiljøer”, lyder det fra 
Neurokirurgisk Afdeling.
Leanne Langhorn og Lone Moeslund – 
begge tilknyttet Neurointensivt afsnit 
NIA som henholdsvis klinisk sygepleje-
specialist/RN, MScN, PhD og intensiv-
sygeplejerske/Koordinator for patient-
forløb – har været med fra begyndelsen.

I 2010 færdiggjorde Leanne sit Ph.d. 
projekt om Post Traumatisk Amnesi. I for-
længelse heraf opstod ideen om at søge 
forskningsmidler til et innovationsprojekt 
om udviklende patientmiljø på Neuroin-
tensiv i samarbejde med udvalgte private 

virksomheder. Gennem workshops blev 
det defineret, at udviklende patientmiljø 
optimalt skal mindske uro og støj, opti-
mere patientens private rum, give indi-
viduelle stimuli, skabe ro og tryghed for 
patient og pårørende, sikre funktionelt 
lys og døgnrytmelys samt optimere kom-
munikationen.

Fra innovationsprojekt til 
markedsmodningsprojekt

Innovationsprojektet blev gennemført i 
samarbejde med MedTech Innonvation 
Center og udvalgte samarbejdspartnere 
fra det private erhvervsliv. Chromaviso 
leverede Ergonomisk Døgnrytmelys, ly-
den kom fra SoundFocus, overvågning/
styring fra Solutors og systematisk infor-
mation fra VisioSign. I januar 2012 blev 
den første stue på NIA1 med det nye 
koncept taget i brug. Resultaterne fra in-
novationsprojektet var så lovende, at er-
faringerne er videreført i et 2 ½ årigt mar-
kedsmodningsprojekt, der har to spor.

Det ene spor er markedsmodning af 
Ergonomisk Døgnrytmelys udviklet af 
Chromaviso. Det andet spor er klinisk 
dokumentation af Ergonomisk Døgnryt-
melys og det integrerede patientmiljø 
med lys, lyd, visuel information og over-
vågning. Det nye fondsprojekt startede 
op i januar 2013 med støtte fra Markeds-
modningsfonden. Her godt et år efter er 
forskningen i gang – og personalet har 
gjort sig en række værdifulde erfaringer.

Hele vejen rundt om patienten

”Vi startede på en enkelt stue på NIA1 
med innovationsprojektet – og det nye 
fondsprojekt er nu udvidet til at omfatte 
to afsnit med fire stuer”, fortæller Lone 
Moeslund og fortsætter: “Det andet af-
snit er NIA 2, hvor Helene Bugge er in-
tensivsygeplejerske/Koordinator for pa-
tientforløb. Vi har døgnrytmelys i begge 
afsnit og to fuldt installerede stuer med 

hele konceptet. Forskningsresultaterne 
bliver løbende indsamlet – vi måler for-
skellige parametre for at vurdere effek-
ten på patienterne fx blodtryk, respira-
tion, puls, temperatur, adfærd, søvn mv. 
Der måles også andre parametre som 
fx melatonin i blodet og test af hukom-
melse og agitation.

Naturligvis kan vi ikke sige noget defi-
nitivt om den dokumenterede effekt på 
nuværende tidspunkt, men vi ser tegn 
på, at patienterne har gavn af det stimu-
lerende miljø”. Leanne Langhorn fastslår, 
at ”det unikke ved projektet er, at vi har 
et integreret koncept med lys, lyd, visuel 
information og overvågning. Det bety-
der, at vi kommer hele vejen rundt om 
patienten. Jo mere patienterne forstår af 
deres omgivelser, jo mere aktivt kan de 
deltage i den tidlige rehabilitering.”

Navngivet og klar til markedet

Virksomhederne fra det oprindelige in-
novationsprojekt er gået sammen om at 
udvikle et fælles produkt med det ud-
viklende patientmiljø. Konceptet med 
integreret lys, lyd, visuel information og 
overvågning er navngivet CURAVIVO, 
som betyder ”levende pleje”. Der er ud-
arbejdet markedsføringsmateriale og en 
website.

CURAVIVO skal ses som en samlet in-
tegreret løsning, der er udviklet på bag-
grund af den indsamlede brugererfaring. 
Når Leanne, Helene og Lone skal forklare, 
hvordan det fungerer på afdelingen i 
hverdagen, understreger de, at det er 
integrationen af lyd, lys, information og 
overvågning, der gør forskellen. Samtidig 
er konceptet fordelagtigt for både patient, 
personale og pårørende. For at beskrive 
CURAVIVO så detaljeret som muligt, 
gennemgås fordelene ved lys, lyd, info-
skærm og overvågning hver for sig.

Leanne Langhorn (t.v.) og Lone Moeslund 
(t.h.) på Neurointensivt afsnit, Aarhus Uni-
versitetshospital Fortsættes side 12
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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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Naturlig døgnrytme og forbedret 
søvn

CURAVIVOs lysdel opfylder ønsket om 
fokuseret lys, funktionel natlys og tilgæn-
geligt dagslys. Ergonomisk Døgnrytme-
lys bidrager til en naturlig døgnrytme for 
både patient og personale. Det funktio-
nelle natlys gør det muligt for personalet 
at forstyrre patienten mindst muligt, når 
de skal udføre deres arbejde om natten.

Ergonomisk Døgnrytmelys følger so-
lens naturlige rytme og starter om mor-
gen ved at lyset på stuen tager til i styrke 
og bliver lysere og lysere. Patienten bli-
ver vækket lige så stille – og i løbet af 
dagen tager lyset til i styrke. Over mid-
dag og frem til eftermiddagen bliver lyset 
varmere i farven for igen at blive mindre 
gyldent og afdæmpet omkring aftenstid, 
hvor ”solen” går ned.

Døgnrytmelyset er indbygget i ho-
spitalsstuens loftarmatur samt i væglys, 
spotlys og i en skuffe i skrivepulten. Om 
natten slukkes dagslyset – og der gøres 
i stedet brug af et ravgult natlys med 
indbygget overvågning. På den måde 
kan patienten overvåges om natten med 
mindst mulig forstyrrelse.

Når patientens værdier som tempe-
ratur, blodtryk, respiration og pus skal 
noteres, benyttes et indbygget lys i skri-
vepulten.

Lyset har en umiddelbar mærkbar ef-
fekt på både patienter og personalet 
– og påvirker patientens søvnmønster 
i positiv retning. En patient, der får sin 
nattesøvn, er bedre udhvilet og dermed 
mindre konfus og således parat til tidlig 
rehabilitering.

Støjreducering og 
musikstimulering

På intensivstuerne bliver patienterne ud-
sat for uhensigtsmæssig lydpåvirkning fra 
interiør og maskiner, de øvrige patienter 

og fra personalet. Målet med CURAVI-
VOs lyddel er, at kunne regulere støjind-
trykket samt støj opstået ved akutte si-
tuationer. Det sker med retningsbestemt 
lyd. Endvidere kan musikintervention 
bruges til at stimulere patienten.

I en akut situation er det muligt at ca-
mouflere støjen, så de øvrige patienter 
samt pårørende bliver mindre påvirket af 
det, der i øvrigt foregår i rummet. Der er 
tale om en skrattende camoufleringsstøj, 
der slører tale og støj. Ved tryk på akut-
belysning aktiveres camoufleringsstøjen 
automatisk samt kameraovervågning på 
de øvrige senge. Det er meget effektivt, 
når personalet skal koncentrere sig om 
en patient med akut behov.

CURAVIVO tilbyder også ”musik-
intervention” forstået som anvendelse 
af musik til stimulering af patienten. Det 
er Niels Ejes MusiCure, der benyttes til 
afslapning, afstresning og beroligelse af 
patienten – dog kun en halv time ad gan-
gen. Musikinterventionen har også posi-
tiv effekt på personale og pårørende.

Det bevidste arbejde med regulering 
af støjindtryk og musikintervention har 
en adfærdsdæmpende effekt på patien-
terne. Præcis hvor meget bevidstheden 
hos patienterne på Neurointensiv påvir-
kes af støjcamouflage og musik stimule-
ring vides endnu ikke. Det er et område, 
som er genstand for stor forskningsinte-
resse.

Individuel systematisk 
information

CURAVIVOs info del skaber nye mulig-
heder for patient, pårørende og perso-
nale.

Der er installeret et infoboard på en 
fleksibel arm ved hver seng. Af skærmen 
fremgår det hvem patienten er, hvor pa-
tienten er og hvad klokken er. Det giver 
mulighed for en hurtig og systematisk 
orientering. Endvidere ses dagens pro-

gram og en generel plan for patienten. 
Patienter på Neurointensiv ved typisk 
ikke, hvor de befinder sig, når de våg-
ner op. De er ofte konfuse og kan ikke 
orientere sig. Eksempelvis tror de, at de 
befinder sig i et supermarked eller på en 
gokart bane. Patienternes tilstand vari-
erer meget – og derfor er det en fordel 
med individuel systematisk information.

Der er mulighed for at bruge den visu-
elle del til at stimulere patienten fx med 
stemningsfotos og årstidsbilleder. En æl-
dre dame i respirator reagerede ikke på 
noget som helst, men viste en tydelig re-
aktion, da hun så et foto på infoskærmen 
med smukke farvestrålende tulipaner.

Infoskærmen, der fungerer med 
touch, kan benyttes til hjælpeprogram-
mer og til genoptræning. Som pegeplade 
til dem, der ikke kan tale. Det er også 
muligt at vise udvalgte TV programmer 
eller gå på nettet fx google earth. På sigt 
kan man udvide brugen af infoskærmen 
efter behov. Personalet kan benytte in-
foskærmen som redskab til at informere, 
træne og underholde patienten og som 
samtaleværktøj.

Overvågning som del af et 
integreret miljø

Overvågningen er den del af CURAVIVO 
konceptet, som de pårørende reagerer 
hyppigst på. Derfor gør personalet fra 
starten de pårørende opmærksom på, at 
overvågningskameraerne ikke er tændt 
hele tiden – og at afdelingen ikke lagrer 
oplysninger. Til gengæld giver overvåg-
ningen den største tryghed for patient 
og pårørende, når de forstår, hvordan 
det fungerer.

Overvågningen benyttes om natten. 
Her kan personalet observere patienten 
uden at forstyrre nattesøvnen, hvilket 
er en stor fordel. I akutte situationer, når 
der tændes akut belysning, aktiveres 
overvågningen og camoufleringsstøjen 
automatisk.

Med CURAVIVO konceptet er der tale 
om et integreret miljø, som også gavner 
personalet. Derfor er medarbejdertrivsel 
en del af forskningsprojektet. Persona-
let skal fx i en periode gå med et ”Acti 
Watch”, der måler hvile, aktivitet og lys-
eksponering.

Forskning i samarbejde med flere 
hospitaler

Markedsmodningsprojektet, der har et 
samlet budget på 9.6 mio kr., er opnået 
i samarbejde mellem Chromaviso, Glo-
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strup Hospital og Aarhus Universitetsho-
spital.

Det forskningsmæssige spor af projek-
tet foregår på Neurokirurgisk afdeling på 
Aarhus Universitetshospital og på Neu-
rologisk afdeling på Glostrup Hospital. 
Begge steder forskes der både i patient 
og personale perspektivet.

Med udgangspunkt i forskellige pa-
tientgrupper er forskningen på Neu-
rologisk afdeling på Glostrup Hospital 
dedikeret til Ergonomisk Døgnrytmelys, 
mens der på Neurokirurgisk afdeling på 
Aarhus Universitetshospital også forskes 
i det udviklende patientmiljø med lys, 
lyd, visuel information og overvågning. 

I projektet omkring det udviklende pa-
tientmiljø indgår samarbejdspartnere 
fra blandt andet Hammel Neurocenter, 
Neurointensiv på Rigshospitalet og af-
delingen for Højtspecialiseret Neurore-
habilitering / Traumatisk Hjerneskade på 
Glostrup Hospital.
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Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 
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Ascoms nye minisender  
med trådløs positionerings 
 teknologi
Den nye trådløse minisender fra Ascom ligner mere et smykke end en 
alarmenhed. Bag det enkle, strømlinede design gemmer sig et højteknologisk 
produkt, som er både robust, strømbesparende og sikkert.

Patienter på hospitaler og beboere på plejehjem ønsker i sti-
gende grad at være mobile, uden at det går ud over trygheden 
og sikkerheden. Det er med dette for øje, Ascom har designet 
den nye trådløse minisender.

Alarmer i armbånd og kæder

De bærbare minisendere kommer i et helt nyt tidssvarende 
design og ligner ikke alarmer. Minisenderen kan enten bæres 
som armbånd eller om halsen og indeholder flere kaldefunk-
tioner. Ud over normalkald kan der også tilkaldes assistance og 

afstilles kald fra dem. De er vandtætte og behøver ikke fjernes 
ved badning. Minisenderen kan desuden individualiseres med 
knapper i forskellige farver, der matcher de enkelte afdelinger 
eller områder.

Ægte tovejskommunikation og trådløs 
positioneringsteknologi

Minisenderen byder på ægte tovejs kommunikation, som sik-
rer, at kald og alarmer både afsendes og modtages, inklusiv 
automatiske eskaleringsprocedurer. Til minisenderne hører 
også trådløse positionsmeldere, som hele tiden registrerer, 
hvor patienter og beboere befinder sig. Dette er særligt rele-
vant i forbindelse med demenssikring, hvor positionsmelderne 
kan sikre, at udgangsdøre, elevatorer og lignende automatisk 
blokerer, hvis en dement beboer eller patient forsøger at gå ud.

En indbygget heartbeat funktion sikrer, at minisenderen hele 
tiden overvåges. Hver 4. minut afsender senderen et signal 
med oplysninger om position, bevægelse, batteri- og kaldesta-
tus, som registreres i systemet. Hvis dette ikke sker – fx hvis 
enheden er defekt eller patienten eller beboerne har forladt 
bygningen– så alarmeres systemet. Dette giver en yderligere 
sikkerhed i forhold til demente brugere.

Lavere strømforbrug

Strømforbruget i de trådløse minisendere er meget lavt. Alle 
sendere starter med at sende svagt og øger herefter styrken, 
indtil der er kontakt. I de fleste tilfælde opnås kontakten alle-
rede med det svage signal, hvilket giver en strømbesparelse.

Selv under hård belastning holder batterierne i de trådløse 
enheder længe. Levetiden er mindst et år ved 10 kald og 100 
positionsopdateringer om dagen. Personalet kan selv skifte bat-
terierne.
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SoftPro Medical Solutions har udviklet Medusa for service-
afdelinger indenfor hospitaler. Medusa bruges idag af mere end 
200 hospitaler i Norden og bruges blandt andet af medicoteknik, 
teknisk afdeling og IT-afdeling. 

Medusa er komplet web-baseret og omfatter: 
 Udstyr og system 

 Rekvisition / Helpdesk 

 Vedligehold 

 Arbejdsordre / opgave 
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 Lagerstyring 

 Projekt 
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+46 40 630 37 20 
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Det handler om at få 
hele pakken – ikke kun 
softwarepakken
Grontmijs Facilities Management afdeling er blandt Danmarks mest erfarne inden for tværfaglige 
bygningssyn. Den erfarenhed har sammen med implementering af D&V programmet Butler givet indsigt i 
mange organisationers IKT parathed og tanker. En af erfaringerne er, at det handler mere om organisation 
og ressourcer end om software.

I ’Olsenbanden går i krig’ fra 1978, hvor 
banden bryder ind i Rigsregistraturen 
(spillet af Herlev Sygehus), hører man 
følgende korte ordveksling under Egons 
beskrivelse af Rigsregistraturen:

– Der arbejder 700 mennesker i Rigs-
registraturen

– Så mange!?
– Ja, det er fordi det hele er automa-

tiseret!
Parodien er tydelig men også alvorlig 

– automatisering kan spare men også 
kræve ressourcer. Computere og maski-
ner er gode til at udføre rutinearbejde, 
beregninger, opbevare og holde styr 
data samt præsentere data m.v. Men de 
er aldrig klogere end de input, de får. De 
kan (ikke endnu) gennemføre et byg-
ningssyn eller følge op på de opgaver, 
der følger med. Hver enkelt post i en 
liste over vedligeholdelsesarbejde kan 
repræsentere flere timers eller dages ar-
bejde. Både i registrering og opfølgning.

På vedligeholdelsesområdet vinder 
databasebaserede programmer og we-
bapplikationer frem i forhold til de simple 
regneark og e-mail løsninger. Både inden 
for planlagt vedligehold, fejlmelding, 
energistyring, arealforvaltning o.l. FM 
områder. Det er effektive værktøjer, som 
stiller alt fra budgetter til tegninger og 
manualer til rådighed på et og samme 
sted.

Men IT-værktøjerne er netop kun 
værktøjer, der skal hjælpe med at holde 
styr på de mange, mange data, der er på 
Vedligehold og Facilities Management 
området. Og jo flere data og funktioner, 
desto større bemanding skal der påreg-

nes til at inddatere, opdatere, følge op 
m.v.

Med mobile platforme i hænderne på 
hele organisationen er det blevet nem-
mere end nogensinde før at skabe nye 
opgaver i systemerne.

Jo flere knapper desto bedre, 
eller…

Der investeres i disse år i at købe store 
FM programmer ind i bl.a. flere offent-
lige forvaltninger for at kunne leve op til 
IKT-kravene. Det starter ofte med et of-
fentligt softwareudbud og efterfølgende 
6 – 7-cifrede investeringer, hvilket nød-
vendiggør udbuddene. Drømmen er 
altfavnende systemer, der kan håndtere 
både planlagt og ad hoc vedligehold, 
arealforvaltning, energistyring, digital af-
levering m.m. Jo flere knapper og funk-
tioner, desto bedre. Men det ses ligeså 
ofte, at der ikke investeres tilsvarende 
i de personaleressourcer og kompe-
tencer, der er nødvendige for at kunne 
håndtere og vedligeholde de mange in-
formationer. Og ukorrekte informationer 
er værdiløse – så kunne man ligeså godt 
have sparet programmet, eller købt et 
mindre.

Mange af de større programmer er 
endog så spækkede med funktioner at 
kun nogle få medarbejdere i hele organi-
sationen er i stand til at betjene dem fuldt 
ud. Og hvad er så formålet?

Når man køber et program, er det 
tomt! Det kommer bag på mange, men 
det er det. Der er ingen vedligeholdel-
sesplan, ingen energidata, ingen smarte 

grafer etc. etc. Det er noget, som bliver 
skabt ud fra hundredvis af kvalificerede 
registreringer. For at få et retvisende 
billede kræves en opsætning af energi-
målere m.m. og måske ikke mindst en 
nulpunktsregistrering af bygningsmas-
sen – hvis ikke man har valide data fra 
et andet system. Der er desværre set ek-
sempler på, at processen herfra er gået i 
stå, fordi det var en detalje, man overså i 
forbindelse med software udbuddet og 
softwareleverandøren som solgte sol på 
en gråvejrsdag, sagde ingenting. I Gront-
mij fastholder vi samarbejdet med kun-
den, indtil de nødvendige data er lagt ind 
i systemet for at sikre en så optimal im-
plementering af programmet så muligt.

Energistyring er for mange en nær-
liggende funktion at implementere, når 

man går i gang med hele pakken. Men 
også her skal der tænkes i ressourcer, før 
man går i gang. Først og fremmest skal 
der etableres adgang til målerdata, som 
også skal valideres, og der er måske ikke 
elektronisk opsamling på alle målere, 
som derfor skal indtastes manuelt. Det 
er et samspil imellem programleveran-
dør og bygningsejeren. Herefter er der 
driften: Nogle målere kan give fejlvis-

Kommer man fra en organisation, 
der slet ikke er vant til at benytte 
avancerede IT-værktøjer på ved-
ligeholdelsesområdet, skal man 
være klar til en trinvis implemente-
ringsproces.



hospital drift & arkitektur 4   17 

veDligeholDssystemeR

ninger, målere bliver udskiftet løbende 
af forsyningsselskaberne og endelig er 
der afvigelser i forbruget, som der skal 
følges op på – alt dette kræver persona-
leressourcer.

Hvis ikke ressourcerne er til stede, får 
de kostbare softwareløsninger lov til at 
stå ubenyttede hen, og efter kort tid er 
data ikke længere valide.

Anvender man arealforvaltning eller 
ligefrem 3D-modeller i sin forvaltning, 
skal der også påregnes opdatering og 
vedligehold af disse. Men hvor mange 
bygningsejere har ressourcer og værk-
tøjer til at opbygge og vedligeholde 3D 
modeller af deres bygninger? Det ser 
godt ud, men det skal vedligeholdes.

Som udførende af bygningssyn har vi 
i Grontmij igennem årene besøgt flere 

bygningsejere, der har haft og betalt til 
et mindre og simpelt vedligeholdelses-
program i 10-15 år, men aldrig brugt det. 
Først i forbindelse med et tværfagligt 
bygningssyn begynder der at komme 
brugbare og prioriterede informationer 
ind i programmet, som kan udtrækkes 
til prioriterede lister. Nogle af listepunk-
terne kan klares i en håndevending, 
mens andre kræver en længere beslut-
ningsproces og måske et egentligt ud-
bud af opgave.

Organisationen skal være klar

I forhold til de mere løse regnearksløs-
ninger kræver det datadisciplin i hele or-
ganisationen for at blive en succes.

Det vil her være en god ide at alli-

Region Midt vælger MainManager
Region Midt underskriver 4 årig kontrakt 
med ICEconsult, om implementering af 
MainManager til optimering af drift og 
vedligehold i mere end 1.200.000 m2 
bygninger.

Alle data i regionens ejendomsporte-
følje vil blive samlet i MainManager for 
at skabe grundlag for et optimalt overblik 
over aktiviteter, projekter, ressourcer, 
energiforbrug og omkostningsallokering 
i regionens ejendomsportefølje. Region 
Midt har flere store sygehus-byggerier 
under opførelse, men i første fase er 

det primært den eksisterende bygnings-
masse der skal implementeres i MainMa-
nager.

I forbindelse med udbuddet havde 
rådgivningsvirksomheden NIRAS op-
stillet faser for henholdsvis afklaring og 
afprøvning af MainManagers funktiona-
litet i forbindelse med tilbudsevaluerin-
gen. I afklaringsfaser blev besvarelser på 
opstillede krav og ønsker i kravspecifika-
tionen, udarbejdet af NIRAS og Region 
Midt, gennemgået punkt for punkt i 
forhold til en fælles forståelse og præci-

sering af krav/ønsker og MainManagers 
løsning herpå. Selve afprøvningsfasen 
bestod i at ICEconsult skulle dokumen-
tere funktionaliteten direkte i MainMa-
nager, herunder fremvisning af proces-
serne for BIM/CAD understøttelse, 
økonomistyring, opgaveplanlægning og 
ledelse. Hvilket betød at MainManager 
blev testet helt ud til fingerspidserne 
også på områder som var under udvik-
ling. Selve processen for afklaring- og 
testfasen af MainManager tog sammen-
lagt 1½ måned.

Rigshospitalets Nordfløj som afleveres digitalt i Butler

ere sig med en rådgiver, der kan både 
sparre, være indpisker og stille med res-
sourcer når det kniber.
Men inden det kommer så langt handler 
det først og fremmest om at vælge et sy-
stem, man kan gabe over som organisa-
tion. Har man ikke ressourcer til at lave 
systematisk energistyring, så vent med at 
få denne funktion ind til der er dedike-
rede medarbejdere til at tage sig af det. 
Det samme gælder arealforvaltning.

Det er forskellige ting, der sagtens 
kan fungere uafhængigt af hinanden og 
ikke behøver at ligge i samme kæmpe-
system.

I hverdagen er der for manges ved-
kommende kun ressource til at håndtere 
de opgaver, der kommer ind på telefon 
og e-mail, så det kræver en periode med 
en ekstra indsats at gå fra den tidligere 
til den fremtidige måde at håndtere ved-
ligehold på. Hvis man i sin organisation 
ikke havde ressourcer til at opdatere og 
følge en simpel drifts- og vedligeholdel-
sesplan i et regneark, hvordan skulle man 
så nogensinde med samme bemanding 
være i stand til at betjene og opdatere 
et komplet FM-system, der er adskillige 
gange så datakrævende? D&V program-
met Butler, som Grontmij har selv udvik-
let, er skabt til netop ikke at være mere 
datakrævende end et regneark, men der 
kan bygges på i takt med at organisatio-
nens modenhed vokser.

Derfor er det også vigtigt at kunne 
starte i et hjørne og prioritere det, der 
er allervigtigst og få nogle små succeser 
på plads. Et skridt på vejen hertil er at få 
budget og bemanding på plads. Først 
herefter bør der investeres i IT systemer.
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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
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Hvorfor skal ledelsen bekymre 
sig om bæredygtighed?
Bæredygtighed har altid har været et vigtigt emne for de mest progressive globale virksomheder, nu ser vi 
at det ligger øverst på dagsordnen i de fleste virksomheder.

I en nylig undersøgelse foretaget af 
MCG’s RE/FM forretningspartner Pla-
non angav 82 % af respondenterne, at 
bæredygtighed var et primært fokus-
område i de kommende 12 måneder, og 
næsten en tredjedel angav ‘nedbringelse 
af energiomkostninger og bæredygtig-
hed’ som den største fordel ved at fo-
kusere på RE/FM løsninger. Det høje tal 
er egentlig ikke overraskende fortæller 
Tim Clapham, Marketing Director hos 
Planon. For den moderne virksomhed 
er bæredygtighed ikke blot nøglen til at 
overholde de stadig strengere miljøkrav, 
men også en væsentlig del af effektiv 
omkostningsreducering.

Virksomheder kan rent faktisk opnå 
betydelige besparelser på deres drifts-
omkostninger ved at anlægge en mere 
effektiv tilgang til deres energiforbrug. 
Det årlige energiforbrug på en arbejds-
plads viser sig at være det samme som 
en gennemsnitshusholdning – men kon-

torer er som regel tomme 45 % af tiden i 
åbningstiden og 100 % tomme uden for 
åbningstiden. Således kan evnen til at 
håndtere, hvordan energi bruges på ar-
bejdspladsen – både i og uden for nor-
mal arbejdstid – have en betydelig ind-
virkning på bundlinjen.

Med lovkravet om obligatorisk CO2-
rapportering for børsnoterede selskaber, 
vil de personer, som har ansvaret for 
denne del af virksomheden – navnlig di-
rektører – også skulle overveje, hvordan 
de kan overholde lovgivningen, samtidig 
med at de sikrer overskudsgraden ikke 
påvirkes af de ændringer, som skal ind-
føres internt i virksomheden.

Til at starte med skal virksomhederne 
fokusere på tre nøgleopgaver: måling, 
overvågning og handling. Hvis virksom-
heden ikke har overblik over sit energi-
forbrug, kan man ikke overvåge det og 
– vigtigst af alt – man kan ikke handle på 
det. Ved at opnå dette helhedsorienteret 

overblik vil virksomheden stå langt stær-
kere i forhold til at identificere de områ-
der, hvor man spilder energi – og der-
med handle på disse oplysninger for at 
nedbringe forbruget til konditionsmæs-
sige og omkostningseffektive niveauer.

I en ikke alt for fjern fremtid, vil dette 
fokus på bæredygtighed ikke længere 
være et valg men en barsk nødvendig-
hed siger Tim Clapham, som selskaber 
skal være særligt opmærksomme på. 
Virksomheder i denne situation bør hu-
ske på den gamle talemåde: udskyd ikke 
til i morgen hvad du kan gøre i dag.

Tim Clapham er Marketing 
 Director og softwarespecialist hos 
MCG’s RE/FM forretningspartner 
Planon.
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Direktør, ingeniør
2030 7623
gert@mainmanager.dk

Nøglen til facility excellence 
MainManager er smart teknologi til at 
optimere ejendomsejeres energiforbrug, 
drift og vedligeholdsprocesser. 
Systemets resultatmålinger (KPI) bliver 
en evig kilde til arbejdet med lønsomme 
optimeringer i fremtiden.

Med simple og effektive processer sørger 
systemet for at din organisation får 
styr på den interne kommunikation, 
ressourceallokering, forbrug og mange 
andre daglige udfordringer i FM-afdelin-
gen.

Helpdesk
ProjektWeb
Energiledelse
Bygningssyn med checkliste
Forebyggende vedligehold
Afhjælpende vedligehold
Planlægning og ordreprocesser
GIS og BIM integration
Space management
Business intelligence

www.mainmanager.dk
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Egne noter
Leverandør Byggeweb A/S 

www.byggeweb.dk
Grotmij A/S 

www.grontmij.dk
ICEconsult 

www.mainmanager.dk
MCG-FM 

www.MCG-FM.dk
NTI CADcenter A/S 

www.nti.dk
TOPdesk Danmark 
www.topdesk.dk 

Xantic-SpecTec 
www.spectec.dk

G
en

er
el

t

Antal medarbejdere i Danmark 22 1300 10 20 100 > 25 6  

Samarbejdspartnere Se hjemmeside, www.byggeweb.dk Ingen J Se hjemmeside NTI CADcenter koncernen + NO & S Dansk Facilities Management 
Netværk, Compass Group mfl. SpecTec Group - Medarbejdere 300+  

Platform ( Desktop/www) Se hjemmeside, www.byggeweb.dk Uafhængigt J Alle Både klient og web www (100 % webbaseret) Server-Client installation med Web 
adgang  

Opdateringsinterval 8-10 gange årligt Varierende 4 - 6 mdr Flere releases + service packs årligt Årligt 2 gange årligt (Senest april 2014) Frivilligt Ny Version frigives ca 2 gange 
årligt  

Seneste opdatering apr/14 1. kvt. 2014 15.04.2014 2014 2014 I April 2014 1. januar 2014  

Hardwarekrav, Klient Internet-forbindelse, IE 9.0 eller nyere, 
Mozilla Firefox eller Google Chrome Internet og browser Internet (ie8 ->, Google Crome…) Java, WE2 eller browser Alm. Kontorpc, Tablets, iPad, Windows 100 % webbaseret, derfor ingen 

klient. 
Windows 7, Windows 8 - Pentium III, 

400MHz, 64Mb RAM  

Dansk bruger-interface J Ja J J J J J  

Standard integrationer J MS Office MS Office, CAD, Revit, ERP-sys. J
 BBR, AutoCAD, Revit, Microstation, 
ERP, KMD Opus, Fujitsu Prisme, GIS, 

EnergyKey, Omega, iBinder Projektweb, 
Mdoc Dokumenthåndtering m.fl.

TOPdesk integrerer som standard 
til andre databaser, systemer 

og applikationer fx. CAD, BIM, 
Personaledatabaser, Excel, SAP.  

MS Office, PDF, Standard 
billedformater incl CAD tegninger  

Kommunikation til IFC format J Nej J API J J J  

Understøttelse af mobile enheder J Ja WWW J J J J J  

Mobile løsninger (smartphone/tablet) J Ja J J J J J  

Databaser MS-SQL Server MS SQL SQL  MS- SQL / Oracle Microsoft SQL
TOPdesk understøtter Microsoft 

SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 og 
2012 samt Oracle 11g. 

MSSQL, Sybase, Oracle  

Rapportsprog RTF, Xpath PDF, Excel html5, Internt i systemmet .NET, ASP. + Lav dine egne rapporter Integrerede rapporter + ubegrænset 
udtræk til andre rapportværktøjer . Dansk eller Engelsk  

Danske manualer J Ja med video J K J J J  

Udviklingsværktøj java SDP Visual Studio .NET Java + WEB2 eller browser .NET JAVA Power Builder  

Integrationer udført mod SRO, CTS, CAD, GIS CAD, Google Maps Brugertilpasset J CAD J
TOPdesk kan foretage foretage 
integrationer til utallige eksterne 

applikationer efter nærmere ønske. 
SRO, CTS  

Målrettet brugerorganisation J Ejere, driftsorganisationer og 
serviceleverandører FM og FS J J J Teknisk Administrativt personale  

Brugertilpassede menuer J J J J J J J  

Brugertilpassede skærmbilleder J J J J J J J  

Brugertilpassede skærmbillederettigheder J J J J J J J  

Hosting hos leverandør J J J J J eller in-house hos kunden J J  

B
yg

ni
ng
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ed

lig
eh

ol
d BIM/CAD understøttelse BIM og CAD Brugertilpasset J J Revit, IFC, AutoCAD, MicroStation K J  

Klassifikation (f.eks. sfB, CCS, Omniclass) SfB, CCS Ja brugerdefineret K J SfB, CCS, Forvaltningsklassifikation K J  

Dokumentstyring J J J J J K J  

Håndtering af fejlmeldinger J J J J J J J  

Digitale tjeklister J J J J J J J  

Styring af Drift & Vedligeholdsplaner J J J J J K J  

En
er

gi
le

d
el

se Manuel- og digital datafangst J L J J J Fx via EnergyKey el. Omega el. 
Schneider integration. Samt CO2 målinger J J  

Variable dataregistreringsintervaller J L J J J Fx via EnergyKey el. Omega el. 
Schneider integration. Samt CO2 målinger K J  

Graddageregulering L L J J J Fx via EnergyKey el. Omega el. 
Schneider integration. Samt CO2 målinger K L  
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g

Arealforvaltning (FM) J K J J J K J  

Opgavestyring J J J J J J J  

Automatisk jobbesked J J J J J J J  

Inventarregistrering J J J J J J J  

Rengøringsstyring J K J J J K J  

Medarbejderplanlægning J J J J J K J  

Ø
ko

no
m

i

Langtidsbudgettering J J J J J K J  

Økonomistyring, drift J J J J J K J  

Økonomistyring, projekter J J J J J K J  

Teknisk/økonomisk opfølgning, historik J J J J J K J  

Nøgletal J J J J J K J  

D
iv

er
se

Hosted løsning inkl. backup J J J J J eller in-house hos kunden J J  

Brugerforum J J J J J J K  

Serviceaftale J J J J J J J  

Support J J J J J J J  
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  Komplet standardløsning 
 Modulært og skalerbart system 
 Brugervenlighed i centrum 
 Fleksibelt  
 Best prac�ces 
 Ledelsesrapportering  
 Omfa�ende dækningsområder: 

 - Facili�es Management 

 - Ejendomsadministra�on 

 - Dri� og vedligehold 

 - Service Management 

 - Energiforvaltning 

 

IT-løsning �l understø�else af FM
med fokus på effek�vitet og integra�on

•  Planon er i brug hos nogle af Danmarks og Verdens største virksomheder. I alt over  

1300 Kunder som har lagt særlig vægt på en komplet løsning med

 · Ejendomsdatabase og -administration

 · Registrering af ordre, rekvisitioner og fejl samt håndtering af arbejdsopgaver

 · Indbygget integration til CAD tegninger

 · Forvaltning af tekniske anlæg, installationer og udstyr

 · Centrale registre med adresser, personale, håndværkere, leverandører og kunder

 · Arealforvaltning med visuelt overblik over arealer, bygninger, lokaler og arbejdspladser

 · Forebyggende vedligehold af bygninger og udstyr med langsigtet planlægning

 · Management af serviceaftaler med eksterne leverandører og interne kunder (SLA)

 · Management af omfattende driftsbudgetter

 · Asset og Key management

 · Kantine administration

 · Rapportering med nøgletal og Dashboard

 · Energiforvaltning

 · Rengøring og meget mere

• Friktionsløs integration til eksisterende systemer (SAP, Oracle, HR m.m.)

• Modulær, skalerbar og en standardløsning som er Web og Windowsbaseret

•  Realisering fra A til Z. mcg fm understøtter kunden med implementeringen af  

løsningen hurtig og effektiv.

MCG Real Estate Integrated Workplace Management Løsning
 Avancert, enkelt og smart

DK-2840 Holte, Hanne Nielsens Vej 10, Tel 45414077, 
fax 45425270, email: info@mcg-fm.dk, web: www.mcg-fm.dk

Your Productivity Partner
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Schweizisk stjernearkitekt vinder 
konkurrencen om Nyt Hospital Nordsjælland
De internationalt anerkendte arkitekter 
Herzog & de Meuron kommer til at stå 
bag Nordsjællands nye akuthospital. Det 
schweiziske firma, har designet Nyt Ho-
spital Nordsjælland i samarbejde med 
det danske arkitektfirma Vilhelm Laurit-
zen, og hospitalet bliver deres første pro-
jekt i Skandinavien.

Partner i Herzon og de Meuron, Chri-
stine Binswanger glæder sig ” Vi er eks-
tremt glade for og taknemmelige over, at 
vi får lov til at lave Nyt Hospital Nordsjæl-
land i Hillerød og glæder og meget til at 
bruge mere tid i Danmark. Landets arki-
tektoniske arv sætter barren højt.

Vellykket sammensmeltning af 
form og funktion

Det nye hospital samler alle funktioner 
i én organisk bygning, der får form som 

en firkløver. Hopsitalet kommer til at 
ligge som en pavillon midt i en skov, lidt 
syd for Hillerød, og er både imødekom-
mende og gennemtænkt ned i alt både 
logistiske og kliniske funktioner.

Herzon & de Meuron har skabt et ”pa-
tienternes hospital” – en smuk, helende 
og funktionel bygning, hvis kæmpestore 
styrke er den meget vellykkede og helt 
fundamentale sammensmeltning af 
form og funktion, siger hospitasldirektør 
Bente Ourø Rørth.

Modsat traditionelle hospitalsmaski-
ner er arkitekturen holdt i en menne-
skelig skala og tilpasset det omkringlig-
gende landskab.

På sit højeste sted er hospitalet såle-
des blot fire etager højt. Designet er flek-
sibelt og kan tilpasses udviklingen i 2020 
såvel som 2050.

Vilhelm Lauritzen: En fornøjelse

Hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter be-
tegner man samarbejdet med Herzog 
& De Meuron som meget inspirerende, 
og tegnestuen glæder sig til den videre 
proces.

– Det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med Herzog & De 
Meuron – et samarbejde, der har væ-
ret præget af gensidig respekt. Vi har 
mødt en verdensarkitekt, som udviser en 
enorm vilje til at sikre, at forslaget til det 
ny hospital lever op til alle kriterier.

Med i opløbet var desuden to teams 
bestående af henholdsvis C.F. Møller, 
Alectia og Rambøll samt BIG, WHR Ar-
chitects og Arup.



Man kan godt bygge til, 
uden det får kirurgen  
til at ryste på hånden
  Læs historien på mth.dk/man-kan-godt



Patienter skal inddrages 
i stor skala på Aarhus 
Universitetshospital
I et partnerskab mellem Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitetshospital og med støtte fra TrygFonden, skal der for første gang 
implementeres brugerinddragelse i stor skala på et hospital i Danmark, og planen er at erfaringerne 
efterfølgende skal udbredes til landets hospitaler.

Inddragelse forbedrer kvalitet

Både danske og udenlandske projekter 
og undersøgelser viser, at når man for-
mår at inddrage patienter og pårørende 
i planlægningen af patienternes egen be-
handling og i udviklingen af sundheds-
væsenet, opnår man bedre behandlings-
resultater.

Antallet af mennesker med kroniske 
eller langvarige fysiske og psykiske syg-
domme er steget, og udviklingen vil fort-
sætte. Mange skal lære at leve med en 
eller flere sygdomme gennem hele livet. 
Sundhedsvæsenet skal derfor i højere 
grad støtte den enkelte i at håndtere et 
liv med sygdom.

Et væsentligt led i den omstilling er, at 
sundhedsvæsenet bruger patienters og 
pårørendes viden og ressourcer langt 
mere aktivt med henblik på at tilret-
telægge behandlingen i overensstem-
melse med den enkeltes behov, ønsker 
og værdier. Patienter, som bliver ind-
draget i planlægning af og beslutninger 

om deres forløb, klarer sig bedre og har 
bedre livskvalitet. Patient- og pårørende-
inddragelse kan blandt andet betyde, at 
der bliver begået færre fejl i sundheds-
væsenet, at patienterne tager deres me-
dicin, som de skal, og at de bliver i en be-
handling, de ellers ville være droppet ud 
af. Dermed slipper mange patienter for 
unødige genindlæggelser.

Spredte initiativer i Danmark

På trods af de gode resultater med ind-
dragelse af patienter, er man i Danmark 
langt bagud i forhold til at få patient- og 
pårørendeinddragelse implementeret i 
praksis. Blandt de sundhedsprofessio-
nelle er der mange forskellige forståelser 
af, hvad inddragelse er, og personalet 
efterspørger viden og redskaber til at 
inddrage patienterne, og efterspørger 
at ledelsen prioriterer tid og ressourcer 
til dette.

En kortlægning af projekter og praksis 
blandt alle landets hospitaler, som ViBIS 
gennemførte i foråret 2012 viste, at der 
er stor interesse blandt de sundheds-
professionelle for at inddrage patienter 
og pårørende. Der blev indsamlet mere 
end 700 eksempler på praksis og projek-
ter, der vedrører brugerinddragelse på 
de somatiske og psykiatriske afdelinger. 
Men initiativerne er spredte, anvender 
ikke altid dokumenterede metoder og 
er ofte båret af ildsjæle. Resultaterne af 
projekterne er derfor ofte uklare, og når 
ildsjælene forsvinder fra hospitalsafde-
lingen forsvinder projektet og praksis 
også, fordi der ikke er skabt en kultur og 
en ledelsesmæssig forankring.

Behov for implementering i stor 
skala

Den spredte praksis har forhindret en sy-
stematisk implementering af en videns-
baseret praksis for patientinddragelse i 
større skala. Dermed mangler vi i dag et 
solidt vidensgrundlag for national udbre-
delse af brugerinddragelse. Det er det 
grundlag projektet nu vil sikre.

ViBIS skal i samarbejde med Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitetshospi-
tal og med støtte fra TrygFonden skabe 
det første brugerinddragende hospital i 
Danmark. Målet er at implementere to 
anerkendte metoder til inddragelse på 
alle hospitalets centre, så der på den 
måde skabes forudsætning for at ændre 
kulturen på hospitalet. Det skal være 
naturligt at inddrage patienterne. Når 
metoderne er implementeret i Aarhus, 
er det planen at sprede erfaringerne til 
resten af landet.

Aarhus Universitetshospital har vo-
lumen til, at projektet kan udvikle over-
førbar viden om både effekter af og im-
plementeringsstrategier for systematisk 
anvendelse af brugerinddragelse i prak-
sis. Derved kan projektet skabe grundlag 
for udbredelse og implementering på na-
tionalt niveau.

Ledelsen går forrest

Projektet vil udvikle implementerings-
pakker, der ikke alene indeholder 
konkrete anvisninger på patientind-
dragelsesmetoder, men også guider til 
implementering, der blandt andet byg-
ger på en ledelsesforankret kulturfor-

aF DiReKtøR moRteN FReil & CheF FoR 

Kvalitet og politiK aNNette WaNDel, 

viDeNsCeNteR FoR BRUgeRiNDDRagelse i 

sUNDheDsvæseNet (viBis)
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andring blandt de sundhedsprofessio-
nelle.

Implementering af brugerinddragelse 
i sundhedsvæsenet forudsætter ikke 
alene indførelse af effektive metoder, 
men også en kulturforandring blandt 
de sundhedsprofessionelle og deres 
ledere. Lederne af sundhedsvæsenets 
institutioner er de primære samarbejds-
partnere, når man ønsker at realisere 
modelprojekter, idet lederne er centrale 
aktører i arbejdet med at skabe både or-
ganisatoriske og kulturelle ændringer. På 
Aarhus Universitetshospital er der stort 
ledelsesmæssigt fokus og vilje til at ind-
drage patienter og pårørende, så derfor 
har Aarhus Universitetshospital de helt 
rette forudsætninger for at projektet kan 
realiseres og være forgangshospital for 
øvrige hospitaler i landet.

Metoder der virker

Patienter skal have mere indflydelse på 
valg af behandling og på planlægning 
af deres forløb. Projektet vil i stor skala 
afprøve to metoder, som systematisk sik-
rer, at patientens viden bliver brugt.

Fælles beslutningstagning
Projektet vil afprøve konsultationsfor-
mer, hvor læge og patient træffer be-
handlingsvalg i fællesskab. Beslutning 
træffes både ud fra patientens viden om 
livssituation, præferencer og behov og 
ud fra lægens viden om behandlingsmu-
ligheder og deres effekter og bi-effekter.

En patient med en diskusprolaps kan 
eksempelvis blive opereret eller vælge 
træning. At blive opereret har nogle ri-
sici i form af, at man blandt andet kan 
danne arvæv, som giver varige smerter. 
At træne kræver tid, disciplin og opbak-
ning fra familien til at træne dagligt, og at 
man udholder smerter over en længere 
periode. Men det endelige resultat kan 
være ens for de to behandlinger. Hvilke 

risici man vil tage, og om træning er en 
realistisk løsning, ved kun den enkelte 
patient. Den viden har lægen ikke, fordi 
det hviler på den enkeltes livssituation, 
præferencer og værdier.

Brugerstyret behandling
Projektet vil afprøve forskellige former 
brugerstyret behandling, hvor patienten 
beslutter, hvornår han/hun skal til kon-
trol. Behandlingen skal med andre ord i 
højere grad tilrettelægges på patienten 
præmisser, frem for at patienten skal stå 
til rådighed for systemet, når det passer 
ind i hospitalets planlægning. Det kræ-
ver, at patienter uddannes til at mærke 
alarmsymptomer eller regelmæssigt sva-
rer på et spørgeskema, som kan afdække 
sygdomsaktiviteten – så patienten kan 
være med til at styre, hvornår det er re-
levant at komme til kontrol.

Det er eksempelvis valg om, hvornår 
en gigtpatient skal til kontrol og have sin 
medicin justeret. Mange gigtpatienter 
går til kontrol med 3-6-12 måneders mel-
lemrum. De er fastlagt på forhånd, uan-
set hvordan patienten har det. Derfor 
oplever både læger og patienter ofte, og 
at patienter kommer til kontrol, uden at 
der er noget at snakke om. Det er spild af 
både lægens og patientens tid. Samtidig 
oplever læger og patienter også, at det 
kan være svært for patienten at få en tid 
til kontrol, når der faktisk er brug for det.

Begge metoder kræver støtteværk-
tøjer, som udvikles i projektet. Det sker 
i en proces mellem sundhedspersonale 
og patienter ved kvalitative metoder som 
fokusgruppeinterviews og dialogmøder.

Eksempelvis træffer patienten de bed-
ste beslutninger for sit eget forløb, når 
patienten får stillet de rigtige spørgsmål 
i konsultationen. Det kræver konkrete 
beslutningsstøtteredskaber, som er ud-
viklet sammen med patienter, som selv 
kender til forløbet. Film eller præferen-
cekort er eksempler på beslutningsstøt-

teværktøjer. Beslutning om hvorvidt pa-
tienten skal til kontrol kan understøttes 
af måleredskaber om patientens funkti-
onsniveau og livskvalitet.

Erfaringer skal udbredes

Fælles beslutningstagen og brugerstyret 
behandling er metoder, der har vist do-
kumenterede effekter. Men modeller, 
som er udviklet et sted kan ikke umiddel-
bart overføres til et andet, da succesfuld 
implementering er afhængig af patient-
gruppe, kultur mv. Derfor vil projektets 
implementeringspakker på baggrund 
af erfaringerne fra Aarhus Universi-
tetshospital, give anvisninger på både 
implementeringsprocesser og under-
visningsmaterialer, så projektet skaber 
overførbar viden, som kan spredes i det 
danske sundhedsvæsen.

Projektets ambition er at sætte gang 
i en udvikling i Danmark, hvor inddra-
gelse af patienters og pårørendes viden 
og præferencer bliver en integreret del 
praksis – og dermed et sundhedsvæse-
net, der i højere grad handler og udvikler 
sig på patienternes præmisser.

Videnscenter for Brugerinddra
gelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) er 
Danmarks center for indsamling og 
udvikling af viden om inddragelse af 
patienter og pårørende i sundheds
væsenet. Videnscentret er etableret 
af paraplyorganisationen Danske 
Patienter. ViBIS blev etableret i 
2011 med støtte fra TrygFonden 
for at understøtte sundhedsvæ
senet i brugerinddragelse. ViBIS 
indsamler, bearbejder og formidler 
viden om brugerinddragelse.

læs tidligere udgivelser på
www.hospitaldrift.dk og 

www.medicinskteknologi.dk
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Forbo Flooring lancerer ny 
kollektion af skridsikkert vinyl
Våde gulve kan kompromittere sikkerheden, men risikoen for faldskader mindskes betydeligt med den 
rette gulvbelægning. Nu lancerer Forbo Flooring en ny kollektion af skridsikre vinyler, som er specielt 
udviklet til vådrum, omklædningsrum, professionelle køkkener og lignende områder, hvor der er brug for 
effektiv skridsikring.

Forbos nye skridsikre vinylserier sørger 
for optimal skridsikring under alle for-
hold. Fælles for de nye Step-produkter 
er brugen af skridhæmmende partik-
ler Step Christals, som er fremstillet af 
recirkuleret materiale. Det betyder, at 
vinylerne lever op til de gældende stan-
darder for permanent skridsikkerhed, 
EN13845 og DIN51130

Vinylerne er øverst belagt med et 
smudsafvisende og slidstærkt PUR-be-
skyttelseslag, som er ridsefast og mod-
standsdygtig over for misfarvninger fra 
de kemikalier og rengøringsmidler, der 
ofte anvendes på steder, hvor der er 
brug for skridsikre gulve. PUR-toplaget 
gør vinylerne både nemme at rengøre og 
vedligeholde, så gulvet bevarer sit flotte 
udseende i hele produktets levetid.

Dertil kommer, at bagsiderne af Step-
produkterne består af 70 procent gen-
anvendte materialer, hvilket matcher 
kravene til moderne og miljørigtig ind-
retning.

Skridsikkerhed til ethvert behov

Ved at vælge den rette Step-belægning 
reduceres risikoen for glideulykker mar-
kant.

Sikkerhedsvinylerne, Safestep R11 
og Safestep R12, er udviklet til brug i 
områder, hvor der er høj risiko for glatte 
gulve, fordi gulvet ofte bliver vådt. Det 
gælder blandt andet professionelle køk-
kener, vaskerier og faciliteter til lettere 
industriel fødevarefremstilling. Her er 
brug for gulve med meget høj skridsik-
kerhed og optimal rengøringsvenlighed. 
Det leverer Safestep-produkterne, som 
fås i otte alsidige farver.

Surestep-serierne, Surestep Origi-
nal og Surestep Star, består af vinyler 
med middel skridsikkerhed. Surestep-
vinylerne er derfor velegnet til brug i 
gangområder med megen trafik samt på 

Skridsikre gulve er vigtige, hvor tempoet er højt. Med en række nye skridhæmmende 
vinylprodukter fra Forbo Flooring findes der nu en skridsikker og hygiejnisk løsning til 
alle forhold. Her ses Surestep i farven Forest. Foto: Forbo Flooring
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DesigN & iNDRetNiNg

Med en række nye skridhæmmende vinyl-
produkter fra Forbo Flooring findes der nu 
en skridsikker og hygiejnisk løsning til alle 
forhold. Surestep er udviklet til brug i områ-
der med høj trafik såsom gangarealer, toilet-
ter og offentlige bygninger. Her ses Surestep 
i farven Pistachio. Foto: Forbo Flooring

offentlige toiletter og lignende områder, 
hvor der er varierende risiko for glatte 
gulve. Surestep fås i et væld af moderne 
farver – alle med et smudsafvisende slid-
lag.

Vådrums kollektionerne Safestep 
Aqua og Surestep Laguna er helt nye 
i Step serien, og sikrer høj skridsikker-
hed i rum, hvor der ofte er store mæng-
der vand på gulvet, såsom brusenicher, 
spaområder og omklædningsrum. Kol-
lektionerne overholder de gængse stan-
darder for permanent skridsikkerhed på 
gulve med høj barfodstrafik: EN 13845 
og DIN51097. Samtidig er belægningen 
både modstandsdygtig og rengørings-
venlig, så det er nemt at opretholde en 
god hygiejne.

Flotte farver og elegant finish

Forbo har designet alle Step-produkter 
med det renest tænkelige udseende, 
uden at gå på kompromis med produk-
ternes funktionalitet. En silkemat finish 
giver således vinylerne et elegant look, 
som matcher den nordiske designæste-
tik.

Step-sortimentet fra Forbo lanceres 
ydermere i en bred og varieret farvepal-
lette – fra klassiske gråtoner til støvede 
pasteller og farvemættede kulører. Det 
gør det nemt at finde den helt rigtige nu-
ance til det konkrete behov. De forskel-
lige farver og dessiner kan kombineres 
for et individuelt udtryk, der understre-
ger rummets øvrige indretning, så gulvet 
bliver en integreret del af arkitekturen.

Den nye Step-kollektion fra Forbo er i 
handlen fra ultimo april 2014.



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

Ikke 2 opgaver er ens. Vi kan hjæl-
pe 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 en-
kelte processer lettere, for på den 
måde at sikre, at projektet udføres 
rigtigt første gang - hver gang. 

Det sikrer god økonomi.

Kemikaliebestandige fuger: 
Mod står belastningen fra daglig, 
hård rengøring.

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

SOLIDE FORBINDELSER SOLIDE FORBINDELSER

Gulv- og vådrumsløsninger til hospitalssektoren:

Sikre løsninger  
på vitale områder

ARDEX systemløsninger: Tid 
og risiko minimeres og projekter 
afsluttes uden problemer. 
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fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

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

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 
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Nyhed fra TROX
Pegasus er endnu en nyhed i TROX 
serien af VAV-produkter, der er udviklet 
med tanke på prefabrikering, nem montage og 
en omkostningsbevidst byggeproces. 

Pegasus er en bagkantsdiffusor med 
VAV-funktion og mulighed for varmebat-
teri (Pegasus Comfort). Den anvendes 
som volumenstrømsregulator i behovs-
styrede ventilationsanlæg og har en me-
get god induktion, hvilket gør den veleg-
net for variable luftmængder.

Pegasus har flere fordele, så som:
•  Unik spjældfunktion 
•  Stort arbejdsområde
•  Varmebatteri (Pegasus Comfort)
•  Belimo MP-Bus
•  MOD-Bus
•  LON-Bus

Det vil sige, at man med Pegasus Com-
fort får en loftdiffusor, boks, VAV-spjæld 
og varmekilde i et og samme produkt.

Fra egne fabrikker i Tyskland og Norge 
kan TROX levere et komplet program af 
kvalitetsprodukter til ventilationsbran-
chen direkte fra fabrik eller via lageret i 
Hørsholm.

TROX Danmark sikrer en optimal råd-
givning indenfor alle områder, lige fra 
dimensionering til levering og montage.

TROX er førende indenfor udvikling, 
fremstilling og salg af komponenter og 
systemer til ventilations- og klimaanlæg. 
Med datterselskaber i 25 lande og 14 

produktionssteder er TROX markedsfø-
rende i Europa indenfor klima- og venti-
lationskomponenter samt yderst aktiv på 
det globale marked.

Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 
2012 med 3.650 medarbejdere en om-
sætning på over 400 mio. Euro. Mere 
end 25 salgskontorer og mere end 70 
repræsentanter og importører har gjort 
TROX-produkter og TROX-koncepter 
kendt i hele verden.

Se også: www.trox.dk
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3 gode råd til 
hospitalsindretning
aF maRie KoCh og thomas KoesteR

Afdelingen for Anvendt Psykologi hos 
FORCE Technology har gennem en år-
række arbejdet med indretning af ho-
spitaler. Vores arbejde har drejet sig om, 
hvordan brugerne af hospitalet oplever 
og anvender de forskellige rum. Vi har 
blandt andet været med til at indrette 
medicinrum og akutmodtagelser samt 
vejledt omkring generel wayfinding på 
hospitaler.

Vi tager udgangspunkt i brugeren 
(personale, patient eller pårørende) med 
brugerstudier, der kan være med til at af-
dække behov og forventning til rum og 
indretning. Vi ser gennem vores arbejde 
som ”fluer på væggen” sags- og arbejds-
gange, der kan afvige fra de antagelser, 
som brugerne har til egne rutiner og va-

ner. Vi vil på den baggrund gerne vide-
regive 3 gode råd i indretning af rum på 
hospitaler.

Hvad enten indretningen er en del af 
en nybygning eller en ombygning er der 
en række psykologisk baserede princip-
per, der kan være medvirkende til en ef-
fektiv og patientsikker indretning. 

1. Højre-/venstre

Mennesker oplever og husker omver-
denen i forhold til højre og venstre. 
Designmæssige konventioner og stan-
darder bygger derfor ofte på ensartet 
placering af redskaber og hjælpemidler. 
Et eksempel kunne være placering af 
kobling, bremse og gaspedal i biler, der 
uanset bilmærke er placeret ens i forhold 
til venstre og højre fod. Et andet eksem-
pel kunne være computerens tastatur, 

som trods mange forskellige konkrete 
udformninger som regel har returtasten 
placeret yderst til højre. 

Selvom der ikke findes tilsvarende 
konventioner for hospitalsindretning, bør 
man stræbe efter en konsistent indret-
ning af de forskellige typer rum, således 
at personalet bliver fortroligt med hvor-
dan udstyr, håndtag mv. er placeret. Det 
kan eksempelvis være en fordel, hvis alle 
sengestuer og alle medicinrum er indret-
tet ensartet, således at det, personalet 
griber ud efter til højre på sengestuen 
eller i medicinrummet altid vil være pla-
ceret til højre i den aktuelle type rum osv.

2. Frontstage-/backstage

Dette princip går kort fortalt ud på, at 
man ved hospitalsindretning skaber et 
frontstageområde, hvor patienter, pårø-

Sengestuer bør indrettes ens i forhold til højre-venstre.
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I samarbejde med brugerne har Chromaviso udviklet de unikke 
lyskoncepter “Ergonomisk Lys” og “Ergonomisk Døgnrytmelys” 
til sundhedssektoren

Chromaviso har mere end 400 installationer 

Chromaviso har udviklet egne kontrollere, 
betjeningspaneler og armaturer

Chromaviso leverer specialudviklede kvalitetsprodukter 
med høj driftsikkerhed

Chromaviso har et skarpt servicekoncept med analyse, 
rådgivning, implementering og opfølgning

Chromaviso har mange års erfaring i brugertilpassede 
lysløsninger til sundhedssektoren

Chromaviso skaber tilfredse brugere og samarbejdspartnere

Kontakt Claus Puggaard på tlf. +45 40 80 42 76 
eller Anne Gitte Rugaard på tlf. +45 40 80 42 77 
for mere info eller besøg www.chromaviso.com

•

•

•
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•

Chromaviso sælger ikke kun armaturer og styring
– vi sælger nytænkende lyskoncepter

M
edical Lighting Solutions
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rende og personale færdes og et backsta-
geområde, hvor kun personalet færdes. 

Ved at dele hospitaler og afdelinger 
op på denne måde opnår man, at me-
dicinrum, kontorer, laboratorier m.m. 
sikres bedre mod uautoriserede ”be-
søg”. Det kan være forbundet med sik-
kerhedsmæssig risiko, hvis patienter 
og pårørende færdes backstage. Det 
kan derfor klart anbefales, at man træk-
ker disse sikkerhedskritiske lokaler væk 
fra patienters og pårørendes normale 
opholds- og færdelszoner. Det vil være 
med til at mindske sandsynligheden for, 
at patienter og pårørende tilsigtet eller 
utilsigtet får adgang. Også selvom en 
dør skulle være ulåst. Grænsen mellem 
frontstage og backstage kan markeres 
ved en symbolsk og/eller fysisk barriere.

3.  Indretning og processer/
procedurer

Det sidste gode råd handler om sam-
menhængen mellem indretning og pro-
cesser og procedurer, både hvad angår 
specifikke rum og på afdelinger og hele 
hospitaler. 

Hvis det eksempelvis er et krav med 
aflåste lokaler, bør der indrettes med en 
nem og intuitiv aflåsningsmulighed, som 
kan betjenes håndfrit, hvis personalet 
har hænderne fulde, når de forlader rum-
met. Eller hvis det er et krav, at døren til 
et medicinrum skal være lukket, når der 
doseres medicin i rummet, så skal rum-
mets ventilation, indeklima og størrelse 
være af en sådan beskaffenhed, at det 
ikke er ubehageligt eller ukomfortabelt 
for personalet at arbejde i rummet med 
lukket dør. 

Man bør desuden på afdelings- eller 
hospitalsniveau se på, om der er god 
sammenhæng mellem indretning og ar-
bejdsprocesser: Er der lange transpor-
tafstande, som kan effektiviseres med 
etablering af lokale depoter og lignende? 
Eller er der placeringer af udstyr, funktio-
ner eller rum, der resulterer i uhensigts-
mæssige gentagelser eller lange gåaf-
stande for personalet? 

Optimal og effektiv indretning kræver 
et dybtgående kendskab til både eksiste-
rende og fremtidige rutiner og arbejds-
processer. 

Vi tilbyder

Vi har erfaring for, at brugergrænsefla-
den skal være klarlagt inden det fysiske 
design eksisterer. Det giver ofte en eks-
traomkostning at lave usability eller bru-
gertest efter etablering og indretning af 
eksempelvis medicinrum.  Ved at lave et 
brugerstudie inden de fysiske design er 
endelige, kan oplysningerne medvirke til 
et mere hensigtsmæssigt design og her-
ved sikre succes. 

Den research vi leverer, kan være med 
til at sikre succes på flere måder: rummet 
bliver bedre indrettet for brugerne og vi 
kan hjælpe med til på forhånd at afklare 
om konceptet holder eller ej. Velanaly-
seret information om brugernes behov 
og forventninger sikrer en stabil pro-
jektplan, som kan forløbe tidsmæssigt 
som planlagt – der vil ikke opstå plud-
selige overraskelser i designet, som kan 
sætte projektet måneder tilbage. Man 
får simpelthen en bedre forretning, hvis 
man har mere information som udgangs-
punkt.



Design: Mikkel Beedholm/KHR Arkitekter A/S. LP Circle er en ny 
stor produktfamilie af LED baserede armaturer til brug i alle typer 
lokaler og arkitektur. Fås i diametrene Ø260 og Ø450. Kan indbygges 
helt eller delvist, påbygges eller nedhænges. Fås i farverne hvid, 
blå, rød og sort. En særlig lysteknik giver et behageligt og energi-
rigtigt lys. Leveres i flere wattager og lumenpakker samt i 3000K 
eller 4000K.  

www.louispoulsen.com
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Levende kommunikation

Mindre spildtid - øget omsætning
investment” kan se ud for dit firma. 
Vi har både store og små løsninger 
og kan skræddersy dem efter netop 
dit behov. Kontakt AVC og vi hjælper 
dig med at omdanne din rejsetid til 
effektiv arbejdstid. Hvor meget kan 
du mon spare? 

Ring på 7562 4577 (Jylland og Fyn) 
eller 4362 4777 (Sjælland) – natur-
ligvis helt uforpligtende.

En af vore løsninger er Icon 600 m/10xzoom kamera.◗◗◗

Jo flere møder,  
des mere sparer du

Vidste du, at der for de fleste er 
mange penge at spare i forhold til 
spildtid og omkostninger ved at 
rejse frem og tilbage til møder? Det 
betaler sig at tænke videokonfe-
rence ind i hverdagens arbejdsru-
tiner og vi har priser fra kr. 168 pr. 
mdr. Lad os sammen se på dine 

behov og hvordan ”return of 

◗◗◗

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

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

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-

vascular and Surgical Workplaces. These represent a full

product portfolio for medical workplace equipment, clinical

solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and

OR as well as for the areas of emergency rescue and

emergency admissions immediately preceding the process

chain.

MAQUET — The Gold Standard.
michael.groenbaek@maquet.com

MAQUET Danmark A/S
Industriparken 44B
DK 2750 Ballerup
Phone  +45 4694 4216
Mobile  +45 2672 4851
michael.groenbaek@ 
maquet.com
www.maquet.com



samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England
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Behovsorienteret panelløsning
Ålborg Sygehus, AMA (Akut Modtage 
Afsnit) blev indviet d. 2 april 2013 med 
plads til 36 patienter. Medical Scandi-
navia leverede lodrette paneler fra Fa-
gerhult, samt foldevæge fra Ropimex til 
projektet. AMA har været i drift og brug i 
over et år, og Afsnitsledende sygeplejer-
ske Hanne Skaarup Pedersen som også 
deltog i opstarten af afdelingen har væ-

ret meget tilfreds med bl.a. vore leveran-
cer af lodrette paneler, da disse fungerer 
optimalt. Dette projekt blev implemente-
ret i samarbejde med projektafdelingen i 
Region nord, samt brugerne. Hoffmann 
A/S var leverandør af totalentreprise.

Ved hver sengeplads er der monteret 
2 stk. paneler. 1 stk. panel med både gas 
og el, samt 1 stk. kun med el. Panel type 

Aluflex 12-Pl-12 monteret med 2 lod-
rette rør for montage af udstyr. 2 rør gi-
ver en mere stabil montage af det udstyr 
der monteres på disse end 1 rør. Disse 
blev valgt fordi man ønskede et panel, 
der fyldte så lidt som muligt ind i rum-
met. Fra tidligere var man vant til lodrette 
paneler og fordelen ved disse er at man 
ikke har udstyr ind over patienten og 
personalet har bedre arbejdsbetingelser. 
Udfordringen med lodrette paneler er at 
pladsen er begrænset og at både koblin-
ger for de medicinske gasser, stikkontak-
ter samt patientkald gerne skal placeres 
så det sidder i en god betjeningshøjde. 
Dette blev løst og inden produktion af 
de 72 paneler, blev der lavet en mock-up 
for at sikre de før om nævnte placeringer 
samt den rigtige mængde af komponen-
ter. Koblingerne for de medicinske gas-
ser blev placeret så man kunne montere 
flowmetre og vakumsug direkte i koblin-
gerne. Normalt monteres disse på kulis-
seskinne og forbindes via slanger til kob-
lingerne men med lodrette paneler er 
man begrænset af længderne på kulisse-
skinne. Ligeledes ønskede man kulisse-
skinner som igen kunne justeres i højden 
alt efter behov og mængden af udstyr. På 
den måde undgik man også et virvar af 
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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

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!

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk
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slanger, hvilket igen er med 
til et minimere utilsigtede 
hændelser samt også giver 
et pænere indtryk. Panelerne 
går helt til loft hvilket har be-
virket at fremføring af el/gas 
samt montage er væsentlig 
nemmere, da man fra loftet 
har kunnet føre rør og kabler 
direkte ned i panelerne. 

Ligeledes er der leveret flere specielle løsninger. Fra bru-
gerne var der bl.a. et ønske om mulighed for at hænge drop-
poser over patienterne, som kunne svinges væk, når disse ikke 
var i brug. Dette blev løst med et speciel beslag, som blev mon-
teret på de lodrette rør på panelerne. Der blev monteret en arm 
med kroge til dropposer og som kan svinges væk fra patienten, 
hvilket gør det lettere for personale at hænge nye poser på. Når 
disse ikke er i brug kan de svinges ind til vægen, ligesom besla-
get kan justeres i højden.

Da alle stuerne er 2 sengs stuer ønskede man en afskærm-
ning mellem de 2 patienter på stuerne. Medical Scandinavia 
leverede foldevæge fra Ropimex i Tyskland. Efter afprøvning 
valgte man at disse skulle monteres direkte på vægen sådan 
at når de ikke var i brug kunne foldes helt sammen og at man 
derved undgik at de optog plads ud i rummet. Højden på 165 
cm blev valgt fordi de giver den enkelte patient mulighed for 
lidt privatliv men samtidig bevare rumfornemmelsen af et større 
rum. Ligeledes blev de valgt i en lys transparent udgave, som 
ikke giver indkig men dog lader lys komme igennem. Folde-
væggene er robuste, lavet i alu-profiler for at sikre at de kan 
holde til daglig brug mange år frem.



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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Skridsikre gulve med høj slidstyrke 
på Hvidovre Hospital
På Hvidovre Hospital findes et område, 
som udelukkende er dedikeret til vask 
af hospitalets senge. Her kommer cirka 
200 senge dagligt igennem en vaskepro-
cedure, der skal sikre den høje hygiejne-
standard, som er påkrævet på et hospital.

I en erkendelse af at der igennem årene 
var lavet rigtig mange lappeløsninger på 
gulvene i sengevasken, besluttede man 
sig for nyligt for at udskifte hele gulvet 

og erstatte det med et nyt vinylgulv fra 
Altro i forbindelse med udskiftningen af 
hospitalet sengevaskemaskine. 

Kravene til det nye gulv var, at det 
skulle være slidstærkt, vandtæt og skrid-
sikkert. ”Der bliver dagligt kørt cirka 200 
senge igennem sengevasken, samtidig 
med at der færdes rigtig mange menne-
sker i dette område, og det stiller først og 
fremmest nogle store krav til gulvenes 

slidstyrke. Særligt kørsel med senge på 
hjul er jo noget der slider på gulvene og 
derfor kræver et solidt gulv med en høj 
slidstyrke”, siger Claus Dewulff, der er 
projektleder på Hvidovre Hospital.

Til Hvidovre Hospitals sengevask har 
man valgt at lægge det 2mm tykke vinyl-
gulv, Altro Suprema II. Gulvet er valgt på 
grund af dets høje slidstyrke samt skrid-
sikkerheden, der holder igennem alle lag 
i gulvet og betyder, at man med Suprema 
II kan opnå 15 års skridsikkerhed. Det 
betyder med andre ord skridsikkerhed i 
hele gulvets levetid.

”Netop fordi det er et område, hvor 
der kommer rigtig meget vand på gul-
vene, har det været vigtigt at fokusere 
på skridsikkerheden, så personalet kan 
færdes trygt, når de er på arbejde. I sam-
arbejde med vores gulvleverandør blev 
vi enige om, at Altro gulvene ville være 
den rette løsning til dette område, da 
gulvene både leverer en høj skridsikker-
hed samt en høj slidstyrke”, siger Claus 
Dewulff.

Hvidovre Hospital Sengevask



DIT HOSPITAL – DIT ANSVAR
Hverdagen er ikke blevet mindre travl, og det kan være svært at finde tid til 
at orientere sig om den nyeste teknologi indenfor styring, belysning, paneler, 
energirammer m.v. Vi er gået sammen om at bringe nyhederne direkte ud til dig.

  
Belysning er mere end lys. I udstillingsbussen vil vi beskrive nogle af lysets positive indvirkninger 
på eksempelvis depression, smerte, arbejdsmiljø osv. Når der vælges belysning skal følgende 4 
parametere overvejes: Omgivelseslys, Blænding, Intensitet og Farvetemperatur.
Vi viser eksempler på forskellige belysningsarmaturer med LED, RGB, tunable white. Desuden 
præsenterer vi NYHEDEN at vi nu også leverer OP lamper og undersøgelseslamper!

   
Føringsveje i dag er ikke blot en kanal, der skrues op på væggen, I de nye sygehus bliver den ind-
fældet og er derved en del af bygningen. Steder, hvor datainstallationen er udført med fiber, bliver 
denne ført i samme installationskanal.
Med KNX styring og overvågning har man mulighed for at montere komponenter fra et stort antal 
udbydere,sammen i ét system. Og de kan alle tale sammen, da det er et åbent bussystem.

  
Vægpanel med indbygget LED læse/undersøgelseslys, med en opbygning, som betyder en meget 
let installation. Løsningen er derfor velegnet til både nybyg og renoverings opgaver. Panelet er 
monteret med det sidste nye udstyr til patientbehandling såsom flowmetre og vakuumsug.
Endelig er der mulighed for at se patient afskærmning fra ROPIMEX til sengestuer eller intensiv og 
opvågningsafsnit.

Bussen betjenes af erfarne konsulenter fra Wexøe, Medical Scandinavia og Fagerhult.

På www.fagerhult.dk og på Fagerhults facebook side kan du løbende se hvor Udstillingsbussen 
befinder sig. Du kan også kontakte os hvis du vil vide mere.

Vi glæder os til at høre fra dig/se dig i bussen!

Wexøe 45 46 58 00   |   Medical Scandinavia 76 25 35 00   |   Fagerhult 43 55 37 00

Udstillingsbussen er 

på turne i uge 21-25 

Kom og kig!



Nyt om NavNe

Runde fødselsdage FSDNYT FRA FSD aF KaJ hylDgaaRD

Som tidlige omtalt ved flere lejlighe-
der, har en gruppe arbejdet med at 
opdatere FSD`s gamle rekommanda-
tion om ventilation på OP-stuer.

Gruppen er nedsat af FSD og 
FSTA. Gruppens medlemmer er frivil-
lige som har tilbudt deres deltagelse 
efter en annoncering på hjemmesi-
der, bladet og årsmødet 2012.

Gruppen er nu kommet så langt 
med arbejdet, at der forelægger et 
oplæg til en ny vejledning.

Gruppen vil gerne, før den udsen-
des i en endelig udgave, fremlægge 
”oplægget” i en hørings periode, hvor 
interesserede kan hente oplægget på 
hjemmesiderne.
www.sygehusmaskinmestre.dk og 
www.fsta.dk

Tidsplan for afslutning af gruppens 
arbejde:
I maj udgaven af foreningens blad 
kommer en artikel om gruppens ar-
bejde og info om at der kommer en 
hørings periode på vejledningen.

13. maj: Hørings forslaget lægges på 
FSD og FSTA hjemmesiderne.

27. maj: Afslutning af hørings periode 
– der afholdes et lille høringsmøde 
hos ALECTIA i Aarhus denne dag kl. 
13-15, hvor hørings svar kan afleve-
res mundtligt og efterfølgende sen-
des til Kaj Hyldgaard på mail: KHO@
RN.dk
Tilmelding nødvendig til hørings-
møde, kan ske til Kaj Hyldgaard på 
mail: KHO@RN.dk
Sidste frist for tilmelding: 23. maj.

12. juni: Tilretning af vejledning i for-
hold til indkommende kritik.
1. september: endelig udgave læg-
ges på hjemmesiderne, FSD og FSTA.
23. september: Lancering på FSTA`s 
årsmøde.
November: der afholdes evt. en te-
madag med vejledningen som ho-
vedtema.

Med venlig hilsen 
Kaj Hyldgaard
Teknisk koordinator
Mobil: 3046 0570
E-mail: kho@RN.dk 
REGION NORDJYLLAND
Projektafdelingen
Nyt Aalborg Universitetshospital
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
www.rn.dk
www.nytaalborguh.dk

Hørings udgaven forventes lagt op på 
FSD’s hjemmeside den 13. maj.

Herefter vil der være en hørings 
periode på 2 uger, afsluttende med et 
2 timers høringsmøde i Aarhus, sted 
oplyses i følgebrev til hørings udga-
ven.

Vi håber at rigtig mange har lyst til 
at bidrage med et hørings svar, såle-
des at den endelig udgave kan opnå 
en høj grad af aktualitet og accept fra 
de involveret parter.

Arbejdsgruppens  formand
Kaj Hyldgaard
kho@RN.dk
30460570

RUNDE FØDSELSDAGE 2014
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 Syge-
hus

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, 
Regions hospitalet 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, Regions-
hospitalet Herning

25  01/01/15 
Johnny Frost Andersen, Kolonien 
Filadelfia

peteR aNDeRseN tilBage 
hos RiegeNs igeN

Riegens har ansat peter N. andersen som  
Key account manager.  
peter har tidligere fra 2008 til 2013 været ansat 
hos Riegens. 

peter N. andersen skal igen rådgive de danske 
sygehuse med energieffektive belysningsløsninger.



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

When Performance matters

Medical Power Supplies and Accesories 

1 & 3-faset Medico transformere
■ Standard & kundedesign

■ Testet & godkendt iht.  

  EN61558-2 &  IEC60601-1

■ Kapslingsgrad IP00, IP23 & IP54

Tlf.: +45 43 28 00 11 I sales.dk@noratel.com I www.noratel.com

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

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

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

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:



• 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 

 

veDligeholDssystemeR

KommUNiKatioN

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

sKylleRUmsUDstyR aRBeJDsmilJøsKylleRUmsseRviCe

iNDRetNiNg



Ren vandbehandling
til hospitaler

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

vaNDBehaNDliNg

veNtilatioN BelysNiNg it-RåDgivNiNg

sKylleRUmsUDstyR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk
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WATER TREATMENT

BIN-X DGT ApS

Møllevej 9, K.1  •  2990  Nivå  •  4576 7628  •  email@bin-x.com  •  www.bin-x.com

Vi garanterer rent kølevand!

¦ Fuldautoma�sk delstrømsfilter
¦ Regulerer automa�sk pH og hårdhed
¦ Fjerner jern, kobber, slam og anden 

par�kulær forurening
¦ Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst
¦ Fjerner lu�
¦ Sikrer fuld korrosionsbesky�else
¦ Automa�sk skyllefunk�on
¦ Kun ét årligt servicebesøg

®EnwaMatic

Desuden s�ller vi en ekstra garan��
Opfylder vi ikke vores a�ale, tager vi 
anlægget retur e�er seks måneders dri��

Før inst������n           Ž              �� ���e e�er!

Hvor stor værdi vil det have for din 
virksomhed, hvis vi garanterer en ren køle-
vandskvalitet uden slam, jern, kobber og 
bakterier?

Hvad så, hvis vi sam�dig sikrer jer en 
konstant og korrekt regulering af pH og 
hårdhed?

Og giver jer mulighed for reducerede 
dri�somkostninger, udgi�er �l vedlige-
holdelse og energibesparelser?

... uden brug af 
     miljøbelastende kemi.


