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Strandmøllen har i næsten 100 år frem-
stillet og handlet med gas til mange  
forskellige brancher og formål. Vi er 
130 dygtige medarbejdere, der hver 
dag skaber værdi for vores mere end 
5.000 kunder ved at give udstrakt 
service samt god og ærlig rådgivning. 
Det har skabt fordele for vores kunder 
– blandt andet:

Unikt stregkodesystem giver overblik
Vores unikke stregkodesystem – OCT, 
giver dig fuldt overblik over din flaske-

beholdning og bevægelser.

Markedets bedste serviceaftale
Med en serviceaftale på dit centralanlæg 

og udstyr opnår du driftsikkerhed, tryghed og  
besparelser i din gasforsyning. 

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan skabe 
værdi for din virksomhed, vil vi gerne invitere dig på 

kaffe og en snak om mulighederne. Kontakt os nu på 
telefon 701 02 107.

Må vi byde på en  
  kop værdifuld kaffe?

– MegeT Mere enD gaS

Strandmøllen A/S • Strandvejen 895 • 2930 Klampenborg • Tlf. 701 02 107 • strandmollen.dk
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fSd ÅrSmØde 2011

ÅrSberetninG 2010 -2011
Af formAnd Svend ChriStiAnSen

INDlEDNING

Alle danske hospitaler er nu kommet 
godt gennem den første akkreditering 
under Den Danske Kvalitetsmodel, der 
har fyldt meget de seneste 4 år.

For langt de fleste er der ved ak-
krediteringen blevet afdækket nogle 
områder, hvor tingene kunne være gjort 
bedre, ligesom der sandsynligvis også 
er dukket nye emner op, som skal en tur 
igennem kvalitetshjulet inden næste ak-
kreditering om 2-3 år.

Så der vil også i årene fremover blive 
arbejdet intenst med kvalitetssyste-
merne, indtil det finder sit naturlige leje.

Der skrives meget om de store nye 
sygehusbyggerier og renoveringen af 
de eksisterende hospitaler. Flere steder 
er planlægningen langt fremme, og de 
første spadestik er allerede taget.

Det bliver spændende at følge, men 
som daværende formand Kaj Jensen 
pointerede sidste år, så er jeg også 
skeptisk over, om vi her i Danmark 
overhovedet har de nødvendige kvali-
ficerede ressourcer på rådgiversiden til 

at gennemføre så mange store sygehus-
byggerier over en forholdsmæssig kort 
årrække.

Fusioner af sygehusene foregår over-
alt i landet. Stort set alle regioner er i 
færd med at sammenlægge matrikler 
og enheder i større og dermed færre 
enheder. langt de fleste steder sker 
det med besparelser for øje og ikke for 
at højne kvaliteten af behandlingen af 
patenterne.

Som følge heraf sker der også re-
duktioner i antallet af maskinmestre i 
de tekniske afdelinger og dermed også 
yderligere fald i medlemstallet i vores 
forening.

I skrivende stund er der lige udskre-
vet folketingsvalg, og det bliver spæn-
dende at følge debatten om, hvorvidt 
regionerne fortsat skal styre hospitals-
driften, eller om det skal overlades til 
professionelle bestyrelser. Jeg mener, 
at regionerne gør et fornuftigt arbejde, 
selv om de indimellem også træffer 
nogle mindre heldige ”sognerådspoliti-
ske” afgørelser. Det hører dog heldigvis 
til sjældenhederne. 

DANNElSEN AF FoRUM 
FoR SyGEHUSTEKNIK oG 
ARKITEKTUR, FSTA
onsdag den 16. marts var der stiftende 
generalforsamling i den nye forening 
som på sigt blandt andet skal overtage 
ansvaret med at arrangere årsmødet. 
Den nye forening er kulminationen på 
mange års forarbejde, og det var derfor 
med stolthed på hele FSD’s vegne, at 
jeg kunne byde velkommen til mere end 
100 fremmødte på Byggecentrum Mid-
delfart.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden 
til at takke de personer, som var med i 
den arbejdsgruppe, der trak det store 
læs med at realisere den nye forening:

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark



Det er:
Robert P. Sørensen, Carl Bro Grontmij
Klaus Bræmer-Jensen, Alectia A/S
Jan Christensen, Balslev Rådg. Ingeniør 
A/S
Hans-Ulrik Rasmussen, DNU Skejby
Mogens Thrane, Rigshospitalet
Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden 
Vest, Region Midtjylland
lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus, Es-
bjerg
Claus Bernthsen, Byggeprojekt-enhed, 
Sygehus Syd
Henning Pedersen, tidl. Privathospitalet 
Hamlet
Kaj Jensen, tidl. Sygehus Vendsyssel
Kaj Hyldgaard, Aalborg Sygehus
Benny Eilstrup, Region Sjælland
Jan Friberg Knudsen, Glostrup Hospital
Svend Christiansen, Regionshospitalet 
Viborg

Foreningen fik en rigtig god start og be-
styrelsen, der blev valgt, er:
Formand Kaj Jensen – Sygehus Vend-
syssel (valgt for 2 år).
Næstformand Mogens Thrane – Rigsho-
spitalet (valgt for 1 år).
Kasserer Henrik Munch Sørensen – 
NNE Pharmaplan (valgt for 2 år).

Sekretær Claus Berenthsen – Region 
Sjælland (valgt for 2 år).
Bestyrelsesmedlem Jan Christensen – 
Balslev (valgt for 1 år).
Bestyrelsesmedlem Thorkild Vandborg 
– Hospitalsenheden Vest(valgt for 1 år).
Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen – 
Creoarkitekter (valgt for 2 år).

lige før sommerferien havde vi (be-
styrelsen i FSD) det første fælles møde 
med FSTA’s bestyrelse, og det var rart 
at se det store engagement og ”drive”, 
som præger den nye forening. Vi glæ-
der os til samarbejdet de kommende år, 
og jeg tror at den nye forening hurtigt 
vokser sig stor og handlekraftig. 

MASKINMESTRENES 
FoRENING (MMF)

Der har i det forløbne år været afholdt 
2 brancherådsmøder, et i april og et i 
august. Til begge møder var Maskinme-
strenes Forening inviteret med, men til 
april mødet var vi uheldige at få afbud 
grundet sygdom. Vi har et glimrende 
samarbejde med MMF, blandt andet om 
input til overenskomstkrav, f.eks til den 
næste overenskomst i 2013.

Den eksisterende overenskomst er 

efter en vis træghed i regionerne nu ved 
at være 100 % implementeret.

Flere steder på landets hospitaler 
er det lykkedes at gennemføre tillids-
mandsvalg og der er i skrivende stund 
registreret 4 tillidsmænd i MMF.

På brancherådsmøderne mødes til-
lidsrepræsentanterne med FSD’s regi-
onsrepræsentanter og bestyrelsen.

På de afholdte brancherådsmøder 
diskuteres emner af fælles interesse så-
som de tidl. nævnte nye overenskomst-
krav, samt aktuelle faglige problemstil-
linger, erfaringsudveksling etc.. Ved 
det netop afholdte brancherådsmøde i 
august var teamet pligter og rettigheder 
for regionsrepræsentanter, tillidsmænd 
og talsmænd.

I øjeblikket arbejdes der på et kom-
misorium for regionsrepræsentanterne, 
der omhandler de forhold og rammer, 
som regionsrepræsentanterne skal ar-
bejde indenfor.

Der arbejdes også til stadighed på at 
forbedre FSD´s hjemmeside, og gøre 
den mere brugervenlig, aktuel og dyna-
misk.

På forårets brancherådsmøde blev 
FSD´s fremtid drøftet med stor intensi-
tet.
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Til min store glæde var der en meget stor opbakning til for-
eningen og masser af konstruktive forslag til, hvordan forenin-
gen kan fortsætte i mange år endnu, med de begrænsninger, 
som vores stagnerende medlemstal nu engang giver os.

Så jeg er sikker på, at vores forening fortsat har en beret-
tigelse, og ser lyst på fremtiden for FSD.

DANSK STANDARDISERINGSRÅD

Der har ikke været FSD deltagelse i nogle af de arbejdsgrup-
per, som berører vores arbejdsområde. Henning Pedersen, 
som sad i arbejdsgruppen omkring DS 2451-standarderne er 
gået på pension, og det har ikke været muligt for bestyrelsen 
at finde hans afløser.

SAMARBEJDE MED ANDRE FoRENINGER

FSD har et glimrende samarbejde med FSSD, Foreningen af 
Sygeplejersker ansat ved Sterilcentraler i Danmark, og arran-
gerer i fællesskab hvert år en temadag.

Den afholdte temadag i januar måned i år, blev også et vel-
lykket arrangement, og da vi har mange emner af fælles inte-
resse, er der alt mulig grund til at fortsætte dette samarbejde.

2 repræsentanter fra bestyrelsen var inviteret til at deltage 
i FSSD’s årsmøde i maj måned i Middelfart. Benny Eilstrup og 
undertegnede deltog i det meget spændende program, og dis-
kussions- og spørgelysten blandt kursisterne var stor.

Vi glæder os til at kunne gøre gengæld, og har derfor in-
viteret 2 repræsentanter fra FSSD til FSD’s eget årsmøde i 
oktober.

Vores norske venner i FSTl havde også inviteret 2 bestyrel-
sesmedlemmer til deres årsmøde i juni. Uheldigvis faldt det 
sammen med planlægningsgruppens afsluttende møde vedr. 
vores eget årsmøde så vi måtte sende afbud.

FSD var alligevel indirekte repræsenteret, da tidl. formand 
Kaj Jensen deltog i sin egenskab af formand for FSTA (Forum 
for SygehusTeknik og Arkitektur).

Sædvanen tro har vi også i år inviteret 2 medlemmer af 
FSTl´s bestyrelse til at deltage i vores Årsmøde. Jeg har endnu 
ikke fået navnene på, hvem der kommer i år, for nordmæn-
dene har travlt med at arrangere IFHE’s internationale kongres, 
der afvikles som en sejlads på Hurtigruten mellem Tromsø og 
Bergen i april måned 2012.

De plejer dog at være trofaste gæster, så jeg håber stadigvæk 
at de får afset tid til at komme. Jeg har samtidig opfordret dem til 
at reklamere for IFHE kongressen.

FAGBlADET: HoSPITAl, DRIFT & TEKNoloGI, 
HDT

Redaktionen, der i år har bestået af: Henning Pedersen, pen-
sionist (tidl. Hamlet Privathospital), Finn Jensen konsulent (tidl. 
Frederikssund Sygehus), Jan Friberg Knudsen Glostrup Ho-
spital, Preben Hansen Frederiksberg Hospital og John Vabø, 
Scanpublisher, har atter en gang ydet en meget stor indsats, 
med at fremstille fagbladet.

HDT har masser af gode artikler på et højt fagligt niveau, og 
det kan vi godt være stolte af.

Jeg synes bladet er aktuelt hver gang, og meget spændende 
at læse.

En stor tak til redaktionen.

IFHE

IFHE´s 21.kongres blev afholdt i perioden 17. – 19. november 
2010 i Tokyo, Japan.

Som ved de tidligere afholdte IFHE-kongresser havde FSD 
også i dette tilfælde udloddet et antal rejselegater til FSD`s 
medlemmer.

Vi var i alt 18 deltagere, der efter en lang flyvetur, spændte 
og forventningsfulde landede i Kyoto på en mild og tåget ef-
terårsdag.

Det var en utroligt spændende tur med mange sanseind-
tryk, herunder en meget anderledes gastronomisk kost end vi 
er vant til herhjemme.

Selve kongressen var ikke fagligt på højde med den forrige 
kongres i Barcelona, men der var alligevel mange gode ind-
læg, og undertegnede fik en del ”aha-oplevelser”.

Pudsigt som Østen har udviklet sig og på mange områder 
endda overgår den vestlige verden, også indenfor vores virke-
felt. Specielt Korea overraskede mig med deres fremsynethed 
og gode evner for holdbare, langsigtede og fleksible hospitals-
byggerier.

Det bliver også meget spændende at følge Kina i de kom-
mende år, for at se hvordan de vil gribe udviklingen an. 

Der blev afholdt IFHE Council møde i Tokyo som et led i 
kongressen. Her deltog Kaj Jensen, Henning Pedersen og un-
dertegnede. 

I 2011 blev Council mødet afholdt i Paris, men da det faldt 
sammen med planlægningsmødet til vores eget årsmøde, 
kunne FSD desværre ikke deltage

IFHE´s 22.kongres afholdes som tidligere nævnt, som en 
sejlads mellem Tromsø og Bergen i perioden 13-17 april 2012.

FSD vil, i lighed med tidligere IFHE-kongresser, også denne 
gang udlodde et antal rejselegater. Selve rejsen samt tilmel-
ding skal man dog selv sørge for.

MEDlEMSFoRHolD

Medlemstallet pr. 1. september 2011, tallene i parentes er fra 
september 2010):
– ordinære medlemmer 101 (111)
– Ekstraordinære medlemmer 15 (17)
– Seniormedlemmer 80 (77)
–  Korresponderende medlemmer 136 (144)

Medlemstilbagegangen fortsætter desværre, men jeg har en 
stærk tro på, at antallet vil stabilisere sig, og finde et naturligt 
leje, efterhånden som regionerne får gennemført de planlagte 
fusioner og sammenlægninger.

En lille trøst er det dog, at seniormedlemmerne åbenbart 
holder ved foreningen, og fortsat ønsker at være tilknyttet det 
gode sociale netværk, som FSD også gerne vil bruges til. 

FoRENINGENS DRIFT

Som selskabsloven kræver, har der været afholdt generalfor-
samling i FSD ApS.

Mødet blev afholdt den 12.april med deltagelse af FSD´s 
bestyrelse, foreningens statsautoriserede revisor samt forenin-
gens advokat.

Foreningens advokat blev valgt som dirigent.
Der var genvalg af såvel bestyrelse som revisor.



Den statsautoriserede revisor gennemgik regnskabet, der 
tidligere var gennemgået og godkendt af vores ”kritiske” revi-
sor.

Generalforsamlingen konstaterede igen, at FSD er en øko-
nomisk velstillet forening.

I tilknytning til dette vil jeg gerne sige en stor tak til forenin-
gens ”kritiske revisor”

Sektionsleder ole Jacobsen, Århus Sygehus. lidt usæd-
vanligt i forhold til tidligere år, blev der denne gang udloddet 
et usædvanligt stort overskud som er overført til ejeren, FSD. 
Dette er sket som et led i forberedelsen af et salg af FSD ApS 
til FSTA, og helt som planlagt.

Som tidligere nævnt har der været afholdt 2 brancheråds-
møder i tæt samarbejde med Maskinmestrenes Forening.

Der er et stort engagement og opbakning til brancherådet 
og dets virke. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer, der 
ønsker at blive regionsrepræsentant eller bare gerne vil vide 
mere hvad det går ud på, om at henvende sig til brancherådets 
medlemmer. Vi kan sagtens bruge flere medlemmer i netvær-
ket. 

Tak til alle regions- og tillidsrepræsentanter.

Årsmødearrangementet er den enkeltopgave af FSD´s aktivite-
ter, der kræver de største ressourcer.

Dette arbejde ydes af styregruppen, der i år har bestået af:
– Projektleder Hans-Ulrik Rasmussen, DNU
–  Projektchef Klaus Bræmer-Jensen, AlECTIA A/S
–  Civilingeniør Robert P.Sørensen, Grontmij / Carl Bro A/S
–  Chefkonsulent Jan Christensen, Balslev A/S
–  FSD-medlem Henning Pedersen, tidl. Privathospitalet Ham-

let
–  FSD-medlem Kaj Jensen, tidl. Sygehus Vendsyssel
–  Afdelingsleder Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden Vest
–  Maskinmester Jan Friberg Knudsen, Glostrup Hospital
–  Teknisk konsulent Benny Eilstrup, Region Sjælland
–  Maskinmester Kaj Hyldgaard, Aalborg Sygehus
–  Teknisk chef Svend Christiansen, Regionshospitalet Viborg

Der har i det forløbne år været afholdt 5 planlægningsmøder.
Jeg vil gerne udtrykke stor taknemmelighed til alle medlem-

mer af Styregruppen for det store arbejde og ildhu, der præ-
steres med denne opgave.

Foreningens bestyrelse har i det forløbne år afholdt et 
konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen 
2010, og to bestyrelsesmøder i tilknytning til brancherådsmø-
derne. Alle bestyrelsesmødereferater er tilgængelige på hjem-
mesiden.

Bestyrelsens sammensætning har i det forløbne år været:
–  Formand Svend Christiansen, Regionshospitalet Viborg.
–  Næstformand Kaj Hyldgaard, Aalborg Sygehus
–  Sekretær Jan Friberg Knudsen
–  Bestyrelsesmedlem Benny Eilstrup, Region Sjælland

En stor tak til bestyrelsens medlemmer for det store engage-
ment og gode samarbejde i det forgangne foreningsår.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle FSD´s medlemmer for 
den tillid, som I viser til bestyrelsen, og den opbakning som I 
giver til vores arrangementer. Jeg ser frem til, at det gode en-
gagement får lov til at fortsætte, og at vi sammen får skabt nye 
aktiviteter i og omkring FSD.

Kan overvåge alle styringssystemer på en enkel  
og ensartet måde 

Web adgang baseret på åben SQL   

One stop – nyt værktøj til 
intelligent overvågning

•  Eet system til alt – Temperatur, tryk, flow, CO2, mm

• Brugers eget data net – LAN eller trådløst

•  Kan arbejde sammen med alle typer måleudstyr  
uanset fabrikat

• Ingen krav om nye programmer

Plug&Play 
tilslutning

Effektivisering

http://www.logoslogit.dk/demo
Brugernavn: GUEST         
Password: 1234

Just logit

Dansk udvikling  
med 25 års erfaring  

- innovation der 
skaber værdi

www.logoslogit.dk

Sorgenfrivej 18 · 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. +45 - 4082 9033 · Fax: +45 - 4593 0267
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fSd GenerALforSAmL inG 2011

tAK fOr INDbyDeLseN
Af formAnd Per JØrGenSen,  

mASKinmeStreneS foreninG

Tak for indbydelsen til at deltage i FSD’s 
generalforsamling og årsmøde. Tillykke 
til Kaj Jensen med udnævnelse til æres-
medlem i FSD. 

Arbejdsmarkedet for maskinmestre 
udvikler sig fortsat i den rigtige retning, 
idet der kun mangler ca. 100 stillinger 
for at alle ledige kollegaer er i arbejde.

Den økonomiske krise medfører 
behov for at øge beskæftigelsen i sam-
fundet.

Underskuddet på statens budget på 
ca. 100 mia. kroner er en udfordring, 
men sammenlignet med især USA, Ja-
pan og de sydlige lande i Europa, er det 
en opgave der kan løses. Underskuddet 
på det danske statsbudget udgør ca. 5 
procent af BNP. I andre dele af verden 
er underskuddet på op til 100 procent af 
BNP eller højere.

For hver person der kommer i arbejde 
i den private sektor i Danmark betyder 
det et plus på ca. kr. 250.000 for stats-
kassen.

Der er behov for at sikre finansielt 
stabilitet, dvs. at bankerne bliver bragt i 
en situation hvor de igen kan servicere 
markedet med lån til virksomheder og 
boligkøbere. Det er afgørende for at 
vi kan fortsætte udviklingen i Danmark 
med øget vækst og velfærd. De offent-
lige investeringer i forskning, udvikling, 
uddannelse, sygehuse og infrastruktur 
er i vækst, og vil sikre velfærd på læn-
gere sigt.

Vi forventer i Maskinmestrenes For-
ening at kvoterne for optagelse til ma-
skinmesteruddannelsen bliver ophævet. 
Flytningen af de maritime uddannelser 
fra Erhvervsministeriet (søfartsstyrelsen) 
til det nye ministerium for de videre-
gående uddannelser og forskning, vil 
sandsynligvis understøtte at kvoterne 
ophæves.

På trods af de gode beskæftigelses-
muligheder for maskinmestre overalt i 
verden, skal vi fortsat være opmærksom 
på vigtigheden af at tage del i ledelses-
opgaverne med at sikre udviklingen i 
produktiviteten i alle brancher. Der er 
mange tilbud om videreuddannelse i 
ledelse, vedligehold, energi og miljø på 
diplom- og masteruddannelserne. De er 
særdeles relevante for at få flere værk-
tøjer til ledelsesopgaverne med at øge 
effektiviteten.

Ved de kommende forhandlinger 
med regionerne vil Maskinmestrenes 
Forening fokusere på at skabe et ansæt-
telsesgrundlag, som giver de bedste 
løn- og ansættelsesvilkår. om grundla-
get er kollektivt eller individuelt er ikke 
afgørende, da det er de faktiske lønvil-
kår, der er afgørende. Jeg er glad for for-
manden for FSD, Svend Christiansens 
bemærkninger om, at Maskinmestrenes 

Forenings brancheråd for sygehuse, 
fortsat vil have fokus på ansættelsesfor-
holdene for maskinmestre i sygehus-
sektoren, samt erfaringsudveksling om 
ledelse, drift og vedligehold.

I ønskes alle et godt årsmøde.

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

http://www.fiberteam.dk




ryGerNe HOLDer 
DANMArK PÅ nordenS 
SidStePLAdS
Tre plancher gjorde stort indtryk, da adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, leif Vestergaard Pedersen, 
holdt gæsteindlæg efter FSD’s generalforsamling. De to plancher viste kort over Norden, hvor lille 
Danmark lyste op med røde og gule alarmerende farver. Den tredje viste en flok nonner – eller var det 
dødens engle? – der ivrigt tændte hver sin smøg. 

Af JoUrnALiSt Gordon vAhLe, 

KommUniKAtionStAnKen

– Vi kan undgå halvdelen af alle 
kræftdødsfald i Europa ved at gøre en 
indsats på livsstilsområderne og vores 
omgivelser. Hvis alle rygere holdt op, 
ville vi med et slag kunne fjerne 22 pro-
cent af alle kræftdødsfald. yderligere et 
tilsvarende antal skyldes fedme, over-
vægt, alkohol eller fysisk inaktivitet. Der-
til kommer så 6 procent, hvor kræften 
udløses efter infektioner som fx HPV el-
ler hepatitis. Hvis vi så derforuden satte 
ind med tidlig diagnosticering i form 
af fx screeningsprogrammer og bedre 
oplysning, ville vi kunne fjerne ekstra 6 
procent og således reducere antallet af 
kræftdødsfald med 55 procent eller fra 
ca. 15.000 til ca. 6700 personer, fortalte 
leif Vestergaard Pedersen, der fandt det 
”tankevækkende”, at der i Danmark sæt-
tes lighedstegn mellem tobaksrygning, 
retten til at spise og drikke sig til over-
vægt og fedme og personlig frihed. 

– I virkeligheden handler den person-
lige frihed måske ligeså meget om retten 
til at være fri for tobaksforurenet luft. 
For alle, der har ansvar for sygehusenes 
indretning mv., er der en opgave i at 
sikre, at patienter, personale og pårø-
rende ikke skal igennem en tobakssky 
på vej ind på sygehuset. Hvis tobaksrøg 
var et teknisk produkt, ville det enten 
være forbudt eller brugerne måtte kun 
bruge det iført beskyttelsesudstyr, påpe-
gede direktøren.

PRoFESSIoNEllE I 
SAMARBEJDE

også behandlingen af kræftpatienterne 
blev beskrevet:

– I dag er det sådan, at sundhedsvæ-

senet er atomiseret, hvor den enkelte 
aktør gør, hvad man selv synes er godt. 
Det betyder, at behandlingen ikke altid 
hænger sammen – og at man heller ikke 
altid kan regne med det næste led i be-
handlingskæden. Kræftens Bekæmpelse 
arbejder derfor for et integreret sund-
hedsvæsen, hvor hele behandlingskæ-
den hænger sammen.

– Et integreret sundhedsvæsen med 
gode patientforløb, hvor der er tæt 
sammenhæng mellem sygehuse, spe-
ciallæger, patientens egen læge og det 
kommunale sundhedssystem betyder 
færre fejl, bedre behandling og bedre 
patientoplevelser, sagde leif Vester-
gaard Pedersen blandt andet, og det er 
jo også den slags ord, der står i hensigts-
erklæringen til den nye sygehusstruktur.

Én meget vigtig ting er, at ventetid 
mindsker muligheden for at over-
leve sin kræftsygdom. Derfor er akut 
kræftbehandling også meget højt på 
Kræftens Bekæmpelses dagsorden – og 
foreningen har valgt at være irriterende 
insisterende på, at få forandringen gen-
nemført:

– Undersøgelse og behandling af 
kræftpatienter skal ske akut, uden unød-
vendig ventetid. Vi ønsker adgang til 
diagnostiske centre, så de praktiserende 
læger og speciallæger kan få udredt de 
patienter, der ikke har ”alarmsympto-
mer” på kræft men dog forekommer at 
være alarmerende syge. Diagnostik og 
behandling skal organiseres i ”pakkefor-
løb”, så det bliver nemt og overskueligt 
for behandlere og patienter, og kræftpa-
tienter med behov for rehabilitering og 
eller palliation (lindrende behandling) 
bør sikres relevante tilbud, citerede leif 

Således stod hovedbudskaberne klart 
mejslede i erindringen af et inspirerende 
og engageret indlæg om et alvorligt 
emne. De to kort viste risikoen for at dø 
af kræft for henholdsvis mænd og kvin-
der i Norden. Danmark lyste op i rødt og 
gult, mens de mere kølige blå og grønne 
nuancer dominerede i de andre lande. 
Trafiklysfarverne viser, at Danmark fort-
sat ligger i den alvorlige ende, når det 
gælder kræftdødsfald.

og de rygende nonner fik følgende 
ord med på vejen:

– Tobak er udyret i åbenbaringen – 
og der er i dag ingen gyldig grund til at 
tage let på de problemer det medfører 
– ikke mindst efter, at vores viden om 
passiv rygning er blevet større. Gevin-
sterne med en indsats mod rygning er 
umiddelbare. Et rygeforbud og dermed 
nul passiv røg nedsætter antallet af ind-
læggelser med hjerteblodpropper med 
20 pct. på under et år. Tobak alene er 
årsag til 4-5000 kræftdødsfald om året 
i Danmark, påpegede leif Vestergaard 
Pedersen.

Dermed blev problemet anskuelig-
gjort, samtidig med at en løsning blev 
foreslået.



Vestergaard Pedersen fra Kræftens Be-
kæmpelses politiske ønskeseddel.

SAMARBEJDE oMKRING 
PATIENTEN

Tilhørerne til foredraget var jo alle pro-
fessionelle inden for sundhedsvæsenet, 
og leif Vestergaard Pedersen pegede 
på, at frivillige foreninger med en folke-
sag som Kræftens bekæmpelse sagtens 
kan samarbejde med de professionelle 
inden for sundheds- og hospitalsvæse-
net.

Kræftens Bekæmpelse har rådgivnin-
ger over hele landet. Hertil kommer et 
web-forum, hvor kræftramte kan drøfte 
fælles problemer og muligheder inden-
for forskellige emneområder. Endelig er 
der kræftlinjen, hvor kræftpatienter og 
pårørende kan få råd og vejledning – 
udover det der fremgår af hjemmesiden 
cancer.dk.

– Der er et godt samspil mellem 
kræft afdelingerne og vores rådgivnin-
ger. Vores rådgivninger med profes-
sionelle rådgiver og frivillige kan mange 
gange hjælpe patienter og pårørende 
– også hvis et forløb er kørt lidt skævt. 
Samarbejdet mellem rådgivninger og 
sygehus giver også gensidig udvikling 
og sparring, pointerede leif Vestergaard 
Pedersen.

Kræftens Bekæmpelse planlægger 
i de kommende år at flytte rådgivnin-
gerne tættere på kræftsygehusene, så 
samspillet kan blive endnu bedre.

– Vi skal være fysisk tæt på hospi-
talet – og samtidig arbejdsmæssigt og 
udtryksmæssigt langt fra – så patienter 
og pårørende kan få et frirum undervejs 
i behandlingerne. Vi kan hjælpe både 
professionelt – og mere direkte menne-
skeligt med støtte fra frivillige, der gerne 
vil give en hjælpende hånd. På sigt er 
jeg sikker på at den hjælpende hånd 
også vil kunne udstrækkes til afdelin-
gerne. Ikke som erstatning for personale 
– men som supplement.

– Selvom der er mange fordele ved 
at arbejde sammen med sygehuset, må 
vi aldrig komme så tæt på, at vi bliver en 
del af sygehuset. Patienterne må aldrig 
blive i tvivl om, at vi altid er på patien-
tens side. Kræftens Bekæmpelses vur-
deringer og synspunkter må ikke være 
forstyrret af hensynet til et samarbejde 
med en bestemt afdeling.
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Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

DIPLOM
Æresmedlem

Det er med meget stor glæde, at en enig bestyrelse indstiller dig,

Kaj Jensen
til optagelse som æresmedlem af Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark.

Udnævnelsen sker med baggrund i dit mangeårige engagement og utrættelige 
virke i bestyrelsen, og som formand i perioden 2008-2010.

Du har igennem dine mange år evnet at holde foreningen ung og handlekraftig,
samt involveret dig i nationalt og nordisk arbejde,

til stor gavn for FSD og dens medlemmer.



COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 97 22 11
www.cowi.dk 

Overskuelighed kommer 
ikke af sig selv…

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. 
Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi 
over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er 
førende på sit felt, fordi vores 6.000 medarbejdere hver især 
er det på deres.

Overskuelighed kommer af en gennemtænkt logistik. Derfor er logistik et 
nøgleord for COWI i hospitalsprojekter. Resultatet er bedre arbejdsgange 
for medarbejderne, et hospital, som er nemt at finde rundt i for patienter og 
pårørende og en bedre økonomi.

Vores rådgivning har fokus på:

•	 Patientforløb

•	 Hygiejne

•	 Sikkerhed

•	 Effektivitet

•	 Driftsøkonomi

http://www.cowi.dk


Kontorchef i Region Midtjylland, Flem-
ming Bøgh-Mikkelsen gav på FSD Års-
møde 2011 et overblik over regionernes 
samlede aktivitets- og investeringsplan-
lægning de kommende år. Inden 2016 
skal 16 hospitalsbyggerier, herunder 
fem supersygehuse og yderligere to 
andre byggerier, hvor der i dag stort set 
kun er bare marker, være påbegyndt.

På alle 16 byggepladser vil udfordrin-
gerne være kolossale. Skrappe krav til 
bygningernes indretning og funktion går 
hånd i hånd med høje krav om bespa-
relser og om, at budgetter under ingen 
omstændigheder må overskrides.

Men derudover står sundhedsvæse-
net også over for en demografisk udfor-
dring med flere ældre, der ikke blot for-
venter at være sygdomsfrie, men også at 
være langt sundere end tidligere gene-
rationer. Nye behandlingsmetoder gør, 

at forventningerne til, hvad sundheds-
systemet skal kunne håndtere, stiger 
kraftigt. Samtidig skal det primære akut-
beredskab helst kunne nå ud til de fjer-
neste afkroge i løbet af nul komma nul, 
alt i mens superkompetente specialister 
tilser patienter, som sluses igennem sy-
stemet på rekordtid – storsmilende over 
kvaliteten af behandlingen…

Sådanne tårnhøje udfordringer vil 
man normalt kun kunne imødegå ved 
at effektivisere kraftigt, men mange ef-
fektiviseringsmuligheder er ved at være 
udtømte.

– Eksempelvis var den gennemsnit-
lige indlæggelsestid i 1950’erne 20 
dage. I dag er den fire dage. Der er 
ingen tvivl om, at liggetiden vil blive 
reduceret yderligere, men det er et 
spørgsmål, om det bliver ved, påpegede 
Flemming Bøgh-Mikkelsen, inden han 
fortalte om visionerne i sundhedspolitik 
og byggeplaner.

EN Ny KVAlITETSDAGSoRDEN

– Ét dilemma er, at sundhedsvæsenet 
i det seneste årti har fokuseret meget 
på kvantitet. Ventelisterne skulle ned, 
og flere patienter skulle behandles på 
kortere tid. Nu handler det mere om at 
skabe kvalitet, og det kræver et synligt 
kursskifte og nye styringsredskaber, 
hvor sundhedsvæsenet i højere grad 
bliver målt på de resultater, der bliver 
skabt for patienterne, citerede Flem-
ming Bøgh-Mikkelsen fra Danske Regio-
ners vision.

Det er altså hensynet til patienterne 
og kvaliteten i behandlingen, som er 
den dybere årsag til de massive investe-
ringer i sygehussektoren. Den behand-
lingsmæssige kvalitet skal selvfølgelig 

Af JoUrnALiSt Gordon vAhLe, 

KommUniKAtionStAnKen

SUndhedSvÆSenet
sKAL VÆre beDre, sMArTere OG Mere 
effeKTIVT
Uanset hvilke parametre, vi kigger på, så er der kun én vej frem for det 
danske sundhedsvæsen og for de 16 nye eller ombyggede sygehuse, 
der vil se dagens lys inden for ganske få år: Effektivisering af både 
byggeri og drift!



være i top, men også patientens ople-
vede kvalitet – eller med et andet ord: 
servicen – skal forbedres kraftigt.

En klinisk kvalitet i topklasse får man 
kun, hvis patienten diagnosticeres og 
behandles af specialister i netop den 
sygdom, patienten lider af, og da an-
tallet af specialister med tilstrækkelig 
erfaring er begrænset, må de samles få 
steder. Det er den dybere baggrund for 
centraliseringen af specialistfunktioner 
på få supersygehuse.

– Vi skal tilbyde et ordentligt patient-
forløb. Nogen skal tage hånd om de 
patienter, der kommer, og det må ikke 
være tilfældigt, hvem der modtager 
patienterne, og hvordan de kommer 
videre i systemet. Patientforløbet må 
ikke afhænge af, om dr. Hansen er på 
vagt eller ej, påpegede Flemming Bøgh-
Mikkelsen.

MANGE ØNSKER – 
BEGRÆNSEDE MIDlER

Ønsket om hurtig og nem adgang til 
de rigtige specialister og et effektivt og 
kvalitetsbetonet patientforløb har både 
betydning for den overordnede struktur 
for sygehusene og for indretningen af 
det enkelte sygehus.

– Patientforløbet skal tilrettelægges, 
så flest mulige patienter får den rigtige 
diagnosticering og behandling så tidligt 
i forløbet som muligt. Det betyder, at 
specialisterne skal være til stede i akut-
modtagelsen, og at mange patienter kan 
blive færdigbehandlet her, så indlæggel-
sestiden kan forkortes. Sikkerheden skal 
også forbedres, og det er blandt andet 
for at mindske risikoen for infektioner, 
at enestuer er blevet et krav til de nye 
byggerier. Derudover er der ønsker om 
at effektivisere arbejdsgangen ved hjælp 
af ny teknologi, at reducere behovet for 
transporter af patienter, personale og 
varer, at rationalisere vagtberedskab, 
laboratoriefunktioner, røntgen mv., at 
blive bedre til at udnytte teknisk udstyr 
og at samle tekniske og administrative 
funktioner, så de kan udnyttes bedre, 
opsummerede Flemming Bøgh-Mikkel-
sen.

Det var således ikke mangel på visio-
ner, regeringens såkaldte ekspertpanel 
havde som udgangspunkt for den rap-
port, panelet afleverede i november 
2008. Der fulgte 15 mia. kr. med til 
igangsætning af fase 1 af sygehus-
planen, og på baggrund af rapporten 
indledtes drøftelser mellem regeringen 
og regionerne om den totale ramme for 
at gennemføre planen. I februar 2009 
kom så regeringens udmelding om ram-
mebudget, og i løbet af det næste års tid 
blev de enkelte projekter konkretiseret. 
Der er pt. givet endelige tilsagn til seks 
af de 16 projekter, mens resten har fået 
foreløbige tilsagn.

– Alt i alt har staten givet tilsagn om 
25 mia. kr., og regionerne skal selv bi-
drage med 15 mia. kr., således at vi får 
projekter for i alt ca. 40 mia. kr., fortalte 
Flemming Bøgh-Mikkelsen.

STRAM STyRING

De enkelte projekter har ved behand-
lingen i Ekspertpanelet været underlagt 
stramme rammer:
•  Kvadratmeterprisen må ikke over-

skride 29.000 kr. for universitetshospi-
taler, der bygges på bar mark, 27.000 
kr. for øvrige byggerier og 22.000 kr. 
for byggerier inden for psykiatrien 
– og det er inklusiv IT og apparatur, 
som udgør en fjerdel af prisen for uni-
versitetshospitaler og en femtedel for 
andre somatiske hospitaler.

•  Prisen for ombygninger skal reduce-
res med 20 pct. i forhold til det oprin-
delige budget

•  Brutto/nettofaktoren er 2,0 for soma-
tiske byggerier og 1,8 inden for psy-
kiatrien

•  Når det fremtidige behov for areal 
skal beregnes, skal der regnes med en 
reduktion af behovet for sengeplad-
ser med 20 procent fra 2007-2020. I 
samme periode skal man regne med 
en forøgelse af antallet ambulante be-
handlinger med 50 procent.

•  Ud fra et forsigtighedsprincip foreta-
ges der en uspecificeret reduktion i 
arealet på 20%

•  Der skal bygges fleksibelt, så byg-

ningerne kan tilpasses det ændrede 
behov i fremtiden.

VIDENDElING oG  
BEST PRACTICE

– Er det realistisk? spurgte Flemming 
Bøgh-Mikkelsen og svarede selv, at det 
nok kommer til at knibe mange steder.

– Men sådan er virkeligheden altså. 
Den totale ramme SKAl holde, lige me-
get hvordan det gøres! understregede 
Flemming Bøgh-Mikkelsen.

Han pointerede, at det i hvert fald kun 
bliver muligt at få lavet gode sygehuse 
inden for rammerne, hvis regionerne 
hjælper hinanden og lærer af hinandens 
erfaringer. Der skal skabes en fælles 
viden og udvikles en ’best practice’ 
inden for i hvert fald ti områder, som 
regionerne har døbt de ti pejlemærker. 
Det gælder:
•  Fælles indkøb til sygehusbyggeri
•  Medicin
•  Sterilgodsproduktion
•  Udviklingen af et dynamisk virtuelt 

hospital
•  Totaløkonomiske sammenhænge
•  Etablering af ”best practice” på rumni-

veau
•  Fælles redskaber til byggeproces
•  Transportteknologier
•  Sporbarhed af apparatur, udstyr, pa-

tienter og personale
•  IT-understøttet interaktion med pa-

tienter og pårørende

– Der er mange, som interesserer sig for 
hospitalsbyggerierne, og blandt andet 
på baggrund af de skræmmende erfa-
ringer fra DR-byggeriet, vil vi opleve en 
særdeles stram styring og kontrol. Erfa-
ringsudveksling og videndeling bliver et 
must, og vi vil gerne have ideer fra alle 
– også fra erhvervsliv og leverandører, 
sagde Flemming Bøgh-Mikkelsen, der 
sluttede af med en mindre opsang til de 
virksomheder, der bliver involveret i de 
16 kommende gigantbyggerier:

– Den hidtidige høst af brugbare 
ideer til effektivisering er temmelig ma-
ger: To ideer kan vi arbejde videre med. 
Resten har handlet om salg af dimser.
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overbLiK over nye SyGehUSbyGGerier

Region Nordjylland
Nyt Universitetssygehus Aalborg – investeringsramme 4,1 mia. kr. forventet byggestart 2016.

Region Midtjylland
Det Ny UniversitetsHospital Aarhus (DNU) – investeringsramme 6,3 mia. kr. forventet byggestart 2012.
Viborg sygehus – investeringsramme 1,15 mia. kr. forventet byggestart 2012/2013.
regionshospitalet Gødstrup – investeringsramme 3,15 mia. kr. forventet byggestart 2012/2013.

Region Syddanmark
Kolding sygehus – investeringsramme 0,9 mia. kr. forventet byggestart 2011.
Aabenraa sygehus – investeringsramme 1,25 mia. kr. forventet byggestart 2012.
Nyt Odense Universitetshospital (OUH) – investeringsramme 6,3 mia. kr. forventet byggestart 2015.

Region Sjælland
Køge sygehus – investeringsramme 4,0 mia. kr. forventet byggestart 2015.
Psykiatrisk sygehus slagelse – investeringsramme 1,05 mia. kr. forventet byggestart 2012.
slagelse sygehus (Akut) – investeringsramme 0,3 mia. kr. forventet byggestart 2011.

Region Hovedstaden
Hillerød Hospital – investeringsramme 3,8 mia. kr. forventet byggestart 2016.
rigshospitalet  – investeringsramme 1,85 mia. kr. forventet byggestart 2014.
Herlev Hospital – investeringsramme 2,25 mia. kr. forventet byggestart 2014.
bispebjerg Hospital – investeringsramme 2,95 mia. kr. forventet byggestart 2014.
Hvidovre Hospital – investeringsramme 1,45 mia. kr. forventet byggestart 2014.
sct. Hans Hospital – investeringsramme 0,55 mia. kr. forventet byggestart 2014.



Linde: Living healthcare

Linde Healthcare
AGA A/S , 
Vermlandsgade 55, 2300 København S.
Tlf: 70 104 103, Fax: 70 104 102, www.linde-healthcare.dk

QI Training E-learning  
– Kvalitetssikret  uddannelse via internet.

   
Dette er for at sørge for patientsikkerheden er i top, øge sikkerheden i  
arbejdsmiljøet samt at forbedre håndteringen af de medicinske gasser. 

Vores  E-learning gør det muligt for sundhedsvæsenet at tilbyde
uddannelse som altid er tilgængelig når det passer deltageren og  
virksomheden. Alt hvad der kræves er en computer med internetadgang.

For mere information kontakt vores kundecenter på 70 104 103 eller besøg 
os på www.linde-healthcare.dk

Alle som håndterer medicinske gasser behøver uddannelse.

http://www.linde-healthcare.dk
http://www.linde-healthcare.dk


” vi SKAL det heLe  
fOr DeT HALVe”

”Vi skal bygge fremtidens hospital. Vi skal redde miljøet. Vi skal bygge fleksibelt. Vi skal være foran 
teknologisk og skabe en effektiv og patientbehandling af høj kvalitet. Men økonomien er langt fra til alt det. 
Vi kan ikke det hele men må vælge. Mit indlæg vil måske lyde som én lang klagesang, men så må I give mig 
en tudekiks bagefter…”

Af JoUrnALiSt Gordon vAhLe, 

KommUniKAtionStAnKen

Sådan indledte projektdirektør for DNU-
projektet i Aarhus, Frank Skriver Mik-
kelsen ”sin” del af, hvad der skulle have 
været et spændende, debatskabende 
dobbeltindlæg om økonomien i de kom-
mende sygehusbyggerier. Forinden 
havde han loyalt redegjort for ”modpar-
tens” synspunkter.

Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk 
Universitet, der sad i regeringens eks-
pertpanel som sundhedsekspert med 
økonomisk tilgang, måtte med kort 
varsel melde fra som indlægsholder. 
Derfor fik Frank Skriver Mikkelsen den 
utaknemmelige opgave at holde et ind-
læg, som han først så lige før, det skulle 
holdes. Det gik nu meget godt alligevel, 
og ordstyrer Robert Sørensen udtrykte 
efter godt en times inspirerende indlæg 
meget godt tilhørernes opfattelse med 
ordene: ”Fantastisk! Det har været en 
god oplevelse!”

Debat blev der i sagens natur ikke 
meget af. Til gengæld blev det ganske 

klart, hvilke dramatiske konsekvenser 
Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 
2006/07 om et styrket akutberedskab 
skulle få. Julemanden optrådte i begge 
indlæg. Kjeld Møller Pedersen kaldte 
i sit oplæg beslutningen om at samle 
akutfunktionerne på færre enheder og 
skabe én fælles akutindgang for alle 
patienter på det enkelte hospital for ”en 
julegave, men også et diktat”, og i Frank 
Skriver Mikkelsens præsentation op-
trådte julemanden med teksten: ”Er der 
nogen, der tror på…”

yderligere kommentarer var vist ikke 
nødvendige.

ANBEFAlINGER SKAl FØlGES

Uanset om julemanden kommer med 
gaver eller er en fantasifigur, så var der 
ingen uenighed om, at Sundhedsstyrel-
sens udmelding om strukturen i det dan-
ske sygehusvæsen ville få og har fået 
dramatiske konsekvenser. Der var også 
enighed om, at Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger nok mere var at diktat, som 
skulle følges.

Sundhedsstyrelsen fastlagde i 2007 
de overordnede rammer, men diskute-
rede ikke investeringsbehov, mulige ra-
tionaliseringsgevinster, sygehusstørrel-
ser eller faglig og oplevet kvalitet. Disse 
diskussioner kom senere, blandt andet 
i Regeringens ekspertpanel vedrørende 
sygehusinvesteringer, der blev nedsat 
efteråret 2007 for at koordinere byg-
gerierne mellem regionerne og fordele 
midlerne, der skulle til for at realisere 
planen. (Detaljerne i planen var tidli-
gere på årsmødet blev gennemgået af 
Flemming Bøgh Mikkelsen – se denne 
artikel, red.).

Der er i alt 40 mia. kr. at gøre godt 
med til de 16 sygehusbyggerier, som 
skal sættes i gang. Heraf kommer Staten 



med 25 mia., mens resten skal hentes 
fra regionernes anlægsbudgetter. Da 
rammerne blev givet, havde regionerne 
vurderet, at det ville koste 68 mia. kr. 
at leve op til visionen om samling af 
akutfunktionerne, og hvis man lagde alle 
budgetterne sammen et halvt år senere 
ville beløbet være vokset til 80 mia. kr., 
fremgik det af Kjeld Møller Pedersens 
plancher.

Der var altså i 2009 ønsker for dob-
belt så stort et beløb, som der reelt var 
bevilget. og selv om mange sygehus-
projekter, blandt andet Det Ny Univer-
sitetshospital i Århus, efterfølgende 
selv reducerede i budgetterne ganske 
betragteligt, var ingen i tvivl om, at det 
ville blive en kolossal udfordring for så-
vel regionerne som byggeansvarlige og 
deres respektive rådgivere at få enderne 
til at nå sammen.

FlEKSIBElT FREM FoR SToRT

De tal, som Regeringens ekspertpanel 
og dets bagland kom med, var ikke et 
forhandlingsoplæg. Det var prisen!

Det er fremtidens sygehuse, der skal 
bygges i Danmark, og ekspert-panelets 
forventninger til fremtiden har fået stor 
indflydelse på projekterne og de ram-
mer, der er opstillet:

”Det, der planlægges nu, står først 
klar om måske 10 år, hvor behovene 
måske har ændret sig markant. Det er 
derfor centralt at undgå at overdimensi-
onere byggeriet eller at bygge for ”låst” 
i forhold til funktioner…”, står der i et af 
de centrale steder i rapporten, og det 
konkretiseres således:

”Der bør lægges vægt på… fleksi-
bilitet (mulighed for at ændre i byg-
ningsindretning, vægge mv.), genera-
litet (brede anvendelsesmuligheder) 
og elasticitet (mulighed for udbygning 
eller bygningsformindskelse).”

ENoRME UDFoRDRINGER

Den virkelighed, som Frank Skriver Mik-
kelsen opsummerede fra Kjeld Møller 
Pedersens indlæg, var den gældende, 
da førstnævnte tiltrådte som projekt-
direktør for DNU. Forskellen mellem det 
oprindelige projekt, der har været præ-
senteret tidligere på FSDs årsmøder, og 
det projekt, som nu skal realiseres, kan 
synes enorm. og det er DNU, der tager 
den store tørn med at få enderne til at 
mødes inden for de præcis 6,35 mia. kr., 
der må bruges – alt inklusive.

Forskellen mellem det oprindelige 
drømmeprojekt, der blev skitseret i 
2007, og de rammer, der er gældende i 
2011 er en finanskrise og offentlige byg-
gerier – først og fremmest DR-byggeriet 
– som løb løbsk. Det var denne forskel, 
der fik Frank Skriver Mikkelsen til ind-
ledningsvist halvt i sjov at bede om en 
”tudekiks”.

Det skete dog med et stort smil, for i 
Århus er projektledelsen fast besluttet 
på, at forskellen på den fire år gamle 
drøm og den nuværende realitet ikke 
skal blive SÅ stor endda.

– Det skal såmænd nok blive godt… 
alligevel! sluttede Frank Skriver Mikkel-
sen sit indlæg.

Men der kommer ikke til at mangle 
udfordringer undervejs, og inden Frank 

Skriver Mikkelsen kom med sin optimi-
stiske slutbemærkning, havde han kort 
ridset betingelserne op.

AMBUlANT FREM FoR SENGE

Der er penge i en effektiv diagnostice-
ring og en tidlig indsats med den helt 
rigtige behandling. Hurtigt ind, hurtigt 
ud er opskriften på at reducere antal-
let af dyre sengedage. Tendensen med 
en mere effektiv behandling og færre 
sengedage er allerede startet, og det er 
en hjørnesten i hele sygehusplanen, at 
denne tendens skal forstærkes væsent-
ligt. Akutberedskabet bygger på, at spe-
cialisterne er til stede, så snart patienten 
kommer ind til hospitalet. Den rigtige 
behandling fra starten gør, at patenterne 
bliver hurtigere raske og får færre varige 
men.

I teorien har vi altså en ”win-win-
situation”, hvor patienterne bliver mere 
tilfredse og sygehuset sparer penge 
både på byggeri og drift.

– Men spørgsmålet er bare, hvor 
langt vi kan nå ad den vej. Der er natur-
ligvis en grænse, og det er ikke altid, at 
det er en kvalitet ved behandlingen, at 
den går hurtigt. Mange kræftpatienter 
kommer fx jævnligt ind for at få behand-
ling, og de har brug for et par dage for 
at komme til hægterne og få behandlin-
gen justeret. Hvis vi sender dem hjem 
med det samme, risikerer vi bare, at de 
kommer igen i løbet af kort tid, og så 
har hverken hospitalet eller patienten 
vundet noget. Tværtimod bliver det dy-
rere og ringere, påpegede Frank Skriver 
Mikkelsen.

Forudsætningen for, at de stramme byggebudget-
ter kan holde er, at antallet af sengedage reduceres 
med næsten en tredjedel, og at antallet af behand-
linger, der kan klares ambulant, samtidigt stiger 
med 40 %, som forudsigelserne her viser. 
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DyRERE DRIFT

Selv om det første byggebudget på 13 
mia. kr. var optimistisk og derfor blev 
reduceret til 9 mia. kr. i forbindelse med 
helhedsplan 2010, så er det endelige 
budget på 6,35 mia. kr. – uden buffer 
– et udtryk for, at der nu kun er halvt så 
mange penge at bygge for, som for to år 
siden.

Frank Skriver Mikkelsen redegjorde 
for, hvordan DNU-projektet var blevet 
ændret for at tilpasse byggeriet til de 
nu halvt så store rammer. Ændrede 
prognoser med færre sengedage har 
reduceret behovet for plads og udstyr, 
det underjordiske p-anlæg og en stor 
del af landskabsprojekterne er væk, 1,5 
mia. kr. tages fra eksisterende difts- og 
genanskaffelseskonti, forsyningsbyen 
er droppet, der er ingen bufferkapaci-
tet til fx laboratorier mv., flere ”billige” 
kvadratmeter, lidt mindre plads til det 
hele, ingen ”grønne tage”, ingen altaner, 
færre stålkarme til vinduerne lød nogle 
af punkterne på den lange liste.

– Nogle af de besparelser, vi tager på 
anlægsbudgettet nu, kommer til at koste 
senere på driften. Transportsystemet og 
forsyningsbyen ville have givet effekti-
viseringsgevinster, som nu ikke bliver til 
noget, forudså Frank Skriver Mikkelsen.

FIRE HoSPITAlER I ÉT

Noget af ideen med en fælles akut-
funktion er, at samle de funktioner, der 
”hører sammen” tæt ved hinanden. 
På et universitetshospital omfatter en 
akutmodtagelse også en lang række 
specialer, og det giver helt specielle ud-
fordringer i Århus, hvor tre nuværende 

hospitaler skal nedlægges og funktio-
nerne flyttes til DNU i Skejby.

– Vi bliver nødt til at have en hel 
masse funktioner klar, inden det kan 
lade sig gøre at flytte en afdeling eller 
et sygehus. Men HVoR meget hospi-
tal skal vi have klar? Det stiller krav 
til  timingen, påpegede Frank Skriver 
 Mikkelsen og uddybede:

– På den ene side vil vi gerne have 
tømt det gamle hospital på Tage Han-
sens Gade, så vi kan få solgt bygnin-
gerne og få nogle penge til at bygge for. 
På den anden side er vi nødt til næsten 
at have bygget DNU færdigt, inden vi 
kan flytte patenterne. Alle specialer skal 
jo helst være på plads, før vi kan tale 
om, at vi har en akutfunktion, som fun-
gerer, så alle specialer er samlet rundt 
om patienten.

Processen med at samle de nuvæ-
rende hospitaler i Skejby, på Nørre-
brogade, Tage Hansens Gade og P.P. 
Ørumsgade under en fælles hat, Det 
Ny Universitetshospital i Århus, har al-
lerede været i gang et års tid, og DNU-
projektet er derfor det første af de store 
hospitalsbyggerier, der bliver realiseret 
efter erfaringerne med DR-byggeriet. 
Der er ikke råd til flere offentlige byg-
geskandaler, og derfor har de centrale 
myndigheder og Regeringen opstillet 
nogle meget snævre rammer og et kon-
trolapparat med ekspertpanel, ministe-
riet, Sundhedsstyrelsen og Rigsrevision 
som nogle af spillerne.

– Der er oven i købet nogle, som har 
til opgave at granske dem, som skal 
granske os, og vi bruger meget tid på at 
oprette og vedligeholde kontrolsyste-
mer, der ikke nødvendigvis sikrer højere 
kvalitet, sagde Frank Skriver Mikkelsen, 

der dog håbede, at DNUs tørn som 
pioner vil betyde, at det hele går noget 
lettere for de øvrige projekter, der går i 
gang om kort tid.

– For selvfølgelig skal vi lære af hin-
anden!

Rammerne er blevet mindre 
siden 2009.

Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

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

E-mail: salg@care-call.dk
www.care-call.dk
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Logistik, drift og arkitektur
CuraVita yder den optimaLe rådgiVning

CuraVita skaL tegne det nye supersygehus i gødstrup Ved herning. et sygehus, der med en anLægssum på knap fire mia. kr. 
bLiVer et af danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren. et nyt Vestjysk hospitaL i VerdenskLasse.

www.arkitema.dk www.nsw.no           www.aart.dk www.grontmij.dk www.moe.dk www.hospitaLitet.no www.arup.Com

CuraVita er et VeLetabLeret samarbejde, der siden 2007 har Løst kompLekse hospitaLsopgaVer i norden. 
CuraVita består af arkitema arChiteCts, nsw arkitekter og pLanLeggere, aart arChiteCts, grontmij, moe & brødsgaard og hospitaLitet. 

arup er tiLknyttet som underrådgiVer. tiL hVer opgaVe sammensætter CuraVita den bedste Viden for at sikre en optimaL rådgiVning. 

CuraVita – en heLbredende Løsning
www.CuraVita.dk

http://www.CuraVita.dk
http://www.arkitema.dk
http://www.nsw.no
http://www.aart.dk
http://www.grontmij.dk
http://www.moe.dk
http://www.hospitaLitet.no
http://www.arup.Com


ArKITeKTUr
birGitte JUUL LAU eriKSen, ArKiteKt –  

Creo ArKiteKter, odenSe

Wikipedias definition på mennesket, er 
en lang række parametre, der blandt an-
det viser vores evne til at benytte værk-
tøj, tænke abstrakt og ikke mindst lade 
os påvirke af vores følelser. Det betyder 
blandt andet, at når vi ser et billede, er 
det meget individuelt, hvordan vi lader 
os påvirke, da denne påvirkning både 
sker på baggrund af vores følelser og 
opfattelse af situationen, hvorfor vi hver 
især opfatter billedet forskelligt.

Derfor er det også meget individuelt, 
hvordan vi lader os påvirke af arkitektur 
og indretning. Men ens for os alle er, 
at hvis vi synes, et rum er rart at være 
i bliver både vores humør og helbred 
påvirket i positiv retning. Det vil sige, at 
omgivelserne har indflydelse på vores 
helbredelsesevne, hvilket der heldigvis 
er kommet mere fokus på de senere år.

HElENDE ARKITEKTUR

Helende arkitektur er et designkoncept, 
der repræsenterer visionen om, at de fy-
siske rammer har indflydelse på patien-
ters heling. Det betyder, at arkitekturen 
har direkte indvirkning på både stress 
og velvære – ikke kun for patienterne, 
men også for pårørende og personale.

Forskning viser fire områder, der kan 
kategoriseres som værende direkte 
påvirket af hospitalets fysiske rammer. 

Det er:
•  personalets effektivitet
•  overordnede kliniske resultater
•  patienternes sikkerhed
•  patienternes og de pårørende stress 

og velvære

I 2008 opsummerede fem rapporter 
(White Papers) i Healthcare leadership, 
at der var en lang række områder, som 
hospitalerne med fordel kunne fokuse-
rer på, for at skabe bedre rammer for 
både medarbejdere og patienter. Det 
var blandt andet:
•  akustik
•  ventilation

•  arbejdsmiljø
•  belysning
•  overskuelighed til at finde rundt

Alle forslagene blev delt op i, hvad 
man kan gøre på allerede eksisterende 
hospitaler under hensyntagen til de 
eksisterende fysiske rammer, og hvad 
man bør fokusere på ved nybyggeri og 
renovering.

VIDENSDElING

Efterhånden som sundhedssektorerne 
har fået øjnene op for fordelene ved 
evidensbaseret design og arkitektur, 

Af JoUrnALiSt JonAS veStfALen, 

KommUniKAtionStAnKen

Evidensbaseret design:

MeNNesKeT i 
CentrUm
Med fokus på henholdsvis arkitektur, belysning og indeklima 
giver tre eksperter hermed deres bud på, hvordan ”kunderne” og 
patienterne sættes i centrum med evidensbaseret design. Hvis man 
på fremtidens sygehuse vil tage hensyn til de tre forhold, peger alle 
undersøgelser på, at kvaliteten af patienternes behandling stiger og 
indlæggelsestiden dermed også forkortes.



har en amerikansk organisation skabt en 
global platform til vidensdeling inden for 
området. Her kan hospitaler over hele 
verden fortælle om både deres gode og 
dårlige erfaringer, så andre kan lade sig 
inspirere deraf.

Albert B. Chandler Hospital Pavillon i 
Kentucky giver for eksempel deres gode 
erfaringer videre med et generelt fokus 
på behagelige fysiske rammer – men 
samtidig også kombineret med effek-
tive og hensigtsmæssige faciliteter, der 
tilgodeser både patienter, personale og 
pårørende. Men ikke mindst også deres 
store succes med 26,5 m2 enestuer, hvor 
hver enkelt patient har plads til at have 
deres familier og pårørende omkring 
sig.

Paoli Hospital Philadelphia Pennsyl-
vania deler deres erfaringer med at et 

generelt fokus på forbedring af de fysi-
ske rammer for at opfylde patienternes 
behov, har højnet patienttilfredsheden 
med de fysiske rammer fra 19 til 94 
procent. Det har desuden reduceret 
antallet af faldskader med 86 procent 
samt reduceret fejlmedicineringer med 
19 procent.

I dette projekt er der desuden udført 
flere tiltag for at højne personalets ar-
bejdsmiljø som for eksempel teamstatio-
ner nær sengeafsnit, ingen spejlvendte 
behandlingsrum o.s.v.

Via en database i England er der 
også skabt en mulighed for opsamling 
og deling af erfaringerne med at bruge 
hospitalernes rum og fysiske ramme på 
nye og mere bevidste måder med den 
nye viden, man efterhånden opnår.

DESIGNVIlKÅR

Patientsikkerhed er et vigtigt område, 
når vi arbejder med evidensbaseret de-
sign, foruden at det også er et område, 
der skal være stort fokus på ved syge-
husbyggerier og renoveringer.

Mange faktorer spiller ind i sikringen 
af patienterne, og det handler – nok ikke 
overraskende – især om muligheden 
for bedre håndhygiejne. Personalets 
nærhed til patienten er også en vigtig 
faktor for at undgå faldulykker. ligesom 
en optimal nattebelysning, der fx skal 
tilgodese et toiletbesøg samt plejeperso-
nalets mulighed for at tilse patienterne 
uden, at de vågner ved forstyrrelsen.

På en børneafdeling i odense, har 
man erfaret, at gode fysiske rammer til 
forældrene helt automatisk smitter af på 
børnene. og et andet sted har man erfa-
ret, at kræftramte børn både taler mere 
med hinanden og spiser mere mad, når 
de sidder ved runde borde frem for fir-
kantede.

Ved nybyggeri af sygehuse, er det 
derfor vigtigt, at man fokuserer på at 
skabe ny fysiske rammer på baggrund af 
evidensbaseret design. Udsigt til natur 
reducerer stress, mindsker medicinfor-
bruget, forbedrer søvnen og dermed 
også helbredelsesprocessen, hvorfor 
der er godt ræsonnement i at udføre 
sengestuer med vinduer fra gulv til loft, 
så der er udsigt over både terræn, hori-
sont og himmel.

Desuden er der evidensbaseret vi-
den, som påviser, at en sengeblok bør 
have udsigt mod øst eller vest – og at 
udsigt mod øst på grund af lysets styrke 
faktisk giver den bedste helende effekt.

LysDesIGN
 merete mAdSen – Ph. d, beLySninGSArKiteKt, 

GrontmiJ

lys har en biologisk indvirkning på vores 
hormonproduktion, der gør, at aktivt 
brug af lys skaber en biologisk påvirk-
ning af menneskets almene fysiske og 
psykiske tilstand.

I øjet har vi nogle celler, der ikke ser 
lyset, men derimod ’styrer’ vores indre 
ur. Det vil sige, at lys og mørkepåvirk-
ninger over døgnet påvirker vores indre 
ur. Tilbage 2001 begyndte man derfor 
at fokusere på lys som andet end bare 
en kilde til at kunne se for at udføre en 
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given arbejdsopgave. Men også at aktivt 
brug af lys har en stor betydning for alle 
de funktioner og opgaver, vi skal udføre 
i løbet af døgnets 24 timer.

Blandt andet havde NASA erfaret, at 
astronauter i rummet på grund af det 
manglende dagslys, ikke sov mere end 
5 timer i døgnet gennemsnit. Det gav 
en forøget risiko for fejl, der selvfølgelig 
kunne få fatale konsekvenser til følge.

Derfor eksperimenterede NASA sig 
frem til at finde den helt rigtige blå lys-
kilde til brug på rumrejser, så astronau-
ternes biologiske ur i hjernen blev posi-
tivt påvirket til, at de fik den nødvendige 
søvn, der kunne øge sikkerheden.

Disse erfaringer har man efter-
følgende afprøvet inden for en lang 
række andre arbejdsområder. På flere 
sygehusafdelinger har man med stor 
succes gennem de senere år benyttet 
lyskilderne meget mere aktivt til for 
eksempel at skab forskellige lysforhold 
i dagtimerne, aftentimerne og natteti-
merne.

lyS oPTIMERER BEHANDlING

Når forskellige arbejdsopgaver skal 
udføres, er der store fordele ved at sty-
ret og bruge det omgivende lys aktivt 
derefter. Det sig være både i ændring af 
lyset i forhold til forskellige arbejdsop-
gaver men også i forhold til dagslysets 
naturlige rytme.

Forskningsresultater viser, at sollys 
på sengestuer fx har medført at hospi-

talspatienter reelt har brug for mindre 
smertestillende medicin og kommer sig 
hurtigere, end hvis de ligger på en stue 
med almindelig kunstig belysninger og 
uden sollys.

Derfor er det også vigtigt, at man i 
fremtidens sygehusbyggerier benyt-
ter sig at denne viden og sørger for, at 
senge afdelingerne er øst- eller vest-
vendte. Sydvendte sengeafsnit er også 
en mulighed, da det reelt giver mere 
naturligt lys men samtidig kan medfører 
andre problemer i forhold til temperatur 
og ventilation.

SIMUlERER DØGNRyTMEN

I fremtiden vil man med fordel kunne 
kombinere patientflow og logistik med 
arkitektur. og der er ingen tvivl om, at 
det er et område, der er kommet mere 
fokus på de senere år.

Varieret og differentieret belysning 
over hele døgnet kan skabes på mange 
måder. På en sengestue vil det være 
en fordel med så høj udnyttelse af det 
naturlige dagslys som muligt kombine-
ret med solafskærmning, lysstyrring og 
supplerende lyskilder, der kan skabe 
funktionsbaserede lysscenarier over 
hele døgnet.

Ved at bruge lyset optimalt på forskel-
lige måder, kan man både skabe bedre 
forhold for patienter og medarbejdere 
samt reducere energiforbruget. Med-
arbejdere med skiftende arbejdstider i 
henholdsvis dag, aften og nattetimerne 

bliver mindre forstyrret i deres biolo-
giske døgnrytme, hvis lysforholdene 
følger døgnets naturlige rytme under 
hensyntagen til de arbejdsopgaver, der 
skal udføres.

På plejehjem har man for eksempel 
bevist, at tilstrækkeligt lys om dagen, 
kombineret med mørke i nattetimerne 
skaber bedre søvn hos plejehjemsbebo-
erne samt øger beboernes generelle ak-
tivitetsniveau om dagen. Dermed bliver 
de ældres liv bedre og deres risiko for 
faldulykker med efterfølgende kompli-
kationer nedsættes også betragteligt.

KIG PÅ BloMSTER

På arbejdspladsen er der store fordele 
ved at skabe optimale lysforhold med 
kunstig belysning ved for eksempel ar-
bejdsstationer og andre områder, hvor 
der skal udføres specifikke opgaver.

Men også differentieret og dynamisk 
gangbelysning og belysning af udvalgte 
vægflader er et godt supplement til 
optimering. I dag ved vi, at vandret be-
lysning af for eksempel vægflader kun 
kræver 1/3 af lysmængden på vægge 
end på gulvfladen for at give samme 
indtryk af lys. og ved at varierer lys i 
gangarealer kan der forsættes til kryds-
ningspunkter og optimere både ople-
velse og way-finding.

Den dynamiske belysning fra køligt 
til varmt hen over døgnet er inspireret 
af naturen og atmosfæren. Samtidig 
kan man i dag også opnå store fordele 



ved belysningskvalitet med det rigtige 
energiforbrug samt ikke mindst inddrag 
brugerne og finde ud af, hvad det de vil 
have og har brug for.

De senere år har den teknologiske 
udvikling af lyskilder været stor, ikke 
mindst set i lyset af ønsket om et mere 
miljøvenligt energiforbrug, hvorfor 

lysstofrør T5 og lED anses for at være 
blandt fremtidens lyskilder.

lysets farvetemperatur – altså om 
det er køligt eller varmt lys – måles i 
Kelvin. Det har ikke noget med lysets 
kvalitet at gøre. lysets kvalitet afhæn-
ger i stedet af lysets evne til at gengive 
farver, og tal-værdien for kvaliteten er 

et RA-index eller CRI (colour rendering 
index).

lyskilderne fås i dag i meget forskel-
lige prisklasser. Den bedste måde at 
afprøve lyskildens kvalitet er at se på 
en blomsterbuket og selv vurdere, hvor 
meget man er villig til at betale for et 
behageligt lys.

INDeKLIMA

ArSen K. meLiKov – internAtionAL Centre 

for indoor enviroment And enerGy, dtU

Når fokus bliver rettet mod indeklima 
i hospitalsmiljøer, handler det om hel-
bred, komfort og performance. For at 
skabe et optimalt miljø, hvor man und-
går træthed, hovedpine og svigtende 
koncentrationsevne, er det for eksempel 
vigtigt, at temperaturen og luftkvaliteten 
kan blive styret.

Det optimale termiske indeklima 
kombineret med en god luftkvalitet 
øger medarbejderens arbejdsydelse og 
patienters helbred. Dårlig luft med høj 
luftfugtighed kan ikke gøres bedre ved 
at øge cirkulationen men udelukkende 
give mere ”blæs” og cirkulation af luft 
med dårlig kvalitet, hvilket kan medføre 
ubehag, hovedpine og træthed.

FoRSKEllIGE KRAV

God ventilation og høj luftkvalitet er 
ensbetydende med, at medarbejder-
nes produktivitet stiger på et kontor. 
Når man forhøjer ventilationsraten og 
luftkvaliteten bliver medarbejdernes 
effektivitet samtidig øget. Derfor kan 

man også dokumentere, at manglende 
ventilation kan medføre et øget antal 
sygefraværsdage.

At forbedre indeklimaet vil ofte være 
mere besværligt på et hospital sam-
menlignet med et kontor, da der er langt 
flere forhold at tage hensyn til. På hospi-
talet bliver der blandt andet stillet store 
krav til patienternes helbred, sikkerked, 
komfort, helbredelsestid og søvn.

Samtidig skal der tages nogle andre 
hensyn til de medarbejdere, som døg-
net rundt skal udføre deres arbejdsop-
gaver. Det gælder både deres ydelse i 
dag og nattetimerne, stressfaktor, den 
daglige komfort, generelt helbred og 
ikke mindst sikkerhed.

På en hospitalsafdeling kan der sam-
tidig være meget store forskelle på, 
hvilken temperature patienterne fore-
trækker i forhold til medarbejdere. I dag 
forsøger man at generere et indeklima, 
der er designet efter analyser på gen-
nemsnitpersoner, og derfor optræder 
der standarder mellem 20-26 °C – i 
enkelte tilfælde helt op til 30 °C med en 
relativ fugtighed mellem 30-60 % og en 
lufthastighed på mere end 0,2 m/s.

STANDARDER

Standarden for god luftkvalitet er, at luf-
ten bør udskiftes 2-6 gange i timen med 
udendørs luft i timen og minimum 12 
luftskifter i rum med infektiøse patienter. 
Studier viser, at det er de færreste ste-
der, det sker hvorfor indeklimaet gene-
relt kunne have været bedre.

Healthcare Associated Infection 
(HCAI) har sat nogle standarder for, 
hvad der skal fokuseres på, når det 
drejer sig om luft og indeklima på hospi-
taler, hvor for eksempel luftbårne bakte-
rier og aerosoler er et reelt problem, der 
skal tages alvorligt.

Problemet er, hvordan man renser 
og forbedrer luften i rum med vira og 
bakterier som et resultat af respirati-
onsaktiviteter (udånding, hoste) fra 

smittede patienter eller medarbejdere, 
uden at bakterierne både hvirvler rundt 
i det pågældende rum eller for den sags 
skyld bliver distribueret videre på resten 
hospitalet.

Derfor er det vigtigt, at der er placeret 
filtre de rigtige steder i forhold til rum-
opdelingen, samt at filtrene er korrekt 
placeret i ventilationskanalerne.

Man kan også benytte UVGI, lysbe-
handling af bakterier, enzymer i filtre 
samt nanoteknologi, som vi ikke kender 
konsekvenserne af til bunds endnu. 
Uanset hvad man vælger, er den opti-
male hospitalsventilation der mixes med 
ny luft eller udskiftning med ny luft reelt 
ikke effektivt nok.

FREMTIDEN

I fremtiden vil vi se en mere avanceret 
brug af ventilation og forbedring af in-
deklima, Advanced air distribution. På 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU 
har man for eksempel udviklet senge 
med indbygget ventilation, der suger 
udåndingsluften fra patienter med virus 
og bakterier og desinficerer denne, før 
det bliver spredt videre rundt i lokalet.

Ved simulering af rum med flere 
senge er metoden dokumenteret at 
have stort effekt og dermed direkte ind-
virkning på at forbedre indeklimaet, når 
resultatet bliver sammenlignet med de 
konventionelle ventilationsteknologier, 
der typisk bliver anvendt i dag.

Desuden findes der forskellige an-
dre metoder og teknologier til at skabe 
lokale miljøer omkring en seng, hvilket 
både er optimalt for patienter og medar-
bejdere. I fremtiden vil vi også se miljøer 
med personlig ventilation, hvor luften 
udskiftes ved hjælp af en form for head-
sets, der i udformning kan minde om 
dem, vi benytter til telefoni.
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enerGibeSPAreLSer OG 
bÆredyGtiGhed
I disse år er fokus øget på energiforbrug og energibesparelser, hvilket også gælder sygehussektoren. 
Jan Christensen fra Balslev kom med den påstand, at man kan vælge mellem lavenergisygehuse – eller 
sygehuse med et lavt energiforbrug. Det er to modsætninger, og man ikke få begge dele på samme tid.

Af JoUrnALiSt JonAS veStfALen, 

KommUniKAtionStAnKen

For at dokumentere påstanden er man 
nødt til at se på de såkaldte energiram-
mer, og hvad der er grænserne for ener-
girammer i forskellige typer lavenergi-
byggeri. Hvor energirammen, når der 
ses bort fra et ubetydeligt arealtillæg, 
var 95 kWh/m2 pr. år i BR08, er den i det 
nu gældende bygningsreglement BR10 
reduceret med 25 % til 71,2 kWh/m2.

I BR10 er der desuden defineret 2 nye 
lavenergiklasser: 2015 med en energi-
ramme på 41 kWh/m2 og 2020 med en 
energiramme på 25 kWh/m2 pr. år. Da 
el og fjernvarme indregnes på en anden 
måde i energirammerne for lavenergi-
byggeri, er forskellen dog ikke helt så 
markant, som tallene antyder.

Energirammerne omfatter forbrug til 
opvarmning, ventilation, varmt brugs-
vand, pumper, ventilatorer og lys med 
nogle begrænsninger, der er defineret 
i SBI vejledning 213. Ideen er, at alle 
bygninger skal kunne bedømmes ud fra 
samme målestok uafhængigt af brugs-
mønstret. 

Hvor beregningsmetoden er relevant 
for boliger og for simpelt institutions- og 
erhvervsbyggeri, er den uegnet til at 
beskrive energiforbruget i sygehuse, 
hvor typisk 75 – 80 % af energiforbruget 
ligger udenfor energirammen, mens 
kun 20 – 25 % af forbruget er omfattet 
af energirammen. Det forbrug, der er 
omfattet af energirammen er oven i kø-
bet den del, hvor det er vanskeligst og 
dyrest at spare på forbruget.

Man kan opnå fradrag i energiram-
merne for miljøvenlig energi produceret 
på matriklen. Fradraget kan dog kun op-

nås for den del af energiforbruget, der 
er omfattet af energirammen.

Denne begrænsning medfører 
eksempelvis, at det kun er ca. 5 % af 
besparelsen ved grundvandskøling, der 
kan modregnes i energirammen, mens 
produktionen fra solvarmeanlæg og 
solceller kan modregnes 100 %. Dette 
er ikke videre hensigtsmæssigt, da til-
bagebetalingstiden er væsentligt større 
for solvarme og solceller end for end for 
grundvandskøling.

Varme fra biobrændselsanlæg kan 
modregnes, men det forudsætter, at an-
vendelse af biobrændsler ikke er i strid 
med den lokale varmeplan. Varmepum-
per kan modregnes, men på den måde 
elforbruget til henholdsvis fjernvarme-
forbrug indgår i energirammerne på, 
skal varmepumperne have en meget høj 
CoP, før de har effekt.

EKSEMPEl

På et nyere dansk sygehus, er det lyk-
kedes at overholde kravene til lavener-
giklasse 2015 og at få energirammefor-
bruget ned på ca. 35 kWh/m2. For at 
overholde kravene, skal bygningens iso-
leringstykkelser øges, så transmissions-
tab bliver minimeret ud fra U-værdier. 
Det ser ud som følgende:
•  Kældervægge U: 0,15 W/m20K)
•  Tag U: 0,10 W/(m20K)
•  Facader U: 0,16 W /(m20K)
•  Vinduer U: 1,0 W/(m20K) inkl. karm, 

ramme og fuge
•  Dæk mod det fri U: 0,15 W/(m20K)
•  Ekstraordinært tæt bygning



•  Store aggregater og kanaler i ventilati-
onsanlæg

•  Der anvendes varmegenvinding med 
høj virkningsgrad (75 %)

•  Etablering af begrænset omfang af 
solceller

Det er relativt dyre foranstaltninger, og 
generelt må man regne med, at det er 
ca. 8 % dyrere at opføre bygningerne 
som lavenergiklasse 2015 end som 
BR08 byggeri, der var basis for ”ekspert-
udvalgets” udmelding af kvadratmeter-
priser.

Når man i dag kræver overholdelse 
af lavenergiklasse 2015 samtidigt med, 
at ekspertudvalgets kvadratmeterpriser 
skal holde, er det derfor indirekte et 
signal om, at man ønsker 8 % mindre sy-
gehus for pengene end ekspertudvalget 
havde forudsat.

ØVRIGE ENERGIFoRBRUG

Det er meget vigtig at være opmærksom 
på hvilke energiforbrug, der ikke er 
indeholdt i energirammen. Det drejer 
sig om:
•  Alt forbrug til apparatur, EDB, trykluft, 

vakuum, elevatorer, sterilcentral, køk-
ken, transportanlæg m.m.

•  Ventilation udover 1,4h-1 samt mere 
end 45 timers ugentlig driftstid, sva-
rende til ca. 90 % af energiforbruget til 
ventilation (både el og varme)

•  Belysning ud over 200 lux og udover 
45 timers ugentlig driftstid, svarende 
til ca. 80 % af energiforbruget til belys-
ning

•  Køling der ikke er relateret til klima-
skærmen, svarende til over 95 % af 
energiforbruget til køling

Som tidligere beskrevet udgør disse for-
brug på et normalt dansk sygehus ca. 75 
– 80 % af de samlede energiforbrug, og 
er samtidigt det forbrug, der er lettest at 
spare på.

RIGSHoSPITAlET

På Rigshospitalet i København har ma-
skinafdelingen i samarbejde med Balslev 
gennemført et selvfinansieret energibe-
sparelsesprojekt med positiv likviditet 
fra første år. I forbindelse med projektet 
er varmeforbruget på hospitalet stort set 
halveret samtidigt med, at der er opnået 
markante elbesparelser. Disse elbespa-
relser er dog næsten ophævet ved, at 
man samtidig har anskaffet af et stort 

antal nye skannere og tilsvarende udstyr 
med højt elforbrug.

Alle de meget rentable besparelser 
har omhandlet procesforbrug, der lig-
ger uden for energirammen. Det er altså 
ikke i forbindelse med energirammefor-
bruget, der ligger de store besparelses-
muligheder.

Det er umiddelbart bemærkelses-
værdigt, at Rigshospitalets energiram-
meforbrug kun er en anelse højere end 
kravene i det gældende bygningsregle-
ment, selv om bygningerne rent faktisk 
er elendigt isolerede.

Årsagen hertil ligger i bygningernes 
geometri. Selv om der kun er 50 mm 
isolering på taget af centralkomplekset, 
er varmetabet gennem taget lavt, når 
tabet reelt dækker over 18 etager. Fak-
tisk skulle der ligge mere end 1000 mm 
isolering på taget af et etplans byggeri 
før varmetabet gennem tag pr. kvadrat-
meter bygning var af samme størrelse. 
Tilsvarende er tabet pr. kvadratmeter 
bygningsareal gennem facader og gavle 

begrænset, når bygningen er 180 m 
lang og 30 m bred.

Det deprimerende er, at der i stort 
set alle udbud af nye sygehuse stilles 
krav om lavenergiklasse 2015 uden at 
der overhovedet stilles konkrete krav til 
”procesenergiforbruget”. Det betyder 
en væsentlig fordyrelse af byggeriet 
uden at der opnås markante energibe-
sparelser.

HERlEV HoSPITAl

En energiscreening, som Balslev pt. 
gennemfører i samarbejde med teknisk 
afdeling på Herlev Hospital, viser tilsva-
rende, at der til trods for allerede op-
nåede store besparelser fortsat er gode 
besparelsesmuligheder på hospitalet. 
Både de allerede gennemførte tiltag og 
de tiltag der nu er blevet foreslået ligger 
stort set alle i forbindelse med forbrug 
udenfor energirammerne, mens det er 
meget vanskeligt og dyrt at spare på 
energirammeforbruget.

Rigshospitalets energiforbrug ser umiddelbart ud som følger:
Varmeforbrug: ca. 145 kWh/m2 pr. år
Elforbrug: ca. 110 kWh/m2 pr. år
2,5 x 110 + 145 * 0,8 ~ ca. 391 kWh/m2 pr. år
Energirammeforbrug ca. ½ af varmeforbrug  
og ca. 8w/m2 el: 78 kWh/m2 pr. år
”Proces – udenfor energirammen” 313 kWh/m2 pr. år
Klasse 2015 med uændret procesforbrug: 350 kWh/m2 pr. år
Besparelse ved at etablere et nyt Rigshospital som  
lavenergiklasse 2015 uden at ændre på  
procesenergiforbruget:  knap 10 % af forbruget
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Som eksempler på rentable bespa-
relsesforslag på Herlev Hospital kan 
nævnes:
•  Frikøling i EDB maskinstuen 
•  Styring af stinkskabsluger
•  Natstop for ventilation til oP-stuer
•  Adskilt opvarmning og ventilation
•  Grundvandskøling
•  lED-lys på parkeringsarealer

Det kan eksempelvis nævnes, at der ved 
frikøling i EDB maskinstuen kan opnås 
samme besparelse som kunne opnås 
ved at efterisolere hele taget på Herlev 
Hospital med yderligere 100 mm mine-
raluld, hvilket ville være 30 – 40 gange 
dyrere end projektet i maskinstuen. 
Hvor en efterisolering af taget indgår i 
energirammen vil et projekt i maskin-
stuen ikke forbedre hospitalets status i 
forhold til lavenergiklassifikationerne.

KoNKURRENCEPRoJEKT

I første fase af konkurrenceprojektet til 
nyt oUH fremlagde gruppen med Bal-
slev et forslag baseret på:
•  lavtemperaturvarme
•  Højtemperatur køling
•  Grundvandskøling
•  Udnyttelse af alle typer spildvarme
•  Varmepumper og solvarme til varmt 

brugsvand

•  Udnyttelse af kondensatorvarme fra 
køleanlæg

Med det foreslåede koncept ville det 
samlede energiforbrug til opvarmning 
og ventilation af hospitalet stort set være 
halveret i forhold til et traditionelt byg-
geri. I forbindelse med projektet blev 
der også regnet på hvilke tiltag, der var 
nødvendige for at projektet blev 100 % 
Co2 neutralt.

For at dække energirammeforbruget 
skulle der etableres svarende til en 1 
MW vindmølle eller 20.000 m2 solceller. 
For at dække det samlede energiforbrug 
inkl. proces mv. skulle der etableres en 
produktion svarende til 2 stk. 3 MW 
havvindmøller eller 140.000 m2 solceller. 
Der er ingen mulighed for at indpasse 
en sådan produktion på matriklen.

Desværre kom projektet ikke videre 
til anden fase af konkurrencen, fordi 
dommerkomiteen ikke kunne lide de 
facader, der indgik i projektet.

Balslev er senere tilknyttet som un-
derrådgiver for det hold, der senere 
vandt konkurrencen, så det kan være at 
konceptet igen kan komme til sin ret.

Et godt eksempel på et miljøvenligt 
byggeri er Widex hovedkontor i lynge, 
der i dag er 100 procent Co2 neutral 
med energi fra egen vindmølle og 
solceller. I bymæssig bebyggelse ville 

myndighederne dog næppe have givet 
tilladelse til den form for byggeri.

FREMTIDEN

I de kommende sygehusprojekter er 
det vigtigt, at de økonomiske rammer 
udnyttes, så vi får mest muligt sygehus 
for pengene i stedet for bevidstløst at 
kræve den bedst mulige energiklas-
sifikation og dermed udhule budgettet 
med foranstaltninger, der kun bidrager 
til en mindre reduktion af energiforbru-
get. Derfor vil Balslev foreslå:
•  at procesenergibesparelser skal tæn-

kes ind i rådgiverudbud
•  at der bør indføres lånefinansiering 

for procesenergibesparelser, så inve-
steringsrammerne øges svarende til 
omkostningerne til de foranstaltnin-
ger, der ligger ud over lovens mini-
mumskrav.(Dette er rent faktisk siden 
vedtaget i Folketinget)

•  forslag som det beskrevne for oUH-
konkurrence fremmes

Såfremt ovennævnte forslag følges vil 
de nye sygehuse blive bæredygtige 
samtidigt med, at der inden for investe-
ringsrammerne bliver råd til at bygge 
velfungerende enheder, der kan danne 
rammer for de fremtidige behandlings-
tilbud i Danmark.
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Merprisen er tjent ind på under tre år!  Og naturen spares for 5½ ton CO2 om året ved syv 
gange daglig tørretumbling. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte vores salgsafdeling på tlf. 63 76 22 20.

Hammerholmen 24–28
DK-2650 Hvidovre

www.electrolux.dk/laundrysystems
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DeT ideeLLe 
PrOjeKTforLØb
”Styring af komplekse processer og entydigt placering af ansvar er 
afgørende for et projekts succes.” Sådan begrundede konsulent lasse 
Dalgaard Jensen og partner Claus Hammer-Pedersen fra KPMG deres 
indlæg med den ambitiøse titel: Det ideelle projektforløb.

Af JoUrnALiSt Gordon vAhLe, 

KommUniKAtionStAnKen

– Det ideelle projektforløb findes na-
turligvis ikke, og det er heller ikke en 
standardløsning, vi kommer med. Deri-
mod præsenterer vi forskellige centrale 
komponenter, som kan bruges i proces-
sen, konstaterede indlægsholderne fra 
starten.

Bygherrer og andre kan komme tæt-
tere på et ideelt forløb ved at inddrage 
rådgivere som fx KPMGs branche-
gruppe Health Care, der er eksperter i 
ledelsesrelaterede emner med fokus på 
sundhedsområdet.

– Vi er naturligvis ikke eksperter i 
byggeri og teknik. Til gengæld har vi 
stor erfaring og indsigt i styringsmodel-
ler og om, hvordan projekt-, økonomi- 
og risikostyring kan håndteres i praksis, 

forklarede lasse Dalgaard Jensen, der 
arbejder med blandt andet økonomisty-
ring, risikostyring og opfølgning på store 
projekter for en række offentlige og pri-
vate virksomheder.

SAMSPIl MEllEM ET HAV AF 
INTERESSENTER

– Hvorfor er det vigtigt at beskæftige 
sig med, hvordan et projekt forløber? 
spurgte lasse Dalgaard Jensen og for-
klarede det blandt andet med de mange 
interessenter, der er involverede.

Et sygehusbyggeri er ikke blot en 
proces med en bygherre, rådgivere og 
entreprenører. Der er mange flere spil-
lere på banen som fx patienter, organi-
sationer, medarbejdere, leverandører, 
kommuner, politikere etc. 

– Ved sygehusbyggerierne er staten 
og statslige organer som ministerier, 
styrelser og Rigsrevisionen vigtige inte-
ressenter og følger projekterne tæt for 
at sikre, at der er sammenhæng mellem 
den endelige kvalitet, funktionalitet og 
prisen for det endelige byggeri med de 
forudsætninger, der blev lagt til grund 
for Statens bevilling til det enkelte pro-
jekt, pointerede lasse Dalgaard Jensen.

– Viden og erfaringer skal ikke bare 
deles mellem interessenterne for det en-
kelte byggeri, men også tilflyde de pro-
jekter, der ikke er så langt i forløbet. Der 
skal udvikles nye processer og metoder, 
som kommer alle byggeprojekter til 
gavn. Der er rigtigt, rigtigt mange øjne 
på projekterne, og derfor er projektsty-
ring og samspillet mellem interessen-
terne så afgørende, supplerede Claus 
Hammer-Pedersen.

Claus Hammer-Pedersen



SKAB oVERSKUElIGHED  
MED FASER

Et uoverskueligt projekt som et sygehus-
byggeri kan gøres mere overskueligt, 
hvis man er præcis med at definere de 
forskellige faser og tidsforløbet. Den 
første overordnede faseinddeling bør 
ske allerede i det første oplæg til byg-
geprogram. Byggeprogrammet munder 
ud i et projektforslag, som skal udformes 
i detaljer under projekteringsfasen. Så 
følger udbuds- og kontraktfasen og 
selve byggeriet, som jo typisk er inddelt 
i en række etaper og delprojekter. Det 
er også særligt vigtigt, at overgangen til 
driftsfasen og den videre drift er med i 
planlægningen og tænkes ind i projekt-
forløbet.

– Det er altafgørende, at output fra 
den forudgående fase bruges som input 
i den næste, så der opstår kontinuitet 
i forløbet. Det giver ekstra arbejde at 
udarbejde en detaljeret faseplan, men 
det giver også mulighed for bedre sty-
ring og kontrol, som sikrer, at fejl bliver 
opdaget så tidligt i forløbet, at de kan nå 
at blive rettet, påpegede lasse Dalgaard 
Jensen.

FoKUS FRA START TIl SlUT

Gennem alle projektets faser er det vig-
tigt at fokusere på en række tværgående 
temaer og principper. For eksempel bør 
man forholde sig til rapporteringsbe-
hov og -standarder fra start til slut i et 
projekt. Det betyder, at der defineres 
konkrete krav til rapportering fra starten 
som indgår som et centralt styrings-
grundlag for projektledelsen og styre-

gruppen gennem projektet. Et andet 
tværgående tema er fx projektledelse, 
styring og involvering. Der skal opstilles 
krav til, hvem der skal styre og inddra-
ges i projektet, og hvordan det skal ske.

– Allerede fra starten skal projekt-
ledelsen have en plan for, hvornår og 
hvordan forskellige interessenter skal 
inddrages i processen. Det er eksempel-
vis vigtig at få fastlagt omfanget af bru-
gerinddragelse på et så tidligt tidspunkt 
som muligt. Det skal også aftales, hvor-
dan de politiske instanser skal inddrages 
i projektledelsens kritiske beslutninger, 
rådede Claus Hammer-Pedersen, der 
flere gange understregede, at inddra-
gelse af vigtige interessenter i projektet 
er en forudsætning for succes.

– Det handler først og fremmest om 
ansvar. Brugere og politikere kan kun 
føle ansvar for projektet, hvis de er 
blevet inddraget i det og har haft ind-
flydelse på de beslutninger, der træffes 
undervejs.

– Men inddragelse af forskellige inter-
essenter i forløbet giver også værdifuld 
viden. Hvis politikerne har et medansvar 
for vigtige strategiske beslutninger som 
vision, målsætninger og succeskriterier 
for tid, kvalitet og økonomi, får projektle-
delsen og projektorganisationen i øvrigt 
nogle vigtige pejlemærker for, hvad der 
skal prioriteres. På samme måde kan bru-
gerne komme med værdifuld viden og 
gode ideer, som kan betyde, at mange 
problemer og konflikter undgås senere i 
forløbet, understregede Claus Hammer-
Pedersen, der dog ikke lagde skjul på, 
at et projektforløb med inddragelse af 
mange forskellige interessenter i proces-
sen kunne være tungt at arbejde med.

RETTIDIGHED oG 
TRoVÆRDIGHED

Økonomistyring var et andet af de over-
ordnede temaer, som indlægsholderne 
fra KPMG fremhævede. Det er vigtigt 
med entydige regler for projektopfølg-
ning, afstemninger og interne kontroller, 
at der er sammenhæng mellem dispo-
sitionsregnskab og bogføring, og at 
der implementeres en uvildig kontrol af 
projektets økonomistyring og risikovur-
dering.

– Rettidighed og troværdighed er 
nøgleordene for at få økonomisk over-
blik. Hvordan sikrer vi fremdriften i 
projektet? Når vi har brugt alle pengene, 
er de, der udfører byggeriet, så også 
færdige med det, der var aftalt? og hvis 
tingene begynder at skride, er der så en 
kontrolinstans, som kan fortælle os det, 
mens vi stadig kan nå at gribe ind?

Spørgsmålene hang i luften, men 
tilhørerne, der ofte selv er i projektlede-
rens rolle, kendte svarene.

KoMPlEKSE ByGGERIER ØGER 
RISIKoEN

At vurdere risici, skabe et overblik over 
forskellige scenarier og udarbejde hand-
lingsplaner for disse er et must for så 
komplicerede projekter som hospitals-
byggerier.

– Ved starten af hvert enkelt byg-
geprojekt bør der formuleres en klar 
risikopolitik, som er i overensstemmelse 
med projektets målsætninger og politik-
ker – herunder ikke mindst bygherrens 
prioritering af centrale styringsparame-
tre. Hvad er vigtigst – tid, kvalitet eller 

Lasse Dalgaard Jensen
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økonomi? Hvis ikke projektledelsen 
kender bygherrens prioritering, kan den 
ikke vurdere, hvornår og hvordan der 
skal ageres, hvis noget falder udenfor.

– ofte er den allerstørste risiko, at 
der ikke bliver fulgt op på identificerede 
risici og handlingsplaner. Der er ofte en 
forventning om, at ”modparten” nok 
løser problemet. Derfor omfatter god 
risikostyring også en klar plan for, hvem 
der gør hvad hvornår. Planen skal også 
indeholde handlinger, som skal sættes i 
værk, hvis et problem eskalerer. Vejled-
ning bør udarbejdes i forhold til hvornår 
man som risikoejer skalbevæge sig 
”opad i systemet”, og hvornår man kan 
løse problemerne lokalt, sagde lasse 
Dalgaard Jensen.

I forbindelse med store projekter som 
hospitalsbyggerier er de største risici, 
som kræver opmærksomhed, ofte af 
organisatorisk art. Det er fx manglende 
overblik og systematik, manglende 
omhu og kvalitet i udbudsmaterialet, 
uafklarede grænseflader, manglende 
styringsprincipper, for sen brugerinvol-
vering, en spinkel og sårbar projektor-
ganisation, der får udgifterne til at løbe 

løbsk, kvaliteten til at dale eller tidspla-
ner til at skride.

DE SANDE RAPPoRTER

Rapportering er risikostyringens makker. 
Uden løbende – og retvisende – rappor-
ter, som beskriver de hændelser, der på 
den ene eller anden måde kan forhindre 
opfyldelsen af projektets mål, har pro-
jektledelse og bygherrer ikke mulighed 
for at kunne iværksætte de nødvendige 
handlinger. Det er afgørende, at rappor-
teringssystemet og handlingsplanerne, 
som er en del af risikovurderingen, 
afspejler hinanden. Rapporteringssyste-
met skal fx indeholde samme handlinger 
for ”eskalering af problemer”, som er 
beskrevet i risikovurderingen. Hvis man 
selv kan løse problemet, og det ikke får 
konsekvenser for andre, er der jo heller 
ingen grund til at fortælle om det ”hø-
jere oppe i systemet”.

– Men rapporteringssystemet handler 
ud over risici også om fx handlingspla-
ner, tidsplaner, kvalitet, økonomi, sam-
arbejde og kommunikation. Derfor skal 
rapporteringssystemet tilrettelægges, så 

det også bidrager til at skabe overblik, 
og der vil normalt på et sygehusbyggeri 
være rapporteringssystemer både til 
projektledelsen og de centrale interes-
senter som stat og region, påpegede 
lasse Dalgaard Jensen.

– Men uanset, hvor gode risikosty-
rings-, rapporterings, tidstyrings- og 
økonomistyringssystemer, der er byg-
get op, så hænger det hele på den 
projektorganisation, man har. En robust 
organisation skal kunne spille bold 
med de professionelle rådgivere og 
entreprenører mv., der er hyret ind, 
og kunne træffe hurtige beslutninger, 
når en entreprenør har problemer. 
organisationen skal også kunne sparre 
med de centrale interessenter og bruge 
de informationer, de får fra forskellige 
kontrolinstanser, konstruktivt. Derfor er 
projektorganisationens robusthed det 
sidste, men vigtigste punkt vi kigger på. 
Hvad sker der fx, hvis nøglepersoner 
forlader organisationen? Hvordan sikrer 
vi, at deres viden og kompetence bliver 
i organisationen? sluttede indlægget fra 
lasse Dalgaard Jensen og Claus Ham-
mer-Pedersen, KPMG.

KONE har taget elevatorbrugerne under venlig behandling, og undersøgt 
hvad det er de sætter pris på: 
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UdStiLLerProfiL

Hospitaler kan spare på energiforbruget med one-
stop løsningen uden at skulle investere en krone, og 
samtidig opnå garanteret besparelser. Clorius Controls 
A/s producerer og udvikler sine egne ventiler, samt 
styresystemer. Prismæssigt betyder det besparelser og 
mere brugbare helhedsløsninger.

Clorius Controls A/S
Tempovej 27
2750 Ballerup
Tlf. 77 32 31 30
e-mail: hla@cloriuscontrols.com
www.cloriuscontrols.com

UdStiLLerProfiL

Vi vil fra strandmøllen gerne takke for en god messe på Pej-
segården. Vi har deltaget flere gange tidligere, og igen i år har 
vi været meget tilfredse med både arrangement, plan lægning 
og gennemførelse. for os er det en god mulighed for at 
mødes med vores kunder og høre om deres behov.  
Vi er leveringsdygtige i alle typer gas, men vi tilbyder også 
både service og installation. 
I august i år blev vi totalleverandør af gasser til alle hospitaler 
i region syddanmark og siden december 2008 har vi også 
været totalleverandør af medicinske gasser til Island.
Vi ser meget positivt på fremtiden, og vil du vide mere om 
os og hvad vi kan tilbyde dig, er du meget velkommen til at 
kontakte vores kundeservice på tlf. 701 02 107

www.strandmollen.dk

UdStiLLerProfiL

I samarbejde med sygehusets hygiejnegruppe og 
brugerne hjælper KeN’s salgskonsulenter med at finde 
den optimale løsning, tilpasset det aktuelle behov på 
afdelingen.

eksempler på KeN’s ekspertise og ydelser til oprethol-
delse af optimal sygehushygiejne og et godt arbejdsmil-
jø omfatter bl.a. rådgivning og produktvalg vedrørende: 
sterilcentraler, OP-skyllerum, Ambulatorier, skyllerum 
på sengeafsnit, skadestuer, samt Laboratorier.

www.ken.dk

mailto:hla@cloriuscontrols.com
http://www.cloriuscontrols.com
http://www.strandmollen.dk
http://www.ken.dk


Hygiejne, sikkerhed og effektivitet 
Systemløsninger til rengøring af  
instrumenter på hospitaler og sterilcentraler

· Innovation inden for systematisk rengøring og desinfektion

· Enestående vaske-resultater med Oxivaio  og  Orthovario

· Fleksible installationsløsninger 

· Fleksibel anvendelse, pålidelig og økonomisk i drift

· Validerbare økonomiske processer

· Mieles egne teknikere sikrer hurtig og pålidelig service

· Driftsikkerhed, holdbarhed og nem tilgang ved servicering

Vi står til rådighed med yderligere informationer samt spar-
ring omkring  den enkelt maskiner eller større sterilcentraler.   
Kontakt vores konsulenter og hør nærmere!

Miele A/S Professional   Erhvervsvej 2   2600 Glostrup    Tlf.: 4327 1500    
www.miele-professional.dk

PG 8528 er en af de største i Mieles brede sortiment af rengørings 
og desinfektionsmaskiner. Her vil du opleve:
 
• Innovation inden for systematisk rengøring og desinfektion
• Enestående vaske-resultater med Oxivaio og Orthovario
• Fleksible installationsløsninger
• Fleksibel anvendelse, pålidelig og økonomisk i drift
• Validerbare økonomiske processer
• Mieles egne teknikere sikrer hurtig og professionel service
• Driftsikkerhed, holdbarhed og nem tilgang ved servicering
 
Vi står til rådighed med yderligere information og evt. sparring 
 omkring valg af en enkelt maskine eller større sterilcentraler. 
Kontakt vores konsulenter og hør nærmere!

Hygiejne, sikkerhed og effektivitet 
Systemløsninger til rengøring af 
instrumenter på hospitaler og sterilcentraler

Hygiejne, sikkerhed og effektivitet 
Systemløsninger til rengøring af  
instrumenter på hospitaler og sterilcentraler

· Innovation inden for systematisk rengøring og desinfektion

· Enestående vaske-resultater med Oxivaio  og  Orthovario

· Fleksible installationsløsninger 

· Fleksibel anvendelse, pålidelig og økonomisk i drift

· Validerbare økonomiske processer

· Mieles egne teknikere sikrer hurtig og pålidelig service

· Driftsikkerhed, holdbarhed og nem tilgang ved servicering

Vi står til rådighed med yderligere informationer samt spar-
ring omkring  den enkelt maskiner eller større sterilcentraler.   
Kontakt vores konsulenter og hør nærmere!

Miele A/S Professional   Erhvervsvej 2   2600 Glostrup    Tlf.: 4327 1500    
www.miele-professional.dk

http://www.miele-professional.dk
http://www.miele-professional.dk


UdStiLLerProfiL

Bare kald – så er vi der!
Lindpro takker for et godt årsmøde, hvor vi fik mulighed for 
at vise vores nye platform på kaldeanlæg.  Den nye platform, 
flexCall, er et IP baseret kaldeanlæg. flexCall er et meget 
fleksibelt system, der kører med en åben TCP-/IP- standard-
protokol – og ikke mindst en ekstrem høj oppetid.
systemet er opbygget som et stand-alone-anlæg, som sam-
menkobles via hospitalets IP netværk. som noget nyt kan 
afstillings- og nærværmarkering af kald ske, så personalet 
ikke behøver at berøre udstyret. Det bringer færre bakterier 
videre til patienterne.
Hos Lindpro forventer vi os meget af flexCall og ser frem til 
den videre introduktion af kaldeanlægget.

www.lindpro.dk

UdStiLLerProfiL

Medical Scandinavia har forhandling af produkter fra 
førende producenter i europa.
Dermed har Medical scandinavia et komplet produktpro-
gram inden for installation af rørføring til medicinske gasser 
samt tilbehør til de danske sygehuse:
GreGGerSen, tysk producent som fremstiller alt til medi-
cinske gasser lige fra centraler, afspærringsbokse med indbyg-
get alarmer, nødforsyninger og koblinger.
fAGerhULt, svensk belysningsfirma som via deres Health 
& Care afdeling producerer sengestuepaneler og operations-
søjler som leveres kundetilpasset til de enkelte projekter. 
Ligeledes er OP lamper også kommet på programmet.
teChnoLoGie mediCALe fra frankrig fremstiller flow-
metre og vakuumsug.
roPimex fra Tyskland har vi lige fået forhandlingen af. 
ropimex er en tysk producent af bl.a. mobile produkter til 
sengeafskærmning. Se mere på www.mscan.dk

UdStiLLerProfiL

Johnson Controls Køleteknik
Det var en rigtig god udstilling hvor vi fik kontakt med 
mange relevante sygehusmaskinmestre. Vi oplevede lidt 
færre besøgende end sidste år, men til gengæld var det 
bedre kontakter vi fik med derfra.
Generelt oplevede vi stor fokus på de nye super sygehuse 
der planlægges i Danmark, samt stor interesse for energi-
venlige løsninger med naturlige kølemidler og fokus på ”live 
cycle cost”, hvor der fokuseres på de løbende driftsomkost-
ninger mere end på købsprisen alene. Holdningen de sidste 
par år har ændret sig til, at der bruges flere penge på at 
investere i et energirigtigt køleanlæg, hvor der efterfølgende 
spares penge på driften i stedet for at købe et billigt anlæg.
endvidere var der stor interesse for at høre om etablering af 
centrale kølegårde på sygehusene, i stedet for små decentrale 

køleanlæg som tid-
ligere har været an-
vendt. I de centrale 
kølegårde er alt 
køleudstyr samlet 
og derfra distribu-
eres køl/varme til 
hele sygehuset.
Der blev også snak-
ket om varme-
pumper, især høj temperatur isobutan varmepumper, som der 
står to af på skejby sygehus samt en ny varmepumpe der har 
85°C afgangstemperatur. Den første af den slags varmepum-
per leveres til brædstrup fjernvarme i nærmeste fremtid.

http://www.lindpro.dk
http://www.mscan.dk


Pressalit Care tilbyder et komplet system af fleksible, robuste og 
rengøringsvenlige kvalitetshjælpemidler til badeværelset.

Med højdeindstillelige produkter og et unikt vægskinnesystem er det  
nemt at tilpasse indretningen til skiftende brugere og deres individuelle behov 
– uden brug af værktøj.

Vil du vide mere om det fremtidssikrede badeværelse, og hvor hurtigt 
investeringen er tjent hjem - så kontakt  os på 8788 8777 eller dk@pressalit.com

Fremtidssikrede løsninger 
til badeværelset

www.pressalit.com

mailto:dk@pressalit.com
http://www.pressalit.com


UdStiLLerProfiL

Fælles platform ensarter patientkald  
på tværs af sengeafdelinger

Ascom lancerede en ny platform, som samler de mange 
 patientkaldesystemer på et hospital i én løsning. Ascom 
Patient server er fuldt integrerbar med moderne IP-infra-
struktur og sikrer, at alle patientkald håndteres ens på tværs 
af hospitalet, og at alle patienthændelser registreres. Det 
betyder, at man kan skabe en patientlog, selvom patienten 
har ligget på flere forskellige sengepladser og afdelinger. 
Også hændelser opsamlet af andre systemer registreres, 
som fx alarminformationer fra intelligente senge og data fra 
medicinsk udstyr, der er vigtige for at opnå et totalt billede 
af hvert enkelt patientforløb. Og så er der fuld integration til 
Cetrea Patient Ward.

UdStiLLerProfiL

care-call a/s

Vi takker for den store interesse, der var i relation til vores 
stand på fsD’s årsmøde. 
Især tak for den gode respons i forhold til vores løsninger 
indenfor mobil kaldehåndtering og patientterminaler. Det var 
rigtig spændende at vise mulighederne for kritisk alarmering 
via besT emergency software, der giver en markant forbed-
ring i forhold til mange af de løsninger der i dag anvendes på 
en del danske hospitaler.
yderligere informationer fås hos Peter Kirkegaard 
86 93 46 10 eller 22 79 75 00.
Vinderen af vores lille konkurrence på årsmødet blev i øvrigt 
jóan simun saltá fra Landssjúkrahúsið, der vandt en kurv 
med forskellige lækkerier.

UdStiLLerProfiL

Kidde Danmark A/S

Anlæg for tryghed – Kidde Danmark leverer nogle af de 
ypperste tekniske systemer inden for brandalarmering, 
varsling samt omsorgssystemer.

Kidde Danmark A/s
A UTC fire & security Company
Industriholmen 17-19
DK-2650 Hvidovre
Tel:  + 45 36 86 96 00
fax:  + 45 36 86 96 11
e-mail: info@kidde-danmark.dk

www.kidde-danmark.dk

mailto:info@kidde-danmark.dk
http://www.kidde-danmark.dk




UdStiLLerProfiL

Linde Healthcare, AGA – FSD’s årsmøde 2011
I år deltog john enevoldsen, jørgen P. Olsen, jannik s. jensen 
og Tina fredericia. Vi måtte desværre undvære edmund 
Christiansen denne gang, men han er med igen i 2012.
På standen i år havde vi vores medicinske overvågningsen-
hed med digitalt LCD display med fra MeDICOP. Vi præ-
senterede også vores nye Helium mixer (oxygen/helium), til 
behandling af patienter med vejrtrækningsbesvær. Vi præsen-
terede desuden TeGOM – vores nye analyseapparat til test 
af udtag fra TesCOM – som vi nu kan tilbyde vores kunder.
I år har vi færdigudviklet vores kvalitetssikrede uddannelse 
e-learning program: sikker håndtering af medicinske gasser-, 
en grunduddannelse til alle som arbejder med medicinske 
gasser. Uddannelsen er internetbaseret og kan tages når det 
passer virksomheden og eleven. 

Der var mange besøgende på vores stand og der var mange 
spørgsmål og en livlig diskussion vedrørende mange af vores 
produkter. Vi vil gerne takke alle vores besøgende, og det 
var som sædvanlig en rigtig god og afslappet måde at møde 
vores samarbejdspartnere på.

UdStiLLerProfiL

Camfil Farr er gennem de sidste 40 år blevet verdens-
ledende indenfor ren luft teknologi og luftfilterproduktion. 

Vi specialiserer os i udvikling, produktion samt salg af luftfiltre 
og teknik. 

Camfil farr-gruppen er verdens største udvikler og produ-
cent af luftfiltre med 24 produktionsanlæg verden over. 
Vore produkter udvikles og produceres i højeste kvalitet og 
tilbyder markedet lang levetid på filtre. 

Tak til fsD og kollegaer for et godt møde.

www.camfilfarr.dk

UdStiLLerProfiL

Hospitalsoptimeret design
Temaet på Pressalit Cares stand i år var hospitalsoptimeret 
design på badeværelser. 
”Vi lytter til hospitalerne og de særlige udfordringer de har. 
Vi arbejder målrettet på at kombinere den viden vi får, med 
den erfaring som vi har i markedet”, siger Claus Albertsen, 
salgschef for Pressalit Care. 
I mere end 35 år har Pressalit Care beskæftiget sig med at 
skabe tilgængelighed på badeværelset – ved hjælp af viden, 
produkter og indretningsrådgivning. 
Målet er et bedre liv for mennesker med nedsat funk tions-
evne, et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet og 
en bedre, mere langsigtet løsning for den ledelse, der skal 
investere. Vores måde at gå til opgaven på har vi sammenfat-
tet i to ord: keep living.
få mere information om Pressalit Care på tlf. 8788 8989 eller på www.pressalitcare.dk

http://www.camfilfarr.dk
http://www.pressalitcare.dk


Trådløs online validering
Kombiner alle fordelene ved trådløse datalog-
gere og online validering. Overvåg og valider 
processen med de trådløse dataloggere fra 
Ellab, som nemt monteres i autoklaver og 
andet medicinsk udstyr.

   Gældende normer:
EN ISO 554 / 17665: Dampautoklaver
EN 13060: Små autoklaver (<60L) 
EN 550: EtO autoklaver
EN 15883: Vaskemaskiner & desinfektorer

Validation Solutions

Trå

www.ellab.com

Online trådløse dataloggere fra Ellab kan 
med fordel bruges til validering / revalidering 
af autoklaver og vaskemaskiner jf. IKAS og 
DDKM retningslinier. Samtidig er parametrisk 
måling med dataloggere både nemt og sikkert 
og derfor et godt alternativ til Bowie Dick test 
og brug af bioindikatorer ved batchkontrol af 
hver last.

info@ellab.com

   Ellab fordele
•  Komplet produktpakke
•  Intuitiv software
•  Høj målenøjagtighed
•  Præde nerede rapporter
•  Kompakt loggerdesign
•  Brugervenlig batteriskift 

Ellab A/S • Trollesmindealle 25 • 3400 Hillerød • Danmark • Tlf.: 4452 0500 • Fax: 4453 0505

http://www.ellab.com
mailto:info@ellab.com


HOsPITALer HAr KLAret
AKKrediterinGen Godt
Der er en del af rette op på, men et stort engagement og en høj score præger det generelle billede, når 
hospitalerne skal godkendes af IKAS surveyors og akkrediteringsnævnet

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

9 
onsdag den 26. oktober 2011 

Institut for Kvalitet og Akkreditering 
i Sundhedsvæsenet 

1.6.2  
 
Institutionens kritiske, patientnære tekniske forsyninger 
 

 Institutionen minimerer risikoen for og følgerne af driftsstop som 
følge af forsynings- og/eller kvalitetssvigt i de kritiske, patientnære 
tekniske forsyninger. 
 

Antal institutioner surveyet: 35 

Standardopfyldelse (antal institutioner og %): 

•  Helt opfyldt: 34 (97 %) 

•  Delvis opfyldt: 1 (3 %) 

•  Ikke opfyldt: 0 (0 %) 

Stort engagement og styr på proce-
durerne præger akkrediteringerne i 
det danske sundhedsvæsen. Det er 
foreløbig gået ganske godt med at blive 
godkendt efter DDKM, Den Danske 
Kvalitets Model, konkluderede Bo A. 
Andersen, der er IKAS suevryor og chef 
i ServiceCentret på Sygehus Sønderjyl-
land.

Den 30. september 2011 var 35 of-
fentlige og private sygehuse og klinikker 
akkrediterede og har været hele vejen 
igennem processen med surveys og i 
nævnet. 11 har foreløbig opnået status 
som akkrediterede, blandt dem er Syge-
hus Sønderjylland.

Akkrediteringen af Gigthospitalet 
i Gråsten og Sygehus Sønderjylland 
startede ellers allerede i maj 2010, men 
måtte vente på, at de udnævnte IKAS 
surveyors havde besøgt en række insti-
tutioner, så man kunne lægge et gene-
relt niveau.

– Vi skulle rette op på 22 punkter, har 
haft genbesøg og opnået endelig ak-

kreditering. De øvrige er ved at rette op 
på manglerne. Institutionerne i Region 
Syddanmark og i psykiatrien er på vej. I 
januar-juni 2012 skal Region Hovedsta-
den godkendes som sidste region.

Så nærmer tiden sig for, at sygehus-
ene skal akkrediteres igen efter den nye 
version 2.0 af de nye standarder, der 
ligger klar i sit første udkast til at blive 
udsendt til høring i slutningen af 2011. 
IKAS forventer at overdrage version 2 i 
midten af 2012, sagde han.

Processen kan sammenlignes med en 
trappe med 4 trin, der starter med udar-
bejdelse af retningsgivende dokumenter 
og slutter med en analyse og konkrete 
tiltag. Akkrediteringen er et kvalitetssy-
stem under udvikling og kravene vokser, 
advarede Bo A. Andersen.

HoSPITAlERNE ER 
FoKUSEREDE

– Jeg har oplevet et stort engagement, 
en grundig og velbearbejdet forbere-
delse. Det har været en fornøjelse at se, 
hvordan opfyldningsgraden er på de 
standarder, der vedrører bygninger og 
faciliteter, sagde Bo A. Andersen.

Det er standarder, der skal sikre insti-
tutionernes bygninger, forsyninger og 
faciliteter. Den omfatter beredskabsplan-
er og de kritiske, patientnære tekniske 
forsyninger. Ud af de 35 institutioner 
kunne de 30, svarende til 87 pct., helt 
opfylde alle de gældende krav og stan-
darder.

– Det er ret flot, at så mange institu-
tioner slipper igennem nåleøjet som helt 
opfyldt. Vi har kunnet godkende dem 
i alle kroge. To institutioner kunne del-
vis opfylde kravene. I det ene tilfælde 
manglede en vedligeholdsplan for byg-
ningerne og dokumentation for at en 
sådan var på vej, uddybede han.

Kun tre institutioner kunne ikke op-
fylde kravene.

Der har været udvist et meget stort 
engagement og samvittighedsfuldhed, 
påpegede Bo A. Andersen, hvilket har 
resulteret i den høje målopfyldelse som 
fremgår af planchen.



Beredskabsplanerne er vanskelige 
at surveye og forholde sig til, for hvad 
er en beredskabsplan, spurgte Bo A. 
Andersen, der havde oplevet mange 
holdninger til det, når han kom ud som 
surveyor. Det er en svær sondring, når 
der bare står ”beredskabsplaner”, er-
kendte han.

Der har været en del usikkerhed om 
standarden og beredskabsplanerne. 
Usikkerheden er årsag til, at 7 ud af de 
35 institutioner ikke har opfyldt kra-
vene. Nogle manglede en plan, andre 
vidste ikke hvor den var, opfyldte ikke 
standarden, manglende tilgængelighed 
eller forvekslede beredskabsplan og 
katastrofeplan.

BRANDSIKKERHED ET ØMT 
PUNKT

– Der har været manglende kendskab til 
planerne for brandbekæmpelse, medar-
bejdere har ikke deltaget i undervisnin-
gen, der er gjort kritisable fund omkring 
brandsikkerhed i form af blokeringer 
undervejs langs flugtveje og brandbare 
materialer, der står på de forkerte ste-
der, fastslog han.

– Der har været usikkerhed om 
brandbekæmpelse. Den ene brandin-
spektør har en holdning, den anden en 
anden holdning. Man kan ikke finde 
noget direkte om det i regelsættet, men 
jeg mener det generelt handler om sik-
kerhed for patienter, personale og de 
besøgende.

Så man kan godt surveye brandsik-
kerheden.

IKAS surveyors har fundet mang-
lende planer for uddannelse og øvelser. 
De har oplevet institutioner, der ikke 
har gennemført brandøvelser, brand-
bekæmpelse eller evakueringer. En stor 
del af personalet keder ikke deres egen 
rolle i relation til beredskabsplanerne.

og så kan man ikke kvalitets overvåge 

og udvikle, fastslog Bo A. Andersen, 
men 27 institutioner opfyldte trods usik-
kerheden standarderne og en enkelt 
kunne delvis opfylde dem, ifølge den 
foreløbige, første statistik.

EKSTREM HØJ 
FoRSyNINGSSIKKERHED

Vedrørende de kritiske, patientnære 
tekniske forsyninger opfyldte 34 af de 
35 kravene fuldt ud, mens en enkelt del-
vis opfyldte dem. Alle var således i stand 
til at minimere risikoen for og følgerne 
af driftsstop efter svigt i de tekniske for-
syninger.

– Det er en imponerende score og 
målopfyldelse på 97 pct. når 34 af 35 in-
stitutioner helt har opfyldt standardens 
krav. De enkelte fund har handlet om 
mangler i forbindelse med bakteriolo-
gisk kontrol og brugsvand.

Noget af ansvaret ligger måske hos de 
kommunale vandforsyninger og ikke på 
institutionerne, forsvarede Bo A. Ander-
sen. Det er en fornøjelse som surveyor 
at kunne være med til at opleve en så 
høj målopfyldelse på disse standarder.

FoRBEDRET VERSIoN 2.0  
ER PÅ VEJ

I den nye version af DDKM udgår fel-
tet ”målgruppe” og der tilføjes et felt 
”standardens indhold” der fortæller 
om hensigten, hvad man vil opnå med 
standarden og en vejledende tekst. De 
enkelte indikatorer indeholder fremover 
kun et enkelt målepunkt.

– Det er stadig et udkast, der kommer 
senere en høringsfase. Jeg sidder med i 
den arbejdsgruppe, der udvikler version 
2. og har især fokus på 1.1.6 standar-
den, der indeholder bygningstekniske 
forhold, sagde han.

– Vi har haft et hav af målepunkter 
som har spredt sig i forskellige retninger 

i vor verden. Det ændres, så vi kun får 
et målepunkt og en indikator. Det bliver 
meget lettere at håndtere og forholde 
sig til de enkelte punkter, lovede Bo A. 
Andersen.

Der bliver, oplyste han, oprettet et nyt 
tema: ”Bygninger og forsyninger” med 
7 standarder om sygehusets sikkerhed, 
tilgængelighed, lokalers egnethed, 
affaldshåndtering, forsyning af læge-
midler, fødevarer, tekniske forsyninger, 
datasikkerhed etc.

Mange lå før i samme standard, men 
spredes ud for at gøre den lettere at 
arbejde med. Målet er at forebygge 
skader for patienter, besøgende, perso-
nalet og leverandører, at sikre afgangen 
til sygehusene, skiltning, adgangsveje, 
tyveri m.m.

– Den har et fremadrettet perspek-
tiv, det er et spørgsmål om at sikre de 
nødvendige tekniske forsyninger, men 
handler også om retningslinjer, der be-
skriver drift, vedligehold af forsyninger, 
nødberedskab, arbejdsgange, kontrol, 
etc.

”Håndtering af affald” skal sikre, at af-
fald, kemikalier og isotoper bortskaffes 
forsvarligt.

Den indeholder noget som sikkerhed 
ved håndteringen, ressourceforbruget, 
logistikken og sortering samt sikkerhed 
ved opbevaring

”Svigt af forsyninger” skal klarlægge 
rollefordelingen, hvem der er ansvar-
lige for at holde forsyningerne i drift i 
forhold til forsyningsstop, kontakter, for-
holdsregler, alarmeringskæde etc.

– Her bliver de enkelte brugssteder 
og afdelinger inddraget. De skal også 
have plan for, hvad de gør i tilfælde af, 
at lys, vand, varme og andre forsyninger 
svigter, så man fortsat kan pleje patien-
terne, sagde Bo A. Andersen.

IKAS suerveyor Bo A. Andersen billedet vil 
ikke love det bliver lettere for hospitalerne 
at blive akkrediteret fremover, når Version 2 
kommer på banen for det er en løbende ud-
vikling, fastslog han.
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Teknologi skal bare virke. Hver gang.  ABB’s produkter til hospitaler er gennemtestet 
af hospitaler i mere end 100 lande. Vi kan levere alt, lige fra transformeren til stikkon-
takten på gangen. Du kan vælge hele paletten eller købe en del, for ABB bruger 
førende åbne standarder, som sikrer hård konkurrence mellem leverandører og 
installatører. Du får markante besparelser på service- og vedligeholdelseskontoen. 
Og du får fleksibilitet, bredde og energibesparelser, når du skal købe nyt udstyr.

ABB A/S
Tel. 4450 4450
Fax. 4450 4460
E-mail: abb.dk@dk.abb.com

Driftsikkerhed i en foranderlig verden

mailto:abb.dk@dk.abb.com


God tid  TIL 
PLANLÆGNING GIVer 
fÆrre ProbLemer
Udbud af arbejder for teknisk afdeling

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

– Sørg for tid til planlægning af udbuds-
form og proces. Det kan blive virkeligt 
trælst bagefter, hvis man ikke giver sig 
tid i starten. Det er i planlægningen, at 
hele fundamentet for det videre forløb 
bliver støbt.

Det fastslog bygherrerådgiver Ralf Bo 
Petersen fra A/S Hifab Bygherreombud 
i sit indlæg om udbud af arbejder for 
teknisk afdeling. Han rådede også til at 
være opmærksom på udvælgelses- og 
tildelingskriterier:

– Vurderingsmodellen er vigtig for 
den vægtning, der skal afspejle den øn-
skede prioritering.

Det er også vigtigt at overholde fast-
satte tidsfrister og at dokumentere forlø-
bet, hvis der opstår klagesager.

Det kan være meget kompliceret at 
finde ud af, hvad man må og ikke må i 
bestemte situationer. 

Der er en hel masse, man meget 
gerne ville, men ikke må, det er nok, 
hvad hverdagen afspejler, sagde Ralf Bo 
Petersen.

Med en baggrund som mangeårig 
bygherrerådgiver betegnede Ralf Bo 
Petersen hele regelsættet, tilbudsloven, 
udbudsdirektivet, forsyningsvirksom-
hedsdirektivet med klager, frister og 
standstill, som en ordentlig mundfuld og 
uden den store underholdningsværdi.

Udbud og aftaleforhold står centralt, 

fastslog Ralf Bo Petersen og advarede 
om, at værktøjskassen, der kan løse alle 
problemerne, ikke eksisterer.

GENEREllE 
UDBUDSPRINCIPPER

Konkurrence, ligebehandling og gen-
nemsigtighed skal altid overholdes. 
ligebehandling kan i dagligdagen skabe 
mange problemer. Gennemsigtighed 
gælder for alle parter, så tilbudsgiverne 
kan gennemskue, hvad der sker i et 
projekt og man undgår myter og hem-
melighedskræmmeri.

lov nr. 492 af 12. maj 2010 om hånd-
hævelse af udbudsreglerne er kun 1 år 

gammel og har indført forældelsesfrister 
for klager. Før kunne man klage flere 
år efter, men nu er der frister og ud-
byderne skal både begrunde, hvorfor 
håndværkere og tjenesteudbyderne har 
fået opgaverne og, hvorfor man valgte 
den ene frem for den anden i udbuds-
fasen.

Er begrundelsen ikke med, træder 
forældelsesfristen ikke i kraft. Standstill 
perioden, dvs. pausen mellem vinderen 
i et udbud er fundet og kontrakten un-
derskrives, har været i kraft i nogle år, 
men er ændret.

Før var det 10 dage efter aftale, men 
nu er det 10 dage efter dagen efter af-
sendelse af meddelelsen, så det er reelt 

Ralf Bo Petersen forudså mange danske 
arbejdspladser i de nye store danske sy-
gehusprojekter og kun i stærkt begræn-
set omfang vil aktiviteterne gå til uden-
landske foretagender, vurderede han.
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11 dage. Det er kun til at forvirre mange 
og lokke nogen ind i misforståelser, kon-
staterede Ralf Bo Petersen.

Klager indenfor fristen har automa-
tisk opsættende virkning. Klagenævnet 
har 30 kalenderdage til at vurdere om 
klagen skal have opsættende virkning, 
så der kan komme et stop. Det er nyt at 
nævnet kan erklære aftaler for at være 
uden virkning og idømme sanktioner.

KlAGENÆVNENE ER STÆKKET

Men lov nr. 618 af 14. juni 2011 stækker 
klagenævnene. Før tog de mange andre 
forhold op, men det er der sagt stop for, 
så nævnet kun må behandle de klager 
som er indbragt. Visse sager kan afgøres 
af formanden og et sagkyndigt medlem 
og behøver således ikke tre medlemmer 
til en afgørelse.

Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 
2011 indebærer, at udbudsbekendt-
gørelsen skal angive kriterier for ud-
vælgelse, og der skal ske en offentlig-
gørelse af datoen for dens afsendelse. 
Fra da af må man også godt orientere 
potentielle tilbudsgivere.

FÆRRE SERVICEATTESTER

Kravet om serviceattester fra Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen er ophævet for 
alle undtagen vinderen, men tro og love 
attester kan kræves af alle. I tro og love 
attester skriver de under på, at de ikke 
har lavet ulovligheder.

– Det er blevet uhørt indviklet, man 
skal bogstav for bogstav vurdere, hvad 
man bruger af ord og begreber, sagde 
Ralf Bo Petersen.

ordregiver kan se bort fra formelle 
fejl fra tilbudsgiver og hjælpe med at 
udrede problemerne, men hvad er 
formelle fejl, spurgte han og undrede 
sig over, at en underrådgiver nu gerne 
optræde hos flere parter, hvis der ikke 
er forhold, der kan skævvride konkur-
rencen.

Ralf Bo Petersen manede til at være 
opmærksom på hvilken type af opgaver 
man udbyder, fordi bygge- og anlægs-
arbejder i udbudsdirektivet er defineret 
helt specifikt. Varekøb dækker både 
over køb, leasing og leje, mens tjene-
steydelser er alt andet som renholdelse, 
rådgivning etc.

Tærskelværdien er en beløbsgrænse 
for, hvornår en opgave skal i EU-udbud. 
Den er årsag til megen tvivl. Fra 500.000 
kr. op til tærskelværdien på 1,4 mio. 
reguleres det af reglerne om annonce-
ringspligt, som er en ”light” udgave af 
EU-udbudet på lempeligere vilkår. 

– Tærskelværdien er den samlede 
værdi eksklusiv moms som afgør, om 
opgaven ligger over eller under græn-
sen for udbudspligt. For løbende ydel-
ser er det værdien af samtlige ydelser 
over en 4-årig periode og først når den 
når ca. 1,4 mio. kr. over to år træder 
EU’s udbudspligt i kraft.

VÆRDIEN FoR NEDADGÅENDE

Tærskelværdien er faldet konstant og 
Ralf Bo Petersen mente, det er ulogisk. 
Den burde ligge højere. Man skal også 
være opmærksom på, at man kan for-
længe aftaler og at det skal indgå i be-
regning af tærskelværdien.

Som reglerne er, må man ikke opdele 

opgaverne for at undgå at overskride 
tærskelværdier, men give et sagligt, ob-
jektivt skøn over værdien. Det er i orden 
en opgave skønnes til at ligge under 
tærskelværdien og prisen sidenhen bli-
ver over, da man herefter kan justere sit 
skøn, beroligede Ralf Bo Petersen.

Rammeaftaler kan løse situationer, 
hvor man er i tidsnød og har en række 
stående tilbud, hvor man med de en-
kelte opgaver finder ud af, hvem der 
skal tildeles den konkrete opgave. Ram-
meaftaler kan både indgås med en en-
kelt tilbudsgiver eller man kan operere 
med parallelle aftaler, så eksempelvis 
flere kan levere ydelserne. De tildeles 
direkte eller ved mini-udbud.

– Ved udvælgelsesfasen skal man 
ikke glemme planlægningen. Når man 
har fået udbudsbekendtgørelsen, fanger 
bordet. Planlægningen af et projekt skal 
man ofre tid på, fastslog Ralf Bo Peter-
sen og påpegede, at det voksende krav 
om begrundelse, standstill perioden på 
10 plus 1 dag samt klager, kan give pro-
jekter opsættende virkning.

Hasteprocedurer kan man kun an-
vende i Danmark i begrænset omfang 
i modsætning til Tyskland. At man er 
kommet sent i gang er ikke nok, der skal 
anderledes tungvejende argumenter til, 
fastslog han.

Ralf Bo Petersen troede i øvrigt, at 
de danske byggevirksomheder kom-
mer til at stå i spidsen for de nye, store 
danske sygehusprojekter med en meget 
begrænset repræsentation af udenland-
ske underentreprenører. De danske er 
i stort omfang hidtil løbet med opga-
verne.

Klageadgang og -frister I

 Klager til klagenævnet for udbud (www.klfu.dk)

 Alle med en retslig interesse

 Klager over prækvalifikation senest 30 dage efter 
afsendelse af meddelelse inkl. begrundelse

 Klager i standstill-perioden  Klager i standstill-perioden 

 10 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af 
meddelelse til tilbudsgiverne

 KLFU har 30 kalenderdage til at afgøre, hvorvidt klagen 
har opsættende virkning

 Kontrakt må ikke indgås i standstill-periode eller i KLFU’s 
behandlingsperiode

14

Der er sket ændringer i klage-
adgangen og i fristerne, således 
at klager skal i standstill perioden 
skal regnes fra dagen efter af-
sendelse, en regel der gør enkle 
regler unødvendigt indviklede, 
mente Ralf Bo Petersen.

http://www.klfu.dk
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MediCare Standard
Standardpleje

Til områder med 
lav infektionsrisiko
indgangspartier, kontorer, 
venteværelser

MediCare Plus
Hygiejnisk pleje

Til områder med 
middel infektionsrisiko
skadestuer, korridorer, 
røntgenafdelinger

MediCare Air
Lufttæt pleje

Til områder med høj 
infektionsrisiko med behov 
for regulering af lufttryk
operationsstuer, opvågningsstuer, 
intensivafdelinger

MediCare
3 nye loftløsninger 

til sundhedsområdet

Rockfons MediCare sortiment er specielt udviklet til anvendelse inden 
for sundhedsområdet. Produktsortimentet kombinerer optimal akustik 
med gode hygiejniske overfladeegenskaber samt høj brandsikkerhed.

Kontakt os på tlf. 46 56 21 22 for mere information eller læs mere på 
www.rockfon.dk/medicare, hvor du også kan bestille vores nye 
brochure “Sundhed og Pleje”.

http://www.rockfon.dk/medicare


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

VA-GODKENDT
 - til isterninger og koldt drikkevand

Respekt for 
miljøet

ERHVERVS-  OG BYGGESTYRELSEN                    ERHVERVS- OG BYGGESTY
RE

LS
EN

   
   

  

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

 www.fagerhult.dk   

- sengestuepaneler
- lofthængte søjler
- dialysesøjler
- forsyningssøjler
- monitorarme
- OP lamper

 

 

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

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

FORCE Technology tager temperaturen på:

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

Duelco Sengestuepaneler

Intet kommer af sig selv!

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

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

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

EXCELLENT solutions

MEDICO solutions HOUSING solutions

SAFETY solutions CABEL solutions

Engagement x viden x kreativitet... 
= ExcEllEnt SolutionS

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


Store beSPAreLSer,  MeN 
OGsÅ fALDGrUber VeD AT 
OUTsOUrCe
Vi kommer udenfor al tvivl til at se meget mere til ”facility management” i form af øget outsourcing 
af serviceydelser i sundhedssektoren, mener ekspert i udlicitering, som også påpeger negative 
følgevirkninger

Store gevinster kan hentes hjem i form 
at besparelser ved at outsource ser-
viceydelser inden for det offentlige. 
Besparelserne varierer meget fra små 
besparelser i størrelsen 5 pct. helt op til 
30 pct. i de bedste og mest vellykkede 
tilfælde.

Det fastslog en ekspert på det ømtåle-
lige område ”facility management”, Bet-
tina Jensen fra Rigspolitiet, der har væ-
ret en frontfigur ved to store projekter 
med outsourcing inden for DR, og nu er 
midt i en udlicitering af serviceydelser 
for Dansk Politi – en opgave, som ligger 
på et stort tre-cifret millionbeløb årligt. 

Det klare budskab var, at udlicite-
ring af service inden for det offentlige 

skal gribes rigtigt an fra starten. Der er 
mange faldgruber, så udlicitering er ikke 
den rene dans på roser. Gevinsterne i 
de undersøgelser man kan læse om, er 
ofte ikke så store som angivet, betonede 
hun.

Det skyldes de mange ekstra om-
kostninger til at starte projekterne op. 
De største besparelser kan opnås på de 
tekniske områder.

– På fire ud af ti udliciteringer er med-
arbejderne blevet mere stressede efter 
en udlicitering, mens der er blandede 
resultater på de seks øvrige. Der er 
mange følgeeffekter, som man først be-
gynder at se flere år efter, at man lagde 
serviceydelserne ud.

Derfor skal man som offentlig virk-
somhed være langt mere opmærksom 
på, hvad det er man sætter i gang, adva-
rende Bettina Jensen, der har arbejdet 
meget med bygningsdrift og udlicitering 
i DR. Hos rigspolitiet er hendes job 
blandt andet at finde den optimale måde 
at drive etatens facility-områder.

Politiet har været inde i en periode 
med dårlig økonomi, men kan spare 
mange penge på it, indkøb, køretøjer 
etc. Bettina Jensen har ansvaret for fa-
cility, køretøjer og materiel, samt indkøb 
i politiet og fastslog, at hun kom for at 
øse af sine gode og dårlige erfaringer på 
området.

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

1. Nødvendighed
– vi har ikke selv ressourcerne og/eller kompetencerne til at 

producere

2. Politisk/principielt 
– det offentlige skal ikke konkurrere med det private erhvervsliv

3. Organisatorisk 
– vi vil fokusere på kerneområderne

4. Økonomisk
– vi er ikke konkurrencedygtig (pris)

Hvorfor udlicitering - Principielt 4 
bevæggrunde

De fire vigtigste grunde til at outsource 
interne funktioner er ifølge Bettina Jen-
sen disse i alt fald for rigspolitiet.

hoSPitAL drift & teknologi 8   51 



FACIlITy KAN GIVE MASSIVE 
BESPARElSER

Skal man beholde det hele eller lægge 
ud, spurgte hun og fastslog, at udlicite-
ring klinger dårligt hos offentligt ansatte, 
og risikerer at ramme deres profes-
sionelle identitet, så de mistrives, men 
området vækster ikke mindst på grund 
af krisen og politikernes sparekrav.

– Udviklingen går mod stigende 
udbud og mere dialog med leverandør-
erne. Vi bevæger os stille og roligt hen 
i mod at betragte leverandøren som en, 
der sidder på samme side af bordet og 
ikke som en modpart i en forhandling.

Mange offentlige virksomheder er 
på jagt efter at bevare deres kerne-
kompetencer. De områder, der ikke er 
kerneområder og som de ikke kan løfte, 
lægges ud til andre. Økonomi er en stor 
drivkraft. Får vi udliciteret på en måde, 
der også skaber positiv omtale, vil folk 
indse, at det kan betale sig.

Jeg har oplevet, når vi satte udlici-
tering på dagsordenen og spurgte, 
hvad det er, vi render rundt og laver, så 
mangler vi ofte svar. Vi er ikke skolet i 
at beskrive, hvad vi leverer af ydelser. 
I politiet er der 12 politikredse i hele 
landet samt Rigspolitiet, og de har i dag 
hver især deres eget niveau. Det harmo-
niseres i forbindelse med udbuddet på 
området, sagde hun.

BEDRE VIlKÅR END loVEN 
SIGER

Frygten er, at man ikke får samme kva-
litet og der er mange holdninger til de 
overdragede medarbejderes skæbne. 
Jeg mener de offentlige instanser skal 

blive meget bedre til via udbud at sikre, 
at tilbudsgiverne kommer med bedre 
tilbud end lov om Virksomhedsoverdra-
gelse tilsiger, således at medarbejderne 
i det offentlige ser, at udlicitering ikke 
kun er dårligt, men at de private virk-
somheder på mange punkter tilbyder 
bedre vilkår end det offentlige er i stand 
til at tilbyde. 

Mange leverandører tilbyder noget 
der er meget bedre. DR tilbød ansatte 
en jobgaranti i 5 år eller fastfrysning af 
lønnen i stedet for at blive sat ned, hvis 
de var højtlønnede.

Sidder man i en stor organisation som 
min afdeling, hvor vi er 200 medarbej-
dere, skal der noget til at aflevere op-
gaver til en leverandør, og gå fra at be-
skæftige sig med drift til ren styring. Der 
vil helt naturligt ligge en del modstand 
mod dette skifte i mange organisationer, 
fastslog Bettina Jensen.

GEVINSTER PÅ UPoPUlÆR 
UDlICITERING

Typisk kan der opnås en potentiel be-
sparelse i størrelsen 15-20 pct. for en 
offentlig virksomhed. I dansk politi ko-
ster serviceydelserne et stort tre-cifret 
millionbeløb om året, så en besparelse 
på 15-20 pct. er mange penge. Får en 
leverandør ordren fra politiet over en 
periode på 5 år, er et sparemål på min. 
30 pct. ikke urealistisk, mente hun.

– Vi er og skal være én attraktiv 
kunde, fastslog hun og viste en planche 
der viste, at de kommunale budgetter 
ved udlicitering erfaringsmæssigt kan 
opnå en potential besparelse på 15-20 
pct. svarende til 1,2-1,6 milliarder kr.

lægges serviceydelser, der nu klares 

internt ud, kan der opnås besparelser 
på 20 pct. på rengøring, 15 pct. på cate-
ring, 20 pct. på bygningsteknik, 25 pct. 
på sikkerhed, og 30 pct. på reception, 
post og tilsvarende services.

Det er ikke en sællert at udlicitere 
blandt medarbejderne. Ved udlicitering 
skal man se indad og spørge, hvordan 
man organiserer det. Hvordan får man 
lavet en plan, så medarbejderne føler 
de bliver inddraget. Vi undersøger, kon-
trollerer og beskriver de opgaver, der 
udføres i dag.

Vi kører workshops med Mercuri 
Urval, har kollegastøtte og tillidsfolkene 
tager ud til alle kredse for at tale med de 
enkelte, så de kan finde ud af, hvor de 
skal placeres. Det virker bedre, når det 
er kollegerne og ikke ledelsen, der siger, 
at det måske ikke er så slemt.

Der er ifølge Bettina Jensen også hele 
spørgsmålet om, hvad udbudsmaterialet 
skal indeholde. Rigspolitiet skal over-
drage ca. 250-300 medarbejdere, så det 
er ikke ligegyldigt, hvilke betingelser de 
får fremover. Politiet stiler således efter 
en aftale der løber i 5-7 år.

FoRTÆl REAlITETERNE 
lIGEUD

Succesfuld udlicitering kræver fokus på 
fire områder: Hvordan opnås en fornuf-
tig proces, hvordan fås det rette tilbud, 
hvordan vælges den rette leverandør 
og hvordan sikres driften. I alle tilfælde 
er tidlig involvering og åbenhed afgø-
rende, understregede hun.

– Tal med folk, sig tingene som de er, 
at der skal ske reduktioner i antallet af 
arbejdspladser, tal direkte og sig ligeud, 
når nogen skal afskediges. Hvordan 

Tal med folk, sig tingene som de 
er, at der skal ske reduktioner i 
antallet af arbejdspladser, tal di-
rekte og sig ligeud, når nogen skal 
afskediges, anbefalede facility 
management eksperten Bettina 
Jensen fra rigspolitiet.



man vil styre leverandøren er et vigtigt punkt i forhold til virk-
somhedsoverdragelser, sagde hun.

– Brug fagspecifikke konsulenter. Få dem på banen, så de 
arbejder sammen. Når man indhenter tilbud, så få alt, der 
skal leveres med. Se på de totale omkostninger, det er dumt 
at spare her og nu, hvis det koster i længden. lav kontrol 
sammen med leverandøren, det betyder, de er mere på mær-
kerne.

Politiet har en lang udliciteringsperiode der i engangsinve-
steringer i tid og ressourcer koster 5-7 mio. kr. og først slutter 
et stykke ind i 2013. Vi har brug for en leverandør, der ikke 
er meget firkantet, vægtningen af kriterier har været tidskræ-
vende og krævet solide referencer for at opnå en sikker over-
tagelse inklusiv personale.

Bettina Jensen havde mange gode råd og erfaringer til de 
forsamlede. Blandt dem var, at involvere leverandør er, stille 
funktionskrav, vælge de rette rådgivere, sikre sammenlignelige 
tilbud og være åben om hele processen. Udpeg nøgleperso-
ner, lav rapportering og opfølgning, sagde hun.

For at opnå den bedste proces skal man holde dialogmøder 
på basis af oplæg fra kunden, have god tid til analyser, spørgs-
mål og udvikling af de rette løsninger, kunne styre leveran-
dørernes udarbejdelse af løsninger, og have et stort fokus på 
medarbejderne.

En omhyggelig håndtering af en virksomhedsoverdragelse 
er helt nødvendig, fastslog hun.

Kidde Danmark repræsenterer nogle af de ypperste tekniske 

systemer inden for brandslukning, brandalarmering og varsling. 

Vores avancerede udstyr gør det muligt at opdage og reagere 

på en brand i dens allerførste stadier.

AutroPrime® Argonite®

Kidde Danmark A/S

Industriholmen 17-19

2650 Hvidovre

T: 36 86 96 00 

E-mail: info@kidde-danmark.dk

www.kidde-danmark.dk

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

MaxCare er totalløsningen fra Maxeta,  
løsningen er baseret på de nyeste  
teknologier, der er ved udviklingen af produkter lagt  
stor vægt på: 

  Ergonomi 
  Brugervenlighed 
  Rengøringsvenlig 
  Sikkerhed 

 
MaxCare kan leveres som en sammensat løsning eller som  
del komponenter, løsningen består af følgende produkter:  

   Sengestuepanel 
  Patientterminal 
  Patient kaldeanlæg 

 
MaxCare systemet er udviklet til at dække Hospitalets behov  
for fleksibilitet og mobilitet. 
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dÅrLiG LoGiStiK
KOsTer KAsseN
Gennemtænkt hospitalslogistik med japanske produktionsmetoder 
kan skabe et positivt spinn off mange steder i hospitalets organisation 
med mindre kassation, stress, større arbejdsglæde og med bedre tid til 
patientpleje

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

– Når vi skal lave driftsforbedringer, 
må vi spørge, hvordan vi skaber værdi. 
Enten kan vi reducere omkostningerne, 
præstere en højere kvalitet eller produ-
cere mere over givet tidsrum. Engager-
ede medarbejdere er en forudsætning.

Få det forankret i chain management 
forløb. Vi skal se flow, procedurer, kapa-
citet, kompetente medarbejdere, men 
specielt om der er flaskehalse, lederskab 
og en virksomhedskultur, der understøt-
ter de rigtige beslutninger og belønne 
dem, der gør det rigtige.

Vor fornemmelse er, at vi kan finde 
mange udfordringer i langt de fleste 
driftsorganisationer på hospitalerne. Får 
man ikke forbedret hele værdikæden, 
opstår der blot nye flaskehalse, sagde 
sales development manager ole Klinkby 
fra det rådgivende ingeniørselskab NNE 
Pharmaplan der holdt indlæg om vare-
forsyning, teknik og drift.

– Flaskehalse skal undgås, brugerne 
skal inddragelse i design og behovsana-
lyse. Ved medicinering kan automatik-
ken hjælpe os. Der sker 6800 fejlmedici-
neringer årligt og 1200 patienter dør af 
det på hospitalerne, sagde han.

Det skyldes blandt andet, at medicin-
en bliver for gammel, personalet forstyr-
res i deres arbejde og lignende. Mål et 
er færre fejl, at kunne dokumentere 
alle trin, skabe et bedre arbejdsmiljø og 
rationalisere området for at opnå økono-
miske gevinster.

løsningen er at automatisere proces-
serne og koble dem til de eksisterende 
IT-systemer. Her er det vigtigt at gå hele 
processen igennem og sikre at lægens 
ordination sendes til apoteket, hvor 

farmaceuten validerer ordinationen og 
robotten dispenserer dosispakken.

Medicinen sendes med rørpost til 
sygeplejersken, der adviseres på sit 
håndsæt, kontrollerer at det ordinerede 
og leverede er det samme og kvitterer 
for modtagelsen. Et anlæg til at automa-
tisere og dokumentere denne proces vil 
på et universitetssygehus kunne spare 
op mod 100 liv om året, og frigøre 50-
70 sygeplejersker til andre patientnære 
opgaver. 

Regionalt er der mange store logisti-
ske udfordringer, men der er ikke er et 
klart overblik over, hvad logistikken ko-
ster i de enkelte regioner. Hospitalslogi-
stik kan være meget kompleks og uklar, 
men ofte præget af ressourcekræv ende 
procedurer og flows med mange leve-
randører.

STERIlCENTRAlERNE I  
REGIoN H

Det er i dette kaos NNE Pharmaplan skal 
skabe klarhed, effektivitet, besparelser, 
arbejdsglæde og mere patientpleje. Det 
sker gennem blandt andet supply chain 
management analyser, hvor behovet for 
forbedringer identificeres, og regionens 
eller hospitalets evne til at nå målene 
udvikles.

Det er kendetegnende, at hospital-
erne har utrolig mange leverandører 
og styringssystemer. Rigshospitalet har 
håndteret 840 systemer, der påvirkede 
husets produktion og logistik. Region 
Midtjylland har haft 1700 leverandører 
og sygehuse der servicerede hinanden.

NNE Pharmaplan har været involveret 

i analyse af fordele og ulemper ved at 
bygge en ny stor sterilcentral til en halv 
mia. kr. i stedet for de 24 små i Region 
H. Ifølge analysen kan regionen spare 
200 mio. kr. i investeringer og 15 mio. 
kr. årligt på driften.

En stor central vil koste 464 mio. kr. 
og 138 mio. i årligt drift, men frigive 
13.000 m2 bygningsareal og forsyning er 
på hospitalerne. Kvaliteten vil blive 
hævet og den ekstra transport opvejes 
af det nye udstyr. Problemet er, hvis en 
sådan storcentral bryder ned, så lammes 
hospitalsdriften. Derfor er løsningen at 
lade en fælles sterilcentral være under 
fælles ledelse, men opdelt på to produk-
tioner med separat forsyning, og den 
model som er præsenteret for Region H 
anbefales etableret i to faser.

MANGE UDFoRDRINGER oG 
MUlIGHEDER

– Vi ser mange systemer og uigennem-
sigtige flow, hvor næste led i kæden 
ikke er klar, der er en uklar ansvarsfor-
deling, manglende overblik, systemerne 
er overbelastede og der er en ujævn 
arbejdsbyrde, så dårlig logistik koster, 
fastslog ole Klinkby.

– På hospitalet og afdelingerne mø-
der vi udfordringer med at reducere 
gennemløbstid, omkostninger og med 
at fastholde flowet. En måde at effekti-
visere på er logistisk automation, spor-
barhed, indføre robotter i laboratorier, 
sterilcentraler, pakning, lagre etc.

Svenske erfaringer med at indføre 
lean på afdelingerne er, at det frigør 
ressourcer, arealer, effektiviserer hånd-
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Patientsikkerhed – 
Medicineringsautomatik

Generelle udfordringer:

• Hospitalet er en travl arbejdsplads 
hvor der er mange kontakter med
kollegaer og med et stort flow af 
patienter i et tempofyldt og varieret 
arbejde. Dette i  kombination øger 
risikoen for fejlkilder

• Hvert år fejlmedicineres 6800
patienter, og op mod 1200 dør årligt af 
fejlmedicinering
Kilde: SST 2008 og Akershus Sentralsykehus (N) 2001

Fejlmedicinering er et stort problem på danske hospitaler og skyldes blandt andet arbejdsmiljøet.

Et anlæg til at automatisere og do-
kumentere medicineringen vil på et 
universitetssygehus kunne spare op 

mod 100 liv om året og frigøre 50-
70 sygeplejersker til andre patient-
nære opgaver, fortalte Ole Klinkby.

teringen, mindsker omkostningerne og 
skaber et større fokus på patienterne 
hos personalet.

Der er eksempler på at 30 artikler i 
depoterne lægger beslag på 70 pct. af 
volumenet, og de sidste 30 pct. er for-
delt på 250 artikler. Nogle hospitaler har 
hele 13 leverandører af operationshand-
sker. Medicinskabe bidrager meget til at 
forbedre rumudnyttelsen.

Nogle steder er det japanske kanban 
produktionsprincip indført. Det skaber 
orden, overblik, klar opgavefordeling og 
resultater. Når en pakke er tom, bestilles 
en ny og der indføres nær depot er, der 

giver personalet kort gå afstand og opfyl-
des dagligt.

Erfaringer fra Skånes Universitetssjuk-
hus viser, at afdelingerne kan begrænse 
sortimentet, aldrig skal kassere medicin, 

får frigjort areal, skaber bedre arbejds-
miljø uden vogne på gangene, opnår 
mindre brandrisiko, får bedre statistik 
over afdelingens omkostninger, og fri-
gør personale til pleje af patienterne.
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HVORDAN 
KAN DU 
HØJNE 
HYGIEJNE- OG 
SIKKERHEDS-
STANDARDEN?
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KOrT TILbAGebeTALINGsTID
PÅ effeKtiv ventiLAtion
Ventilationsordningen fungerer og forbedringerne er hurtigt tjent ind, men alligevel mangler mange anlæg 
sandsynligvis stadig at komme ind under ordningen

– Vore ambitioner er, at få vor ordning til 
at spille sammen med virkeligheden ude 
på sygehusene og spare mere energi, 
sagde sekretariatsleder Uffe Groes, 
Sekretariatet for Energieffektive Bygnin-
ger, SEeB, der holdt et indlæg om efter-
syn af ventilations- og klimaanlæg.

Uffe Groes efterlyste også ideer til at 
få ventilationsordningen og de lovplig-
tige eftersyn til at køre mere effektivt. 
Tilkendegivelserne fra salen viste at 
mange lavpraktiske forhindringer nok 
bremser optimeringen.

Eftersynsordningen omfatter ven-
tilationsanlæg med indblæsning og 
udsugning med en samlet effekt for ven-
tilationsmotorerne på 5kW og derover, 
og klimaanlæg med tilsvarende effekt af 
kompressoren.

Inspektionerne omfatter registrering-

en, tilstand, styring, måling af funktion 
og drift for maskindele, motorer, måling 
af tryktab, men ikke kanaler og armatur-
er. De ledsages af anbefalinger til en 
mere energieffektiv ventilation ved om-
bygning, vedligehold og justering.

SyN AlENE PÅ EFFEKTIVITETEN

Reglerne er sådan, at anlæggene skal 
efterses hvert 5. år, og tidligst 5 år efter 
etablering. De omfatter en registrering 
af anlægstype, opbygning, effekter 
m.m. De næste anlæg der skal efterses 
pr. 31. december 2011 er dem der dæk-
ker 2.000-1.000 kvadratmeter.

Eftersynene kortlægger ikke kvalitet-
en af ventilation og køling, men registre-
rer alene om anlæggene er effektive. 
Der er 13 akkrediterede firmaer der må 

Giver eftersynet værdi 

•  Rentable besparelser med tilbagebetalingstider på 
3 år og derunder 

•  Der er ikke gennemført undersøgelser af om 
forslagene er gennemført 

•  Et eftersyn koster ca. 2.500 kr. 

•  Der er fri prisdannelse 

06.sept.	  2011	   FSD	  årsmøde	  2011	   25	  

Det nytter noget og kan 
være en økonomisk fordel at 

få kontrolleret sine anlæg, 
fastslog Uffe Groes og viste 

denne planche.

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen
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udføre ventilationseftersynene. De laver 
en rapport over det beregnede forbrug 
til husejeren eller lejeren, og indberetter 
til Energistyrelsen.

Selve rapporten består af 5 sider. 
Øverst står besparelsesforslag, der kan 
være udskiftning af indblæsning og 
ventilator. Et der et for stort tryktab, skal 
systemet renses etc. Mange råd går ud 
på at få et specialfirma ud og se på pro-
blemerne.

Værdien af eftersynene består i at 
mange besparelser er tilbagebetalt 
på tre år eller mindre, men det er ikke 
blevet undersøgt om forslagene er gen-
nemført. Et eftersyn koster ca. 2500 kr., 
men der er fri prisdannelse og intens 
konkurrence.

MANGE ANlÆG MED lAV 
VIRKNINGSGRAD

Statistikken viser, at der sidste år blev 
foretaget 1822 indberetninger, heraf var 
de 1316 forsynet med forslag til bespa-
relser og 1697 med gode råd. Der blev 
i alt uddelt over 8.000 gode råd eller 
knap 5 råd pr. indberetning.

De lovpligtige eftersyn omfattede 
1.000 anlæg i 2010. Driften af ventilati-
onsanlæg skønnes at bruge 850 GWh 
pr. år, heraf 500 til handel og service, 
mens de resterende 350 GWh bruges i 
den offentlige sektor.

lav virkningsgrad på ud- og indsug-
ningsventilatoren er de to mest hyppige 
gode råd efterfulgt af et for højt elfor-

Lav virkningsgrad på ud- og ind-
sugningsventilatoren er de to mest 
hyppige gode råd som ejerne af 
ventilationsanlæg får ved eftersyn, 
fortalte Uffe Groes fra SEeB.

Teknik i trygge hænder

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

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

ENCO A/S I SO 9001
KVALITET

www.enco.dk

VVS
El-automatik
Sprinkler
Service og vedligehold
Teknikentreprise

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

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

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

www.mscan.dk | Tlf. +45 76253500 

brug, behov for rengøring og en række 
andre, som slappe remme, slitage, svig-
tende regulering af volumenstrøm etc.

SyGEHUSENE ARBEJDER PÅ 
FoRBEDRINGER

Når I ser jeres anlæg, er de så trimmet, 
så der ikke er noget at komme efter, 
spurgte Uffe Groes og fik svaret, at der 
er meget store forskelle fra det ene 
hospital til det næste. Det fremgik også 
af svarene, at de tekniske afdelinger 
løbende arbejder på at forbedre venti-
lationen.

Kan man bruge energieftersynene 
som et springbræt til nye tiltag, spurgte 
Uffe Groes og efterlyste svar på, hvorfor 
mange syn ikke gennemføres. Mangel 
på organisering, lød nogle af svarene fra 
salen. Det fremgik også, at man mang-
ler måleudstyr, der kan dokumentere 
besparelser, og dokumentere hvordan 
anlæggene fungerer.

Antallet af anlæg der er omfattet af 
ordningen kendes ikke, men skønnes at 
ligge omkring 4.000 anlæg. Uffe Groes 
var helt på det rene med, at alle de lov-
pligtige ventilationsanlæg ikke er kom-
met med i ordningen selv om de burde 
være det.

Antallet på 4.000 blev også draget i 
tvivl fra salen, som mente at det må lig-
ger langt højere alene ud fra det antal 
ventilationsanlæg, der drives på landets 
hospitaler.

http://www.enco.dk
http://www.enco.dk


Der er PLADs TIL MANGe
SUndhedSforbedrinGer
ArbejDsMILjørÅDeTs 2020 PLAN

Der vil blive prioriteret og effektiviseret som aldrig før i sundhedssektoren, der står overfor kæmpe 
udfordringer, og patienterne må indstille sig på en større grad af telemedicinsk behandling i hjemmet

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

Prioriteringerne er kommet for at blive 
overordnet og i forhold til den enkelte 
patient. Ressourcer og opgaver rummer 
den helt store konflikt for sundhedsvæs-
net fremover. Det samme gør individet 
kontra systemet.

Det konkluderede chefkonsulent 
cand. scient. Adm. Michael Møller fra 
AlECTIA, der har en baggrund fra Bi-
spebjerg Hospital, Sundhedsstyrelsen, 
Hillerød Hospital og lægeforeningen 
i et både veloplagt og hæsblæsende 
indlæg om arbejdsmiljø og -vilkår samt 
sundhedsvæsnets udvikling.

Øvelsen går ud på at skabe mest 
sundhed for ressourcerne, det er ikke 
altid enkelt, hvad vi behandler eller ikke 
behandler, tilføjede han og gav velop-
lagte indspark til det offentlige sund-
hedsvæsen.

Michael Møller fra AlECTIA Hospitals 
A/S gennemgik sammenhæng, udfor-
dringer og løsninger i et hæsblæsende 
45 minutter langt indlæg om sygehus-
væsnet og startede med at aflive mangel 
på penge til det offentlige sundhedsvæ-
sen som en myte:

– Vi har aldrig brugt flere penge end 
nu på sundhedsvæsnet i Danmark, fast-
slog han og refererede til de 125 mia. kr. 
sektoren årligt får tilført. Der har været 
en total vækst i forbruget, forventninger 
og krav, men vi skal træffe valg, adva-
rede han.

Fremtidens sygehusstruktur går fra 
60-74 ned til 22-23 akutsygehuse. Dan-
mark ender nok med 23 akutte, det er 
vel også godt nok, vi kan ikke have et 
sygehus liggende på hvert gadehjørne 
og i andre lande har patienterne meget 
længere til sygehusene, indvendte Mi-
chael Møller.

SlAGSMÅl oM FÆllES 
AKUTMoDTAGElSER

Det er indenfor de fælles, akutte mod-
tagelser der kommer til at ske den store 
aktivitet og bliver det store slagsmål om, 
hvilke specialer der skal samarbejde. 
om regionerne vil fortsætte er svært at 
sige, erkendte han pragmatisk.

Budgetter er blevet flyttet fra at være 
ramme- til at være aktivitetsorienteret. 
Borte er de tider, hvor hospitalsafde-
linger lukkede, fordi årets budget var 
brugt op. Der knyttes krav til for at få 
pengene i forhold til, hvad der produce-
res af sundhedsydelser.

De praktiserende læger behandler 80 
pct. og bruger 20 pct. af omkostning-
erne, med hospitalerne er forholdet lige 
omvendt, sagde han.

– Vi kan mere og mere og må tage 
det seriøst, at det kommer til at vælte 
med tilbud. Det, vi kan tilbyde af be-
handling, vil accelerere voldsomt i de 
kommende år. Mange begynder at stille 
krav om at blive undersøgt for arvelige 
sygdomme, individuelle risikofaktorer, vi 
opfatter virkelig behandlingen bredt.

Private hospitaler fylder ikke så me-
get mere og sådan vil det også være 
fremover, mente han. Patienterne har fri 
bevægelighed inden for EU, men syste-
met modarbejder retten til at søge be-
handling i udlandet og få det finansieret 
hjemmefra, vurderede han.

Garantier med frit valg af behand-
lingssted har afløst rammelovene, der 
før lukkede hospitaler, når budgettet var 
opbrugt. Arbejdsstyrken falder, tempoet 
på hospitalerne er højt og i Danmark har 
hospitalspersonalet rekord i at skifte job.

Derfor centraliseres og specialiseres, 
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indføres hjerte- og kræftpakker og stan-
darder, sundhedsvæsnet har faste for-
løb. De nye sygehuse skulle kunne blive 
28 pct. mere effektive når de står klar, 
bliver rimeligt spændende af se om det 
holder vand, mente Michael Møller.

– Det undrer mig, at man altid priori-
terer produktion højest, når det er langt 
bedre at reducere behovet, fordi vi har 
får en sundere livsstil. Når vi snakker 42 
mia. kr. til nyt hospitalsbyggeri, er der 
kun 25-26 mia. kr., større er beløbet 
ikke.

Så det er helt ude af proportion, hvis 
nogen tror, at det nye sygehusvæsen 
kan reddes af de nye sygehuse.

MANGlENDE 
DRIFToPTIMERING

Danmark får flere ældre, fra 2015-2020 
bliver der 200.000 danskere flere over 
60 år. 1,7 mio. danskere har en kronisk 
sygdom. De bliver faste kunder i butik-
ken frem til de dør. Autoritetstroen er 
væk, alle kræver lige adgang og hurtige 
tilbud døgnet rundt.

Vi er meget mere opmærksomme på 
vort helbred, men også overordentlig 
tilfredse med det danske sundheds-
væsen, men man kan spørge om, hvad 
undersøgelserne er baseret på, anførte 
Michael Møller.

Egenindsatsen og -omsorgen er en af 
måderne at løse problemet på samt med 
ny teknologi. Fremtidens scenarie blev 
ridset op med faldende arbejdsstyrke og 
personalemangel.

Medarbejderne skal kunne koordinere 
og kommunikere, det bliver sindssygt 
vigtigt. organiseringen vil ændre sig, det 
ved vi, for systemet forandrer sig kon-
stant. Det vælter frem med nye data, der 
kan øge produktivitet og effektivitet.

Indflydelse på eget arbejde prioriteres 
højt, personalet synes de har travlt, men 
sådan har de altid sagt. Jeg tror, der er 
masser af steder vi kan driftsoptimere 
og synes ikke, at vi har optimeret sund-
hedsvæsnet i alle leder og kanter.

TEKNoloGISKE FREMSKRIDT

Telemedicin er en af redningsplankerne, 
når sundhedssektoren fremover kom-
mer i stor mangel på personale, vurde-
rede han og påpegede, at de radikale 
har afsat 500 mio. kr. i deres regerings-
grundlag til formålet.

– Teknologien vinder indpas på hjem-
mebanen, patienterne kan allerede købe 
udstyr i Aldi til at måle blodsukker –og 
tryk, de har ipods og ipads, kan down-
loade software til at se hjerterytmer og 
om de fejler noget.

Der vil kommer mange flere applika-
tioner, hvor vi som patienter kan lave 

Vi kan mere og mere og må 
taget det seriøst, at det kom-
mer til at vælte med tilbud. 
Det, vi kan tilbyde af behand-
ling, vil accelerere voldsomt 
i de kommende år, sagde 
 Michael Møller.
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Dette er løsningerne på hospitals-
væsenets store udfordringer, mente 
Michael Møller, som ridsede sund-
hedsvæsnets turbulente fremtid op i et 
hæsblæsende og veloplagt indlæg.



selvundersøgelser og indhente data, fastslog Michael Møller. 
Forandringerne vil komme i en lind strøm, det kræver fleksibelt 
byggeri og løsninger i hele sygehuset.

Når de nye sygehuse står færdige, vil der være vildt meget 
teknologi. Det handler om patienter, men også processerne 
får indflydelse på lang række parametre. Selv om sundheds-
væsnet bliver mere effektivt, skal der hele tiden træffes valg i 
sektoren, prioriteres og være evidens bag beslutningerne der 
træffes.

– Meget i sundhedsvæsnet har vi stadig ikke evidens for, 
der er eksempelvis stor forskel på, hvordan vi behandler lun-
gemedicin blandt sygehusene. Behandlingen skal ikke baseres 
på den enkelte kultur og ”det plejer vi her”, understregede 
han.

STRØMlINE oG FoREByGGE

Der vil komme ændret samarbejdsformer, organisering, man 
skal kunne dokumentere alt i den nye mere serviceorienterede 
kultur, hvor videndeling og kommunikation vil fylde meget. 
Der er utroligt mange gode ideer i sundhedsvæsnet, der aldrig 
samles op, fastslog han.

En af løsningerne er, ifølge Michael Møller, at satse på god 
ledelse, det giver overraskende stor effekt når en ny ledende 
overlæge eller sygeplejerske tiltræder på en enhed, Der er 
måske også behov for nye sundhedsuddannelser og kombina-
tioner.

– Vi må strømline sundhedsvæsnet endnu mere, logistikken 
er der stadig meget at hente på, mere forebyggelse er en god 
løsning, det kunne være danskerne blev mere sunde og havde 
behov for mindre sygdomsbehandling.

Jeg har aldrig forstået at det var et mål at øge produktivi-
teten og få flere igennem hospitalerne. Det vil være en langt 
bedre løsning, hvis færre blev syge og havde mindre behov 
for behandling, fastslog han og mente ikke at tanken var ren 
utopi.

– Vi skal finde ud af, hvad der virker og ikke virker. Hurti-
gere udredning i stedet for at indlægge på en stamafdeling og 
flere patienter ud i hjemmepleje og telemedicinske løsninger. 
og til dem der råber på flere penge lød det afvisende fra Mi-
chael Møller.

”Der vil aldrig være penge nok”.

Sikkerhed for opbevaring og klar dokumentation  
- til gavn for personale og økonomi

Avanceret på en enkel måde

One stop – med sikkerhed 
for styring

• Spar penge – undgå bortskaffelse af dyr medicin

• Sikkerhed døgnet rundt uafhængig af fravær

• Perfekt til overholdelse af akkreditering 

•  Brugerspecifik alarmopsætning - via SMS, email  
og telefon

Sikkerhed

http://www.logoslogit.dk/demo
Brugernavn: GUEST         
Password: 1234

Just logit

Sikkerhed  
for medicin og  
uerstattelige 

prøver

Dansk udvikling  
med 25 års erfaring  

- innovation der 
skaber værdi

www.logoslogit.dk

Sorgenfrivej 18 · 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. +45 - 4082 9033 · Fax: +45 - 4593 0267
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frA VIsION TIL VIrKeLIGHeD
PÅ dnUs  SUPerhoSPitAL
Arbejdsmiljøet skal helt frem i forreste frontlinje under designet af det nye superhospital, og bygherren skal 
være ambitiøs, fastslog arbejdsmiljø- og sikkerhedschef Kurt Egmose

Arbejdsmiljøet skal tidligt på banen 
aller ede i tilbuds- og programfasen, der 
skal udarbejdes en politik, opsættes mål 
for indsatsen, og afsættes øremærkede 
ressourcer. Jo tidligere arbejdsmiljøet 
tænkes ind, desto bedre – ellers kan det 
blive for dyrt.

Det var nogle af de anbefalinger Kurt 
Egmose fra Alectia A/S – der er arbejds-
miljø- og sikkerhedschef i Rådgiver-
gruppen DNU – opridsede i sit indlæg 
”Fra arbejdsmiljøvision til virkelighed” 
på FSDs årsmøde, der handlede om, 
hvordan man kan gøre arbejdsmiljøvi-
sionerne til virkelighed.

Der skal sættes ambitiøse mål, men 
man skal være forberedt på at indgå 
kompromisser, og de projekterende 
skal hjælpes til at være mere selvhjulpne 
med træning, workshops og værktøjer. 
Endelig er det vigtigt at arbejdsmiljøråd-
giveren deltager i brugerprocesser og 

konceptarbejde, og gøre brug af Design 
laboratorium og tekniske Mockups, lød 
hans råd.

Rådgivergruppen DNU I/S er et 
konsortium med 110 medarbejdere fra 
Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, CF 
Møller A/S, CUBo Arkitekter, Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 
som holder til på Hedeager i Skejby.

Konsortiet er gennemgående rådgiv-
er, der dækker hele processen fra idé til 
projektering over udbud til byggeri og 
aflevering. Det bliver et af danmarks-
historiens største og mest komplekse 
nybyggerier på 230.000 m2, der opføres 
ved siden af det eksisterende Århus 
Universitetshospital i Skejby, som er på 
160.000 m2, hvoraf ca. 40.000 skal om-
bygges.

Prisen for at bygge hospitalet er an-
slået til 6,4 mia. kr. Det koster næsten 
lige så meget – omkring 6 mia. kr. om 
året – at drive det nye supersygehus. På 
den baggrund, er der behov for at ud-
vælge besparelserne med omhu – for el-
lers er der en risiko for, at de kan påvirke 
driftsomkostningerne signifikant, sagde 
Kurt Egmose.

Ifølge ham, er ”hospitalsbyen” på 
størrelse med Skagen, som har 12.000 
indbyggere. Af dem er 9.000 medarbej-
dere og 3.000 studerende. Det vil også 
få det samme antal besøgende som tu-
ristmagneten Skagen, eller rundt regnet 
en mio. på årsbasis. Der kalkuleres med 

Kom på banen allerede i tilbuds- og 
programfasen, formanede Kurt Egmose, 
da han fortalte om det store DNU-kæm-
peprojekt og arbejdsmiljøet.

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen
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100.000 indlæggelser og 850.000 am-
bulante besøg.

DNU vil udgøre omkring halvdelen 
af regionens hospitalsaktivitet. Til sam-
menligning er Århus Universitetshospi-
tal kun halvt så stort. DNUs byggeplads 
breder sig over 100 ha, og der skal flyt-
tes 1,2 mio. m3 jord.

SToRE 
ARBEJDSMIlJØMÆSSIGE 
UDFoRDRINGER
Der er forskel på at bygge et hospital og 
et kontorhus.

Hele komplekset skal bygges sam-
menhængende, bæredygtigt, fleksibelt 
og effektivt. Det skal integrere forsk-
ning, uddannelse og klinik, skabe et at-
traktivt arbejdsmiljø og være grundlagt 
på innovativ og evidensbaseret design.

En væsentlig forudsætning for at 
få arbejdsmiljøvisionerne til at blive 
til virkelighed, er selvsagt bygherrens 
ambitioner og vedholdenhed. Kurt 
Egmose nævner i den forbindelse, det 
forbilledlige samarbejde med bygher-
rens arbejdsmiljøansvarlige Katrine von 
Schimmelmann.

– Region Midt er en ambitiøs byg-
herre, der ikke vil anerkende, at der skal 
være risici på hospitalet, der kunne være 
forebygget. Regionen har holdt fast i 
denne ambition i de svære sparetider, 
fastslog Kurt Egmose.

– Arbejdsmiljøet skal være et fyrtårn 
i projektet, citerede Kurt Egmose pro-
jektdirektør Frank Skriver Mikkelsen for 

at have sagt. Vi skal prioritere persona-
lets sikkerhed og sundhed højt, og de 
fysiske rammer skal understøtte et godt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, betonede 
han.

Arbejdsmiljø skal integreres i projek-
teringen med rådgivere i alle bruger- og 
arbejdsgrupper. Kurt Egmose uddybede 
begrebet workspace design og sagde, at 
formålet var at forebygge belastninger 
og ulykkesrisici for de ansatte samt selv-
følgelig efterleve den danske arbejds-
miljølovgivning.

Et hospital er en farlig arbejdsplads, 
hvor de ansatte udsættes for en række 
fysiske og psykiske risici og belastning-
er. Der sker rundt regnet en mio. ar-
bejdsulykker på hospitaler i EU hvert år.

Der er mange udfordringer i at de-
signe et hospital arbejdsmiljørigtigt, 
påpegede han. Her findes mange, me-
get komplekse arbejdsgange, især på 
et universitetshospital, hvor driften er 
helt afhængig af mange støttefunktioner 
som uddannelse, forskning, under-
søgelse og behandling, der skal hænge 
godt sammen.

logistikken er også en stor udfor-
dring, da meget skal transporteres rundt 
efter just in time princippet. Arbejds-
miljø har mange fællesnævnere med 
hygiejne, tilgængelighed og patientsik-
kerhed, men der er også ind imellem in-
teresser, der er svære at få til at mødes.

Bare i arbejdsmiljøteamet har vi været 
i kontakt med ikke mindre end 14 myn-
digheder for at sikre en dialog og blive 
på rette spor, sagde han.

INTEGRATIoN SKABER 
GEVINSTER

– Noget af det vigtigste er at komme 
tidligt i gang og søge indflydelse fra 
starten. Kommer man for sent ind i pro-
cessen, er det for dyrt eller umuligt at 
ændre på noget. omkostningerne stiger 
tilsvarende, hvis noget bagefter skal æn-
dres, sagde han.

– Begrebet integration er helt afgø-
rende, når man snakker arbejdsmiljø i 
et nyt projekt. En af hemmelighederne 
ved at få skabt resultater er, at sikre inte-
grationen. Man skal altid spørge sig selv 
om, hvordan man skaber værdi.

Når vi arbejdsmiljørådgivere siger, at 
vi er for lidt og kommer for sent med, 
mener jeg det ofte er vor egen skyld, da 
vi generelt ikke har været gode nok til 
at konkretisere hvordan og hvornår vi 
skab er værdi i projekteringsforløbet.

Vi var bevidste om, at vi skulle lave 
nogle meget konkrete arbejdsmiljø-
anbefalinger, og har derfor udarbejdet 
en række specifikke anbefalinger, som 
beskriver, hvordan vi ser et ”state of the 
art” hospital i fremtiden med arbejdsmil-
jøbrillerne på.

Med den pengemangel som hersker 
i projektet, er det langt fra sikkert, at de 
projekterende er i stand til at leve op 
til alle vores anbefalinger – men vi har 
sikret at vi bliver involveret, kan udrede 
konsekvenserne, og kan foreslå korrige-
rende tiltag, sagde han.

Formål med Workspace design 

at forebygge belastninger og ulykkesrisici for de ansatte i det 
færdige hospital - herunder at de danske arbejdsmiljøregler 
efterleves.

Påvirkninger:
- Ergonomiske  
- Psykiske 
- - Indeklima 
- Kemi og Biologi (smitte) 
- Belysning 
- Støj og Akustik 
- Stråling 
- Ulykker

Et udpluk af begrebet Workspace 
design på DNU som Kurt Egmose 
afdækkede i sit indlæg.



WoRKSPACE DESIGN AKTIVITETER

Vi har i en tidlig fase kortlagt risici og belastninger i et 
hospital, og nedfældet i stor database, der er vort katalog 
over risici som skal forebygges.

– Der er løbende support til arkitekt erne. Vi skal være 
på stedet og være til rådighed. Dette handler om klæde 
arkitekter og ingeniører ordentligt på, lave værktøjer de 
kan bruge i det daglige arbejde.

Vi har fx i en guideline konkretiseret, hvor meget plads 
skal skal der bruges til forskellige siddende og stående 
arbejdssituationer, og lavet en række anbefalinger.

Det er også vigtigt med byggematerialer, der ikke af-
gasser, skridsikre, rengøringsvenlige gulve etc.

KÆMPE INDSATS FoR BEDRE RAMMER

Vi har brug for den viden, det kliniske personale har, så 
brugerinddragelse er essentielt på et hospital. Ingen har 
et bedre kendskab til de daglige rutiner end personalet, 
og der skabes ejerskab til det færdige sygehus.

På DNU når vi op over 300 brugergrupper med mere 
end 600 involverede medarbejdere. En af vore væsent-
ligste rammer er at deltage i brugergrupper, lave risiko-
analyser og funktionsbeskrivelser samt disponere indret-
ning, vælge inventar og udstyr, sagde Kurt Egmose.

Som en værdifuld støtte til designprocessen har vi 
opbygget et Design laboratorium til fuldskala rumaf-
prøvning. Vi har opfundet et simpelt og meget effektivt 
modulsystem med MDF-plader og aluminiumsskinner, så 
vi hurtigt og fleksibelt for næsten igen penge kan bygge 
rum op i fuld størrelse. Det betyder at medarbejderne 
kan gå rundt i rummene, optimere indretningen og af-
prøve komplicerede funktioner i rummet i fuld skala.

Praksis viser, at vi hver eneste gang vi gennemfører en 
sådan seance foretager justeringer at dimensionering el-
ler indretning – og brugerne går betryggede fra forløbet. 
På den måde tror vi, at vi får udnyttet de kostbare kva-
dratmeter optimalt.

– Vi har lavet fuldskala mockup af vores installations-
tracéer (ventilation, vand, varme, gasser ect.), som vi 
skal montere i ikke mindre end 10 km af  korridorerne. 
Formålet har været at sikre et godt design, effektive 
montagemetoder, samt en høj grad af servicevenlighed i 
driftsfasen.

Det har vist sig at være en optimal ramme for at in-
volvere både leverandør er, håndværkere og driftsper-
sonale i designaktiviteterne. Der har også være en del 
lavthængende frugter at plukke. Konkret har vi afprøvet 
en række udvalgte service- og vedligeholdelsesscenarier, 
for at se om det også fungerer i praksis.

Kurt Egmose er overbevist om, at den investering i en 
teknisk mockup har været alle pengene værd, og at det 
er noget man skulle bruge i andre større byggerier.

Unikke løsninger
Landsdækkende 24 timers 
service året rundt

72 timers automatisk 
overvågning
Touch-paneler og ny teknologi styrer og 
overvåger i dag den moderne kedelcentral

Max Weishaupt A/S

Aalborg 
Tlf: 98156911

Fredericia 
Tlf: 75101163

info@weishaupt.dk • www.weishaupt.dk

Erhvervsvej 10 • Glostrup
Tlf: 43276300

Forbrændingsteknologi
For overholdelse af gældende emissionskrav og vejled- 
ninger anvendes multiflam® teknologi for olie-, gas- og  
kombinationsbrændere. I kombination med elektronisk  
styring opnås en permanent høj virkningsgrad med absolut 
nøjagtighed i hele reguleringsområdet. For energioptime-
ring reguleres forbrændingsluftblæsere via frekvensstyring  
i kombination med iltstyring. Således kompenseres for 
ændringer i lufttryk, luftfugtighed, lufttemperatur samt 
ændringer i brændstofsammensætning. 

Overskuelige touch-skærme
Elektronisk styring af brændere i kombination med anvendel-
se af PLC-teknologi og touch-paneler har afløst betjenings-
kontakter og signallamper. I forbindelse med dampkedler 
er der udviklet individuelt tilpassede styringer for 72 timers 
drift, som kan logge alle ønskede driftsdata og automatisk 
registrerer test-intervaller for afprøvning af regulerings- og 
sikkerhedsudstyr. 

Kedelcentralen styres nu via de mere overskuelige 
touch-skærme.
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Den bedste 
medicin mod 
uønsket besøg!

Ruko medicinskabe er til sikker opbevaring af medicin. Medicinskabene fås 
med forskellig typer aflåsning, som evt. kan integreres med den adgangs- 
kontrol, der ellers bruges i huset. Dermed opnås sikkerhed for at uvedkom-
mende ikke får adgang til medicinskabet. 

Derudover tilbyder Ruko også andre produkter, som er meget velegnede til 
hospitalsmiljøet – bl.a. dørgreb af rustfrit stål som er hygiejniske, slidstærke og 
nemme at rengøre.

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Hør mere om, hvordan Ruko kan skabe sikre og trygge rammer hos jer 
– kontakt salgskonsulent Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.



Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

byG hyGieJnen ind
I  De Nye HOsPITALer
Der er mange penge at spare ved at indbygge barrierer for smittevejene og nedbringe antallet af 
sygehusinfektioner – gennem mere målrettet hygiejne, gennemtænkt ventilation og hensigtsmæssig 
indretning

Smittede patienter er dyre for sund-
hedsvæsnet, så der er mange penge at 
spare ved at bryde smittekæderne, og 
tænke hygiejnen ind, når man indretter 
de nye hospitalsbyggerier, konstaterede 
afdelingslæge Elsebeth Tvenstrup Jen-
sen fra Statens Serum Institut.

Hun arbejder med hygiejne i SSIs 
centrale enhed for infektionshygiejne og 
udarbejder blandt andet retningslinjer, 
råd og anvisninger, og uddybede hvor-
dan SSI-vejledningen om hygiejne kan 
anvendes i de nye sygehusprojekter.

Elsebeth Tvenstrup Jensen opfor-
drede til at rette fokus på smittevejene, 
når man indretter de nye hospitalsafsnit 
for at få forebygget de mange infektion-
er der plager patienter, personale og 
de offentlige pengekasser i sundheds-
sektoren.

Når SSI har målt på dette problem 
hvert forår og efterår på en fjerdedel 
af landets patienter, påviser man infek-
tionstallet hos patienterne til 8-10 pct. 
Det svarer til ca. 90.000 tilfælde om året 
– og de får det på hospitalerne, sagde 
Elsebeth Tvenstrup.

Hun refererede i sit indlæg om SSI 
vejledningen om hygiejne i de nye 
sygehusbyggerier til en engelsk under-
søgelse som viser, at en smittet patient 
koster sundhedsvæsnet tre gange så 
meget som en sammenlignelig patient 
der ikke er smittet.

omsat til det danske sygehusvæsen 
betyder infektionerne en merudgift på 
mindst 1 mia. kr. alene for sygehusene. 
Dertil kommer udgifter til sygedag-
penge, førtidspension m.m. Vi er ge-
nerelt ikke gode til at vise, hvad vi kan 

spare ved at forebygge, konstaterede 
hun.

Patienterne risikerer at blive smittet 
mange steder ved kontaktsmitte, luftbå-
ren smitte, af og til fødemidler, men vig-
tigst af alt den indirekte kontaktsmitte, 
der opstår ved dårlig håndhygiejne. 
Det er især her, der skal sættes forebyg-
gende ind, konkluderede hun.

DER ER SMITTE oVERAlT

Mikrober findes på sengeheste, senge-
borde, dørhåndtag, døre, tilkalde-
knapper, stole, bakkeborde, toiletter, 
håndvaske og alle andre steder, som 
vores hænder berører. Der er masser af 
kontaktpunkter og risiko for smitteover-
førsler.

Patienter kan også blive smittet via 
egne bakterier fx når man lægger kate-
ter på dem, eller når de bliver opereret. 
Hvilke smitteveje der er hyppigst, ved 
vi ikke, men det er nok kontaktsmitten 
og i en vis udstrækning det omgivende 
miljø, fastslog hun.

Ved et kraftigt nys flyver små dråber 
ud i en meters afstand og falder ned på 
medpatienterne, personalet og inven-
taret. Influenzavirus kan i nogle tilfælde 
spredes endnu mere. En hel sengeafde-
ling er blevet smittet, fordi en luftrenser 
skabte en luftstrøm, der førte smitten 
rundt.

– Vi har gennem de seneste år set 
mange nye mikroorganismer, som har 
udfordret os. legionella har sat fokus på 
vandsystemerne. Norovirus, der giver 
Roskildesyge, er også en plage, ligesom 
C. difficile, der giver diarre. MRSA er vi 
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konstant på vagt overfor, sagde hun. Ved 
alle de tre sidstnævnte er kontaktsmitten 
vigtig og håndhygiejnen essentiel.

Smitten kan hurtigt spredes, og de 
ondartede bakterier som resistente sta-
fylokokker kan overleve i månedsvis på 
overfladerne. Sådanne infektioner påfø-
rer ikke kun ekstra lidelse, men patient-
erne kan blive uarbejdsdygtige, invalide 
eller dø af smitten.

FoREByGGElSE ER MUlIG

Man kan godt forebygge smitte, ifølge 
skotske mikrobiologers eksperimenter, 
ved at gøre systematisk rent på alle 
kontaktpunkter som personalet og pa-
tienterne rører ved. Ved at sammenligne 
en referenceafdeling, kunne man se 
infektionsantallet falde 25 pct.

– Vi skal også fremtidssikre os mod 
noget vi ikke kender, ved at tage mange 
forholdsregler. Vi har måske kun set top-
pen af isbjerget. Der indopereres stadig 
flere fremmedlegemer i patienterne, 
med risiko for infektioner, og der er på 
grund af stigende alder og flere behand-
lingsmuligheder mange patienter, hvis 
immunforsvar ikke er helt optimalt.

Vi skal indrette inventar, sengestue, 
afdeling og sygehuset, som sådan smart 
uden at kompromittere sikkerheden og 

få flere patienter gennem systemet uden 
at det øger smitterisikoen. Det bør også 
gøres lettere for patienterne at klare 
sig selv, så deres adfærd på stuen, og i 
hospitalet helt automatisk giver mindst 
mulig smitterisiko for den enkelte og for 
medpatienterne.

Ud over en god håndhygiejne og 
grundig rengøring af kontaktpunkter på 
sengestuerne, så skal hospitalerne sikres 
enestuer. Det vil være praktisk, hvis hver 
patient havde sit eget toilet, anførte El-
sebeth Tvenstrup.

Der er kun gennemført få gode 
studier af betydningen af eksempelvis 
enestuer, men de der er publiceret, 
viser klart færre infektioner. De gamle 

sygehuse i disse studier har tilsvarende 
flere infektioner. Både bygningerne, ind-
retningen, personerne og deres adfærd 
influerer på smitterisikoen.

Det er, fastslog Elsebeth Tvenstrup 
Jensen, en udfordring at erkende smit-
tevejene. Publikationen har været i 
høring og er efter mange brugbare kom-
mentarer på vej i en forbedret udgave, 
beregnet først og fremmest til klinikere, 
hygiejnefolk og sygehusledelser, men 
også til teknikere og andre grupper. 
Høringsudkastet kan p.t. læses på SSIs 
hjemmeside.

Rengøringsvenlige materialer og de-
sign kan bygge hygiejnen ind, når der 
skal bygges nyt, lød budskabet.

Udfordring 1: 
Mikroorganismerne er usynlige

www.ssi.dk/hygiejne

Vi skal indrette inventar, sengestue, 
afdeling og sygehuset som sådan smart 
uden at kompromittere sikkerheden 
og få flere patienter gennem systemet 
uden at det øger smitterisikoen, sagde 
Elsebeth Tvenstrup fra SSI.

En af hospitalernes store udfordringer 
er hygiejne og kampen mod resistente 

mikroorganismer, der fremkalder 
mange sygdomme og forlænge 

indlæggelsestid er. De er normalt er 
usynlige, men her synlige ved hjælp af 

specielle teknikker.

http://www.ssi.dk/hygiejne


INT., BE, NL, SK, CZ

REINE WASSERAUFBEREITUNG
AT, CH, DE

ZUIVER WATERBEHANDELING
BE, NL

UZDATNIANIE WODY
PL

VATTENRENING
SE

SK, CZ

DK

ÚPRAVA VODY

TRAITEMENT DES EAUX

F

UDGÅET!!!

UDGÅET!!!

SILHORKO-EUROWATER A/S

Jylland/Fyn: +45 87 93 83 00
Sjælland: +45 48 20 10 00

info@silhorko.dk
www.silhorko.dk

I sidste ende er det i hospitalernes egen interesse at 
installere UV-desinfektionsanlæg. Hvis colibakterier i 
vandforsyningen rammer produktionsapparatet kan 
det koste både tab af produktion og patienternes tillid. 
SILHORKO tilbyder salg og udlejning af UV-anlæg til 
desinfektion af vand i fx sundhedssektoren.
Læs mere om desinfektion af vand på www.silhorko.dk

UV-desinfektionsanlæg 
sikrer mod forurenet 

drikkevand
En periodisk, bakteriologisk 

forurening kræver en handlekraftig 

og hurtig indsats. Som midlertidig 

løsning tilbyder SILHORKO udlejning 

af UV-anlæg til desinfektion af vand. 

Anlægget er klar til brug, når el og 

vand tilsluttes.

http://www.silhorko.dk
mailto:info@silhorko.dk
http://www.silhorko.dk


Ren luft med økonomiske fordele

Skru ned for de høje omkostninger til ventilation
Skift til energieffektive filtre i ventilationsanlægget og 
spar på elforbruget.

Tlf.: 4914 4433 • www.camfilfarr.dk

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

  Vi laver løsninger som giver ren luft til hospitaler, 

laboratorier, fødevareindustrien, IT-rum, skoler, 

 arbejdspladser og meget andet.

  Bakterier, vira, skimmelsporer er nogle af de kerne-

områder som vi beskæftiger os med indenfor ren 

luft.

  Vores højtudviklede teknologier er primært baseret 

på UV teknologi, uden ozon, hvor løsningen er sam-

mensat ud fra det konkrete behov i den enkelte op-

gave.

  Vi udarbejder luftrapporter der bl.a. indeholder fugt, 

temperatur mv.

? ?

se mere på www.a-skadeservice.dk

Vil du ha’ ren luft
og samtidig sænke 

 energiforbruget

http://www.camfilfarr.dk
http://www.cotedor.dk
http://www.a-skadeservice.dk


StØrre foKUS  PÅ reNGørING
Af De fLeKsIbLe eNDOsKOPer
Den kritiske genbehandling, hvilket vil sige rengøring og håndtering af brugte endoskoper, får stigende 
betydning i takt med at brugen af dem vokser.

Hospitalerne i Danmark skal sørge for, at 
der er retningslinjer for genbehandling 
af medicinsk udstyr til flergangsbrug i 
henhold til Den Danske Kvalitets Model, 
DDKM. Det gælder også for fleksible 
endoskoper.

Kravene er beskrevet i de nationale 
infektionshygiejniske retningslinjer for 
rengøring og desinfektion af fleksible en-
doskoper. Skoper er kritiske at rengøre, 
da der eksisterer mange typer med et 
forskelligt og kompliceret design.

Kvalitetskontrollen styres og doku-
menteres ved hjælp af audit, dokumen-
tation for uddannet personale, logbøger 
for procesudstyr og mikrobiologiske 
kontroller, oplyste hygiejnesygeplejer-
ske Mette Helmig fra Alectia i sit indlæg 
”Fremtidens endoskopi funktion.”

De nationale retningslinjer er opdelt 

i kapitler om blandt andet infektion 
og forebyggelse af infektion, et stort 
afsnit om generel genbehandling af 
endoskop er og underafsnit, der beskri-
ver de specifikke genbehandlingspro-
cedurer.

Mette Helmig er overbevist om, at 
endoskoper vil komme endnu mere ind i 
behandlingen af mange lidelser. opera-
tionsteknikker udvikles, så der foretages 
stadigt flere operationer med laparosko-
pisk udstyr.

Sidste skud på stammen er robotki-
rurgi, hvor fjernstyrede skoper naviger-
er rundt i patienten under operationer. 
Ifølge Mette Helmig vil fremtidens 
operationsteknikker bruge kroppes na-
turlige åbninger, så fleksible endoskoper 
og rengøringen spiller en stigende rolle.

EN KVAlIFICERET 
GENBEHANDlING

Meget skal fungere optimalt for at ren-
gøring og håndtering forløber korrekt 
og kvalitetsmæssigt forsvarligt. For steri-
liserbart medicinsk udstyr, sker det efter 
den infektionshygiejniske standard for 
genbehandling af medicinsk steriliser-
bart udstyr (DS 2451-13).

Planen var også at udarbejde en 
infektionshygiejnisk standard for genbe-
handlingen af fleksible endoskoper, men 
den er på grund af politik og økonomi 
skrinlagt. Sygehusene må derfor følge 
anbefalingerne i de nationale retnings-
linjer for rengøring og desinfektion.

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

Flowdiagram for genbehandling af 
fleksible endoskoper

Brugssted

Transport

Genbehandling

Brug1. Forbehandling på stuen

2. Transport af urent skop til 
genbehandlingsenheden

3. Manuel rengøring 

4. Mekanisk rengøring og 
desinfektion

5. Tørreskab/opbevarings 
skab

10. Transport af rent udstyr til 
undersøgelsesstuen

6. Evt. Kemisk 
desinfektion/tørring i 
”LAF”

7. Autoklavering/ 
opbevaring

9. Fremstilling/Case Cart produktion

8. Opbevaring af rent steril produkt i genbehandlingsenhedens 
grovvarelager/sterilskabe

Lager

Urent Rent

Flowdiagram for de mange trin og pro-
cesser i rengøring og desinfektion af 
endoskoper.
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Mette Helmig ville gerne udfordre 
anbefalingerne, og specielt sætte fokus 
på hvordan man i fremtiden indretter 
rum og faciliteter til genbehandling. Det 
anbefales kun, at holde rene og urene 
områder adskilt.

Med fremtidens operationsteknik-
ker bør kravene skærpes. De nye og 
ombyggede sygehuse skal også kunne 
håndtere endoskoper, der efterfølgende 
skal steriliseres, fastslog Mette Helmig, 
som efterlyste flere visioner i forhold til 
at effektivisere og kvalitetssikre.

Hun anbefalede et genbehandlings 

flow der fulgte grundprincipperne for 
genbehandling af medicinsk sterilliser-
bart udstyr, og fremviste et forslag til et 
flow diagram med fokus på relevante 
risikofaktorer.

I dag ved vi, at de hyppigste årsager 
til infektioner efter brug af endoskoper 
er mangelfuld rengøring og desinfek-
tion, at skopet og vaskemaskinen ikke 
passer sammen, at der er defekte eller 
dårligt fungerende vaskemaskiner, at 
beskadigede skopkanaler eller fejlkon-
struktioner er et problem.

Uddannelsen af det personale, der 

genbehandler skoperne er utrolig vigtig, 
påpegede Mette Helmig, der udfor-
drede den nuværende placering og 
organisering af genbehandlingen, og 
anbefalede en centralisering for blandt 
andet at sikre uddannelsesniveauet.

Mette Helmig opfordrede deltagerne 
til at fokusere på genbehandlingen af 
fleksible endoskoper og citerede Mo-
liére: 

”Vi bliver ikke alene holdt ansvarligt 
for det vi gør, men også for det, vi ikke 
gør!

Mette Helmig fra Alectia betone-
de den stigende betydning en or-
dentlig håndtering og rengøring 
af skoperne har og understregede 
at uddannelse af personalet hører 
til blandt de vigtigste tiltag.

  KEN IWD 521 XLS
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15883 1-2-5-6
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myte  AT DANsK
byGGerI er DyrT
beNCHMArKING – De Nye 
HOsPITALers M2 PrIser

Det viser Niras’ benchmarkanalyse af hospitalsprojekter i ind- og 
udland, der er gjort sammenlignelige blandt andet ved at tage højde 
for forskelle i kvaliteten af byggerierne

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

Der er ikke den store forskel, når man 
sammenligner prisen på et stort og pre-
stigefyldt dansk hopsitalsbyggeri i svær-
vægtsklassen som DNU i Århus med 
andre projekter i ind- og udland. Det 
afslører en prissammenligning fra Niras, 
som projektchef Palle Røge fra Niras 
redegjorde for.

Den danske byggebranche kan trø-
ste sig med, at den beskedne merpris 
for DNU som blev resultatet, når pro-
jekterne blev gjort sammenlignelige i 
bench markanalysen, ligger inden for 
den beregningsmæssige usikkerhed og 
at kvaliteten af DNU er højere end et 
referencebyggeri i Tyskland.

– Vi sammenligner ofte med hinan-
den hvad tingene koster. Derfor ville vi 
se, hvordan kvadratmeterprisen i snit lå 
i anlægsbudgettet for DNU-projektet i 
forhold til tre hospitalsbyggerier i Dan-
mark og Tyskland, når der samtidig blev 
taget hensyn til forskelle i kvalitetsni-
veauet, forklarede han.

– Det så umiddelbart ud til at DNU 
var betydeligt dyrere end de andre 
projekter, sagde Palle Røge og præ-
senterede en benchmark med kvadrat-
meterpriser. De tre andre projekter var 
Medicinerhuset i Aalborg, Respirati-
onscenter Vest (RCV), Skejby Sygehus, 
samt Johannses Wesling Klinikum, som 
er et stort sygehus der er taget i brug i 
2008 i Minden i Tyskland.

For at sikre ens sammenlignings-
grundlag besøgte gruppen bag under-
søgelsen lokaliteterne, fik regnskabstal 
og tegningsgrundlag, og indregnede 
regionale- og nationale forskelle i ek-

sempelvis arbejdsløn, varierende byg-
ningsreglementer, budgettal og mange 
andre individuelle forhold.

Ved at dele anvendelsen af arealerne 
i projekterne op i 8 forskellige kategorier 
sengestuer, operationsstuer etc. alt efter 
brugen, blev det muligt at sammenligne 
projekterne, men der er også korrigeret 
for en lang række andre forskelle.

PRISFoRSKEllE SKRUMPEDE 
IND

Man skal også korrigere for nationale 
forhold i henhold til statistikker fra 
Eurostat. Det er dyrere at bygge i Dan-
mark end Tyskland, der skal korrigeres 
for momssatserne etc. Der er også sket 
en voldsom skærpelse af bygnings-
reglementet. SBI har lavet rapport der 
viser en 6 pct. fordyrelse på energi og 
brandkrav på DNU i forhold til ældre 
projekter.

Dermed endte gruppen med at 
kunne sætte korrektionsfaktorer på 
projekterne, og sammenligne de andre 
projekter med DNU. og dermed endte 
DNU, som umiddelbart så ud til at være 
klart det dyreste projekt pr. kvadratme-
ter, til at ligge næsten på niveau med de 
andre projekter.

Når der er korrigeret for alle disse 
forhold, er DNU ikke så dyrt som først 
antaget. DNU koster 15.100 kr. pr, kvm. 
mod 14.500-14.600 for JWK og Medi-
cinerhuset i Aalborg. Inden korrektion-
erne lå DNU oppe på 14.400 kr. mod 
11.700 kr. for de to andre projekter.

– Når man går og tror, at vi bygger 



meget flot i DNU, ligger prisen i vir-
keligheden på samme niveau med de 
andre projekter, fastslog han. Der er en 
skønnet usikkerhed på 6-9 pct., og den 
er dermed større end forskellen i byg-
gepriser.

Der kan godt korrigeres for flere for-
hold, men der findes ikke anerkendte 
modeller der kan kapitalisere dem, så 
gruppen stoppede ved deres overord-
nede vurdering, sagde han.

KVAlITETEN BEDST I DNU

Kvaliteten er også blevet vurderet. De 
to projekter DNU og Medicinerhuset er 
sammenlignelige, men DNU projektet 
ligger lidt højere oppe i pris, 15.100 kr. 
mod 14.500 kr. pr. m2, hvilket skyldes 
en lidt mere fleksibel, fremtidssikret ind-
retning. Minden koster 14.600 kr., men 
ligger betydeligt lavere kvalitetsmæs-
sigt. Dermed kan man argumentere for 
at DNUs pris i virkeligheden er for lav, 
påpegede Palle Røge.

– Vi kan bruge det i diskussion om 
priser, hvorfor vi er dyrere eller billigere, 
man kan måske bruge den metodiske 
tilgang i andre projekter og udnytte det 
til en masse andet, det kunne måske 
også være nærliggende at sammenligne 
priserne på små sygehusbyggerier, 
sagde han.

Det bliver aldrig andet end sammen-
ligninger med andre projekter, men det 
kan bestemt have en vis beroligende 
effekt for dem, der mener dansk byggeri 
er alt for dyrt, mente Palle Røge som 
oplyste, at Erik Juul udvalgets priser pr. 

kvadratmeter ligger i overkanten af de 
undersøgte projekters. 

Det kan blive meget kompliceret, 
mente Palle Røge, men absolut et sær-
deles spændende og relevant studie at 
undersøge, i hvor høj grad besparel-
serne i hospitalsprojekterne bagefter vil 
smitte af, så det bliver endnu dyrere at 
drive de færdige hospitaler i en lang år-
række fremover.

07/10/2011 PRESENTATION OF NIRAS 5

Udgangspunkt

Håndværker
udgifter/m2

DNU 
(Århus)

JWK
(Minden)

Medicinerhus
(Aalborg)

RCV Intensiv
(Skejby)

Indekserede  
priser

14.400 11.700 11.700 13.100

Sådan ser prisforskellene 
umiddelbart ud pr. kvadratme-
ter, men reelt er projekterne 
meget ens når der tages højde 
for moms, regionale forhold, 
kvaliteten og andre faktorer.

Niras projektchef Palle Røge kunne berolige 
dem, der synes dansk byggeri er dyrt. For-

skellene er beskedne, når der tages højde for 
kvaliteten, men vi ved meget lidt om, hvad 

nedskæringer i projekterne koster på driften 
på den lange bane, fastslog han.
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orienter inG

sAMArbejDe MeLLeM OffeNTLIG 
OG PrIVAT HAr førT TIL UniKt 
overvÅGninGSSyStem
logos logit er et eksempel på hvordan overvågning kan spare tid og penge, og sikre overholdelse af 
akkrediteringkrav, uden stress

Af JoUrnALiSt, CAnd. SCient. birGer PederSen

logos logit er et standardiseret måle- 
og dataindsamlingssystem som billigt og 
effektivt kan monteres på alle former for 
udstyr – og frem for alt, det er nemt!

Siden logos logit konceptet så da-
gens lys for godt 3 år siden, har det spa-
ret hospitaler, hvor det er installeret, for 
mange penge. Med lancereringen af en 
ny version er logos logit nu mere aktuel 
end nogenside.

UHElD FØRTE TIl INNoVATIoN 
GENNEM SAMARBEJDE

Systemet, der automatisk overvåger alle 
typer af udstyr og installationer, blev 
udviklet efter et uheld på Hvidovre Ho-
spital. 

lægerne på hospitalet mistede uer-
stattelige vævsprøver på grund af et 
frysernedbrud i en weekend. For at 
sikre mod gentagelser, fik maskinmester 
Bjarne Tjørnelund Andersen, til opgave 
at finde en løsning.

Da der ikke fandtes noget system, 
blev dette begyndelsen til udviklingen 
af logos logit systemet, som efterføl-
gende er videreudviklet i et nært sam-
arbejde mellem logos logit og Bjarne 
Tjørnelund Andersen samt afdelingerne 
på Hvidovre Hospital.

Samarbejdet og sparring omkring den 
løbende udvikling har givet værdifuldt 
input. Det har gjort det muligt, at ud-
vikle logit på baggrund af konkrete bru-
gerønsker og dermed få et resultat, der 
meget præcist opfylder brugerens reelle 
behov, udtaler udviklingsingeniør Nico-
laj Fogt, der er projektleder for logit.

Idag anvendes logos logit ikke blot 
til temperaturovervågning, men til over-
vågning af en lang række tekniske funk-

tioner på hospitalet – det kan være tryk-
forhold, hvad enten det er luft, gas eller 
vand, det kan være pumper eller det kan 
være overvågning af de Co2 tanke, som 
bl.a. findes på fertilitetsklinikken.

Tilsvarende har der fundet et samar-
bejde sted med Gentofte Hospital spe-
cielt i relation til temperaturovervågning, 
hvor konsulent Steen larsen har givet 
vigtigt input omkring denne del af syste-
mets udvikling. 

I det hele taget er det vigtigt for 
en virksomhed som logos logit, at vi 
udvikler i et nært samarbejde med kun-
derne, udtaler Jannik holm, ansvarlig for 
salget af logos logit.

Det, at systemet udvikles af ingeniø-
rer tæt på kunden, og at vi på relativ kort 
tid kan udvikle det, som skaber værdi 
for kunderne, uden at skulle afvente 
anden udvikling eller årlige releases, har 
vist sig som en vigtig parameter.

WEB BASERET ”PlUG AND 
PlAy ” PÅ HoSPITAlETS EGET 
IT NETVÆRK
Det unikke består bl.a. i at systemet 
kører på hospitalets egen server som 
en åben SQl database uden behov for 
investering i ny software. og når den 
første boks er installeret på serveren, 
kan systemet udvides i det uendelige. 
Systemet kører som en web-opsætning 
på hospitalts eget edb-netværk, og til-
slutning sker som ”plug and play” – dvs. 
i med stikket, så virker det!

Systemet har også trådløs mulighed. 
På steder, f.eks. fjernlagre eller kældre, 
der ikke er omfattet af trådet netværk, 
kan der anvendes trådløs forbindelse via 
WiFi eller 3G/GSM.

Det smarte er, at logit er web baseret, 
og dermed kan man fjernovervåge sine 
installationer fra enhver arbejdsplads, 
ligesom man kan gå ind og checke og 
håndtere alarmer hjemmefra eller for 
eksempel under rejse.

HJÆlP oG TIDSBESPARElSE PÅ 
DEN ENKElTE AFDElING

Ude på de enkelte afdelinger er nøgle-
ordene idag sikkerhed, tid og penge.

Personalet er i dag mere presset end 
nogensinde – der skal opnås stadig 
mere og samtidig øges kravene til doku-
mentation voldsomt i disse år.

Med den Danske Kvalitetsmodel er 
der sat dato på kravene til akkreditering 
for store dele af sundhedsvæsenet – 
krav som kan være svære at overholde 
ved manuel registrering, og som kræver 
mange administrative og manuelle res-
sourcer at håndtere.

logos logit systemet logger alle må-
linger tidsubegrænset, så man altid har 
dokumentation eksempelvis for opbeva-
ringstemperaturer for medicin samt blod 
og vævsprøver. Det skaber sikkerhed 
for, at der ikke anvendes medicin, der 
har været udsat for for høje temperatu-
rer – og skulle uheldet være ude, hvor 
en fryser eller et køleskab går ned, at 
man i tide kan nå at redde medicin og 
prøver, før de tager skade.

AKKREDITERING oG 
FoRSKNINGSPRoJEKTER 

Kravene til dokumentation er i kraftigt 
vækst og specielt de nye krav i forbin-
delse med akkreditering kan være en 
stor udfordring for de enkelte afdelinger.
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Når dokumentationskravene skal 
opfyldes, kan det ske enten gennem en 
manuel registrering, der tager tid væk 
fra det faglige arbejde med patientpleje, 
laboratoriearbejde eller forskning, og 
som stiller krav til manuel arkivering.El-
ler det kan gøres som i logit systemet, 
gennem en automatisk logning, hvor alle 
relevante data gemmes på hospitalets 
egen server, helt uden manuel indsats. 

Et helt særligt behov opstår ved forsk-
ning, der i stigende omfang sker i sam-
arbejde mellem sygehusene og private 
virksomheder inden for sundheds- og 
medicinalindustrien. For at have værdi, 
skal forskningsresultaterne kunne do-
kumenteres, og en enkelt usikkerhed 
omkring f.eks. temperaturforhold, kan 
sætte et dyrt forskningsprojekt langt 
tilbage. 

AFDElINGEN ER SElV 
INVolVERET

I forbindelse med afvigesituationer, hvor 
f.eks. en fryser sætter ud, er det vigtigt, 
at de rette personer bliver adviseret og 
involveret i den korrekte håndtering. og 
her er systemet unikt, idet det via e-mail, 
SMS eller telefonopkald adviserer netop 
dem, som afdelingen selv har udpeget 
og indsat som kontaktpersoner i tilfælde 
af alarmer. Dermed sikres, at de rette er-
farne personer på de enkelte afdelinger 
er involveret i at sikre den rette behand-
ling af det opbevarede.

Skulle der opstå tvivl om længden af 
nedbrud og temperaturforløbet, kan af-
delingen, uden besvær, selv udskrive en 
log med tilhørende graf, der dokumen-
terer forløbet.

At afdeling selv er involveret betyder 
også, at det er nemmere at sørge for, 
at der sker en opdatering af de rette 
kontakpersoner. Alt for ofte har vi set 
eksempler på, at man ikke har fået 
ajourført centrale lister på hospitalet 
over hvilke personer, der skal kontaktes, 
eller hvor personer er på ferie eller sim-
pelthen ikke længere er på afdelingen, 
oplyser Jannik Holm. logit er imidlertid 
så enkelt, at til- og framelding afkontakt-
personer uden besvær kan administre-
res ude på de enkelte afdelinger.

AVANCERET PÅ EN ENKEl 
MÅDE

Bag logit’s enkle setup findes en meget 
avanceret teknik, der bl.a. sikrer, at der 
ikke sker flere alarmer end højst nød-

vendigt. Der er nemlig ikke tid til fejla-
larmer, som vil føre til, at alarmerne ikke 
tages alvorligt og blot ignoreres. Det 
tager dette system højde for.

For eksempel er der i forbindelse med 
køle-/fryseskabene en dørkontakt, der 
viser om døren er rigtigt lukket. Det spa-
rer mange unødige tilkald af driftsfolk, 
når man f.eks. i overvågningssystemet 
kan se, at det eneste, der er galt, er en 
dør, der ikke er rigtig lukket. Men som 
noget nyt giver dørkontakten nu også 
melding til logit systemet om, at det 
er i orden, at temperaturen er steget, 
hvis det er sket som følge af døråbning, 
når bare den inden for en given tid, 
som afdelingen selv bestemmer, kom-
mer ned på den ønskede temperatur. 
Derved undgår man, at skulle tage sig 
af unødige alarmer, og man kan altid se 
på sin log, hvordan forløbet har været 
og f.eks. hvor mange gange døren har 
været åbnet.

MANGE TyPER oVERVÅGNING

Det er ikke kun temperaturer, der ar-
bejdes med. Systemet er udviklet til at 
kunne overvåge og bearbejde signaler 
fra alle typer af udstyr.

Det kan være tryk, fugt, flow, strøm, 
gasarter eller andre målbare forhold. 
Det kan også være processer af den 
ene aller anden art som f.eks. vaskepro-
grammer og procesforløb i avanceret 
udstyr. Det unikke består i, at eet og 
samme system bruges til alle typer af 
overvågning. Dermed opnås en ensartet 
dokumentation, og ikke mindst skal der 
ikke investeres i separate nye systemer 
rettet mod den enkelte overvågning. 
Hvert separat system gør hverdagen 
mere kompliceret og øger omkostnin-
gerne unødigt.

Når først logit systemet er installeret 
på hospitalets, og målepunkterne er op-
sat, vil alle følgende installationer kunne 
ske som ”plug and play”.

MEN HVoRFoR loGoS loGIT 
NÅR MAN HAR CTS

Mange opfatter, at deres CTS-anlæg 
løser opgaven med at logge data, og 
det kan også være rigtigt. Men i mange 
tilfælde er CTS anlægget primært rette 
mod alarmering i tilfælde af uregelmæs-
sigheder. Hvis der ikke er etabeleret 
særlig overvågningsudstyr, foretager 
CTS sjældent logning af data. og selv 
om der er etableret logning, tager det 

sjældent udgangspunkt i den enkeltes 
afdelings behov, og f.eks. de førnævnte 
alarmtilpasninger.

Ved udviklingen af logos logit er 
der lagt særlig vægt på, at det skal være 
nemt for afdelingerne selv at følge over-
vågningen, for ellers er der en risiko for, 
at det ikke sker.

Megen selvkontrol gennemføres 
ikke, når dét at fremskaffe data i sig selv 
er for tidskrævende. lakmusprøven på 
at fremskaffe data kan f.eks. være, om 
man på 5 minutter finde data for hvor-
dan temperaturen i f.eks. køleskab nr. 
15 havde det i mandags, mellem 14 og 
18? …eller finde ud af hvilket program 
autoklaven kørte i formiddags og om 
den opnåede den temperatur, som den 
skulle?

VIRKSoMHEDEN BAG

Virksomheden, der har udviklet logos 
logit, har netop fejret 25 års jubilæum 
og har til huse i lyngby nord for Kø-
benhavn. Dér arbejder godt 20 udvik-
lingsingeniører, og samme virksomhed 
står også bag så store systemer som 
f.eks. betalingsanlæggene til Storebælt 
og Øresundsbroen. Virksomheden har 
igennem mange år har været leverandør 
af betalingssystemer til Miele.

Det har i øvrigt vist sig særlig vigtigt, 
at virksomheden ikke blot er forhand-
ler, men selv står for udviklingen. Det 
betyder, at kvalificeret hjælp er nær i 
forbindelse med implementering, og 
endnu mere vigtigt, at kunderne kan få 
tilpasset systemet til deres egne ønsker 
og behov, og ikke skal vente til ”næste 
store release”.
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DNV Gødstrup, Curavita

Videndeling er en forudsætning for at udvikle fremtidens sygehusbyggeri, 
der skaber værdi for både patienter, pårørende og personale.

Hos AART architects bygger vi derfor bro mellem faggrænser for at udnytte 
de muligheder, der opstår ved at integrere den nyeste viden fra et bredt, 
tværfagligt felt.

Som led heri har vi etableret teamet Sundt Design, der via dedikeret 
research og tværfagligt samarbejde yder specialiseret rådgivning inden for 
sygehusbyggeri.

AART architects A/S
Arkitekter MAA  / Medlem af Danske Ark

Åboulevarden 22, 5.sal
DK-8000 Aarhus C

T: +45 8730 3286
F: +45 8730 3296

aart@aart.dk
www.aart.dk

VIDENDELING SKABER VÆRDI

Curavita er et samarbejde mellem AART architects, Arkitema Architects, Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere, Grontmij, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet

mailto:aart@aart.dk
http://www.aart.dk
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OfTe er DeN eNKLe 
LøsNING DeN beDsTe OG 
bILLIGsTe
nora ® gummigulve skal kun rengøres og 
vedligeholdes med rent vand, og så bliver de endda 
renere end med sæbe og kemikalier.

Af PALLe SUnddAL

nora® gummigulve og twister pads kan tilbyde en løsning 
til den daglige rengøring, hvor der ikke skal bruges penge på 
sæbe og kemikalier, og hvor gulvene bliver renere med færre 
bakterier.

Det svenske miljø forsknings institut har testet twister på 
Danderyd hospital, og resultatet af testen er, at gulvene bli-
ver 20 % renere og der er 80 % færre bakterier, end ved den 
traditionelle metode med pads/sæbe/kemikalier. (testen kan 
rekvireres hos nora systems).

Twister pads adskiller sig fra almindelige pads ved, at de er 
impregneret med mikroskopiske partikler af runde industridia-
manter, der skånsomt og effektivt løfter selv genstridig snavs 
væk fra overfladen, og da der ikke bruges sæbe, har bakterier 
ikke fedtstoffer de kan leve af.

Rengøring kun med rent vand sparer indkøb af sæbe og ke-
mikalier, men vigtigere er, at luften bliver mindre forurenet, da 
der ikke er emission fra sæbe og kemikalier.

Udviklingen har medført mere lufttætte bygninger for at 
spare på varmeenergien. Det gør at luftudskiftningen med 
udendørs luft er 10 gange mindre end tidligere, og da vi til-
bringer 90 % af vores tid indendørs, er den forurening, som 
byggeprodukter og plejemidler afgiver, vigtigere end nogen 
sinde. 

nora® gummigulve kan også rengøres med kun rent vand 
og en mikrofiber garnmoppe (Vileda Sweep Duo Microtech 
Mop), men vi anbefaler vask med twister, evt. periodisk.

Det gør gulvet lettere at vaske med en moppe og giver min-
dre belastning på arme og skuldre (mindre friktion).

nora® gummigulve og twister er den mest miljøskånsomme 
og bæredygtige gulvløsning du kan vælge.

HVOr enKeLt  KAN DeT bLIVe!



	  

LCC  (LIfe-CyCLe-COsT ANALyse)

Hvad kommer et gulv til at koste i en driftsperiode på f.eks. 20 år?

Du kan kontakte en konsulent fra nora systems, der sammen 
med dig kan lave en detaljeret lCC-analyse til dine gulve (se 
billedet nedenfor).

nora systems
Tlf. 4343 9393
info-dk@nora.dk

Total Costs in 15 Years US $ / 1.000 sqf   
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Cleaning Supplies

Cleaning Labor

Replacement

InstalledCost

VCT:  Vinyl Composite Tile
SV:   Sheet Vinyl
NFV: No-Finish Vinyl
LIN:  Linoleum
RUB: Rubber
CAR: Carpet

Hvad et gulv reelt kommer til at koste i en længere driftspe-
riode, er interessante tal, der indgår i flere og flere beslutnin-
ger, når der vælges gulve.

Tommelfingerreglen er, at anlægsomkostningen udgør 
10 %, de resterende 90 % er drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger. 

nora® gummigulve står meget stærkt i en lCC-analyse, 
sammenlignet med andre gulvtyper.

nora® gummigulve koster lidt mere i anskaffelse, men 
de store besparelser på drift og vedligehold, tjener hurtigt 
denne mérpris hjem (1–3 år). Herefter er der rigtig mange 
penge at spare på driften.

Der er mange undersøgelser, der underbygger oven-
nævnte, f.eks. ”How to make business decisions for facility 
flooring” af Susanne R. Barnes, AIA, CFM, konsulent og de-
signchef på Florida Hospital (1.400 sengepladser). 

Dette er den mest omfattende økonomiske undersøgelse 
af gulvbelægninger, der er lavet til dags dato. 

Ud fra en lCC-analyse, blev vedligeholdelses- og driftsom-
kostninger sammenlignet i praktiske tests af flere gulvbelæg-
ningstyper. Vurderingsperioden blev sat til 15 år.

Resultatet vises overfor (testen kan rekvireres hos nora 
systems).
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dominus -  energibesparelse og bedre indeklima

Frit sygehusvalg  
– også når det gælder CTS / BMS

Forestil dig et sygehus, hvor de enkelte bygninger og afdelinger frit kan 
udstyres med CTS-løsninger fra forskellige leverandører.

BACnet er navnet på et gennemtestet systemsprog (ISO-standard), 
der kan integreres i løsninger fra alle større CTS-leverandører. Ved at 
kræve BACnet bliver det muligt at sammensætte CTS-løsninger fra flere 
leverandører – og sikre en helhed, der kan styres fra samme brugerflade.

BACnet giver dig frihed til:
-  at vælge den bedste løsning til hvert område; sengestue, kirurgi m.m.
- at udbyde den enkelte bygnings og afdelings CTS i licitation
- at skifte leverandør som følge af ny teknologi, service eller andet
- at integrere løsninger fra forskellige leverandører i et styresystem

dominus anbefaler, at hospitalssektoren kræver BACnet baserede CTS-
løsninger ved såvel nybyggeri som større renoveringer og moderniseringer. 
Det handler om  økonomi, kvalitet, valgfrihed og fremtidssikring.

”BACnet gør det muligt for et hospital at samkøre CTS-anlæg fra forskellige 
leverandører, og dermed vælge de bedste til de enkelte bygninger og afdelinger.”

Michael Købgaard, salgschef, dominus

Herning · Gavnøvej 2A · 7400 Herning · 97 13 26 88
Karlslunde · Drejergangen 1B · 2690 Karlslunde · 70 20 53 30
Åbyhøj · Klamsagervej 29 · 8230 Åbyhøj · 86 18 52 50

Forlang BACnet hos dine CTS-
leverandører, så har du frihed til 
at vælge de bedste løsninger og 
samle dem i et styresystem.

CTS-leverandør A

CTS-leverandør B

BACnet

CTS-leverandør C

En centraline by Honeywell partner

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

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

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

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

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
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http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk
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KomPLeKS vvS teKniK
UDeN AT GeNere DrIfTeN
Kemp & lauritzen med selskaberne l&H-Rørbyg og Klimodan har sikret Sygehus Fyn i Svendborg en total 
teknisk pakkeløsning med alt samtidig med at hospitalet har været i fuld drift

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

Storstilet ombygningsarbejde samt 
tilbygning, hvor travle håndværkere er 
i sving samtidig med, at sygehuset fort-
sat er i fuld drift med alle funktionerne 
kørende. Det beskidte, støvede og 
larmende arbejde bliver lukket inde for 
at minimere generne for personale og 
patienterne.

Kemp & lauritzen A/S har vundet 
teknikentreprisen på Svendborg Sy-
gehus og har udført de tekniske instal-
lationer indenfor el, VVS og ventilation. 
Samtidig har selskabet taget udstrakt 
hensyn til driften, mens arbejdet med 
tekniske installationer blev udført.

En stor del af det bestående sygehus 
er blevet ombygget og der er udvidet 
med en nybygning på 3.000 nye kva-
dratmeter fordelt på fem etager. Det 
giver plads til nye operationsstuer, fø-
degang og et dagkirurgisk afsnit samt 
plads til en ny MR-scanner.

Der er tale om en samlet, teknisk 
pakkeløsning i form af en komplet instal-
lation udført af selskabet l&H-Rørbyg 
som er en af landets store og førende 
VVS specialister samt med datterselska-
bet Klimodan, der begge hører under 
K&l som teknisk hovedentreprenør. 

Arbejdet har krævet mange ekstra 
foranstaltninger, en rigtig god plan-
lægning og ekspertise. Men det er 
dagligdag for de erfarne medarbejdere i 
l&H-Rørbyg A/S, der råder over en vel-
kvalificeret stab af ingeniører, teknikere, 
entrepriseledere og montører.

K&l udfører entrepriser for hospita-
ler, der involverer alle de tekniske fag. 
Koncernen har overtaget ventilations-
firmaet Glenco og dermed øget omsæt-
ningen med godt 50 pct. Med tilførslen 
er selskabet oppe på at omsætte for 2 
milliarder kr. og beskæftiger 2000 med-
arbejdere.

ET ToPTRIMMET 
SyGEHUSPRoJEKT

Projektet i Svendborg blev udbudt i 
maj 2010, hvorefter K&l vandt entre-
prisen og gik i gang med arbejdet i juli. 
Klimodan har stået for ventilation og 
indeklima inklusiv levering og montering 
af et loftmonteret laminart Air Flow sy-
stem til en af operationsstuerne.

Den samlede entreprisesum beløber 
sig til knap 12 millioner kr.

l&H-Rørbyg er den største spiller i 
koncernen på de tekniske fag og har 
leveret alle de tekniske installationer der 
hører til til vand, køl, varme, sprinkler 
og luftarter til det moderniserede og ud-
byggede sygehus i Svendborg.

Projektet har undervejs fået tilføjet 
nogle ændringer, som ikke var med fra 
starten, hvilket har resulteret i en del 
ekstra arbejde. Et eksempel på det er, at 
koncernen blandt andet har leveret og 
monteret nye operationssøjler og senge-
stuepaneler til sygehuset.

Regionschef René Jacobsen fra l&H 
Rørbyg uddyber:

– ombygningen har været meget 
komplekst og de seks etaper, der var 
planlagt fra starten, er undervejs endt 
med over 20 etaper for at minimere ge-
nerne ved at udføre arbejdet bag støv-
vægge, da sygehuset var i fuld drift.

I de mest travle perioder har virksom-
heden haft 20-30 mand beskæftiget i 
Svendborg-projektet. Den nye akut-
modtagelse fremstår som et toptrimmet, 
teknisk projekt, der kan fungere effek-
tivt i mange år frem til gavn for persona-
let og patienterne.

Det har krævet megen planlægning 
og koordinering, men l&H-Rørbyg kan 
sagtens løse de store, komplicerede 
opgaver og har ligesom K&l mange års 

 
 
 
 
 

                                  

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

 

Giv din elevator et 
 sundhedstjek på 
  www.kone.dk   
 

 

 
Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 
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erfaring i at arbejde på landets hospi-
taler og viden om hvordan generne for 
hospitalerne reduceres til et minimum.

EN AF DE ABSolUT FØRENDE

l&H-Rørbyg A/S der en førende 
virksomhed inden for VVS, sprinkler, 
fjernvarme og industrirør. virksomheden 
fremstår sammen med moderselskabet 
Kemp & lauritzen A/S og søsterselska-
bet Klimodan A/S som en meget kom-
petent teknikentreprenør.

l&H -Rørbyg har blandt andet stået 
for de omfattende VVS-installationer i 
forbindelse med hele ombygningen og 
moderniseringen af Gentofte Hospital. 
Selskabet har også været involveret i 
moderniseringen af odense Universi-

tetshospital og arbejder nu på sygehu-
sene i Aalborg og Horsens for at nævne 
et par af mange opgaver.

Selskabet er en landsdækkende part-
ner på store og små projekter der kan 
udføre alle enkeltentrepriser i de VVS 
tekniske fag og efterfølgende varetage 
service og vedligehold på kontraktbasis 
for at sikre, at hospitalernes installatio-
ner er up to date.

lØSER AllE 
ENKElTENTREPRISER

Det er ikke tomme ord, når l&H-Rørbyg 
har en mission om at udføre rørførende 
installationer så det sikrer kunderne 
øget produktivitet, driftsoptimeringer, 
sikkerhed og/eller komfort. Sprinkleran-

læg er et eksempel på, at virksomheden 
er i front:

– Vi er sprinkler certificeret og distri-
butør af Danfoss-Semcos højtryks vand-
tåge-system, som mange steder ønskes 
indført i de nye sygehusprojekter, fordi 
det er mere skånsomt end traditionelle 
sprinkleranlæg. Vandtåge optager mere 
ilt og bruge mindre vand til at slukke il-
debrande, så systemet er mere effektivt 
i visse situationer, siger han.

Virksomheden indgår i et tæt samar-
bejde med både kunder og samarbejds-
partnere som en aktiv medspiller fra 
idéfase til installationen er udført, doku-
menteret og afprøvet – hvorefter l & H-
Rørbyg via servicekontrakter kan stå for 
al løbende service og vedligehold.

Torunn Eriksen, FSTL –  
Norge

KONGRES IFHE 2012
I 2012 afholdes IFHE’s 22. kongres i dagene den 13-17. april i Norge.
Kongressen finder sted ombord på Hurtigruten Tromsø-Bergen.
For yderligere information og tilmelding, se venligst:

http://www.kongress.no/kongresser/kongresser-2012/22nd-
congress-of-the-international-federation-of-hospital-en/
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• Batterier
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 Råder over mere  

 end 5.000 artikler

Eksperter i: 

Der er lys. Og Der er OsrAM.
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ÉN PLATFORM SAMLER ALLE PATIENTKALD 
Med Ascom Patient Server kan du give sengeafdelingen det bedste arbejdsflow

Udfordringen er ofte, at hver afdeling har særlige behov – og hvert behov har 
forskellige løsninger. Nu kan du samle jeres systemer – uanset fabrikant – på én 
banebrydende IP-baseret platform, der enkelt håndterer patientkald, alarmer, 
ressourceallokering, transporter med mere og kan integreres med:

 Cetrea Patient Ward
 Carestream Web RIS
 OPUS arbejdsplads
 Active Directory

Resultatet er et optimeret arbejdsflow, hvor personalet sparer tid og skridt, mens 
ledelsen får et stærkt værktøj til udvikling af afdelingen.

Det begynder med dialog
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil mødes og tale mere om hvordan I 
kan få glæde af Ascom Patient Server og fremtidens intelligente sengeafdeling. 

Ascom Danmark A/S
T + 45 70 23 38 83 | F + 45 70 23 38 82
info@ascom.dk | www.ascom.dk

mailto:info@ascom.dk
http://www.ascom.dk
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MAxeTAs PAtientKALde-
AnLÆG  sKAL sÆLGes Af 
LINDPrO A/s
De to virksomheder har indgået aftale, så lindpro fremover har eneforhandlingen til at markedsføre og 
forhandle Maxetas kendte patientkaldeanlæg.

Maxeta i Danmark, som repræsenterer 
nogle af verdens mest moderne kom-
munikationsløsninger, har indgået en 
forhandleraftale med landets største 
distributør lindpro A/S. Denne aftale er 
indgået for at styrke begge virksomhe-
der, og for således at tilbyde hospitaler 
et topprodukt i patientkaldeanlæg og 
service.

Carsten Hernvig fra Maxeta – der i 
juni 2010 startede den danske afdeling 
af Maxeta op fra bunden under moder-
selskabet Maxeta i Skien/Norge – har 
indgået en forhandleraftale med lindpro 
for at gøre brug af selskabets mange 
salgskanaler. ”Maxeta har haft stor suc-
ces med at få hospitalerne til at efter-
spørge funktionaliteten, der er indbyg-
get i produkterne, og lindpro har haft 
succes med at opbygge en slagkraftig 
salgs- og serviceorganisation”, udtaler 
Carsten Hernvig.

Da lindpro, som landets største leve-
randør af patientkaldeanlæg, ønskede 
at forhandle et nyt produkt, skannede 
de produkter over hele Europa, og 
endte med at vælge Maxetas system. 
”Vi har også et rigtigt godt produkt, der 
matcher lindpros sortiment”, udtaler 
Carsten Hernvig.

Maxeta er meget tilfreds med deres 
aftale med lindpro på grund af deres 
markedsandele inden for patientkalde-
anlæg, som skønsmæssigt ligger på 50 
% på hospitaler og 20 % på plejehjem, 
hvilket betyder en væsentlig forøgelse 
af omsætningen fra Maxeta generelt.

Det er en vigtig aftale for Maxeta for 
at få udbredt FlexCall i Danmark via 

lindpros mange salgskanaler og store, 
landsdækkende net af serviceafdelinger, 
som kan sikre hospitalerne en effektiv 
drift og support på patientkaldeanlæg.

lindpro overtager ifølge Carsten 
Hernvig hele Maxetas sortiment af 
patientkaldeanlæg, mens Maxeta som 
nordisk selskab fortsat selv vil koncen-
trere sig om at markedsføre, sælge og 
servicere Sverige og Norge.

KØRER VIDERE UANSET 
NEDBRUD

Patientkaldeanlægget vil blive mar-
kedsført under navnet FlexCall, som er 
et fuldt udbygget IP-system, der giver 
hospitalerne mange fordele omkring 
overvågning af systemets drift.

Alle komponenter i FlexCall er over-
vågede, så man ved, at de fysisk er i 
installationen.

Med FlexCall risikerer hospitalerne 
aldrig, at der opstår en fejl uden, at 
systemet straks opfanger den – og auto-
matisk sender en mail eller en tekstbe-
sked via DECT telefon til den relevante 
tekniker, der skal reparere systemet.

opstår der et nedbrud i hospitalets 
netværk, er fordelen ved denne opbyg-
ning, at de enkelte afdelinger vil køre 
uanfægtet videre uafhængig af den cen-
trale server. Intelligensen er produceret 
af WandsWorth, og hele systemet er 
tilpasset det danske marked og instal-
lationsmateriel.

Hospitalerne får et meget fleksibelt 
system, der kører med en åben TCP-/
IP- standardprotokol – og ikke mindst 

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen



en ekstrem høj oppetid. Systemet er 
opbygget som et stand-alone-anlæg i 
afdelinger, som sammenkobles via ho-
spitalets tekniske IP netværk.

AUToMATIK HÆVER 
HyGIEJNEN

FlexCall består af en løsning som både 
indeholder fast fortrådet og et trådløse 
komponenter. Den trådløse del er ud-
styret med en aktiv positionering, så 
man altid kender den nøjagtige position 
for et opkald og ved, hvor personalet 
befinder sig. Afstillings- og nærvær-
markering af kald kan ske med aktive 
RFID komponenter, så personalet ikke 
behøver at berøre udstyret. Derved 
undgår man at bringe bakterier videre til 
patienterne.

Når en sygeplejerske træder ind på 
en stue med et aktiv kald, vil kaldet 
automatisk blive afstillet, og nærværmar-
keringen aktiveret samtidig. Det er et 

mere intelligent system, der sparer både 
personalets tid – der samtidig med færre 
berøringer øger hygiejnen væsentligt.

Systemet kan dirigere opkaldet til 
det nærmeste ledige personale og kan 
framelde personalet automatisk, når de 
forlader afdelingen, så patienterne und-
går unødvendig ventetid. I en sådan si-
tuation viderestilles opkaldet automatisk 
til det tilstedeværende plejepersonale.

SToR INTERESSE FoR 
FloRENCE-PANElET

Carsten Hernvig understreger, at 
Maxeta i Danmark selv fremover – som 
det hidtil er sket – skal markedsføre, 
sælge og servicere sit øvrige produkt-
sortiment til sundhedssektoren.

”Vi markedsfører vort øvrige sor-
timent af sengestuepaneler selv og 
især løsninger til hospitalerne”, udtaler 
Carsten Hernvig. På udstillingen mar-
kerede Maxeta og lindpro også deres 

samarbejde ved at slå deres respektive 
stande sammen til én fælles stand. 
Her blev Maxetas nye Florence senge-
stuepanel præsenteret. Dette produkt 
viste sig at have stor interesse blandt 
sygehusmaskinmestrene. Florence er et 
meget kompakt panel med mulighed for 
læselys og up-lights. Samtidig kan man 
lukke for fronten med et låg således, at 
patienterne ikke bliver skræmt af den 
avancerede tekniske installation, som et 
moderne sengestuepanel er.
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orienter inG

eNerGIOPTIMerING, beTjeNINGsPANeL 
TIL OPerATIONssTUeN, KrITIsK 
sTrøMfOrsyNING, PATIeNTsIKKerHeD ….
– var blot nogle af de begreber der blev råbt højt på Schneider Electrics stand ved årets FSD messe.

Schneider Electric var som 
vanligt at finde på FSD messen, 
og på standen kunne man bl.a. 
opleve en integreret hospitals-
løsning, Prisma Medical og anti-
bakterielle stikkontakter. Årets 
aktivitet på standen var Bingo 
Banko uden numre, men med 
Schneider Electric begreber 
inden for sundhedssektoren i 
stedet.

Der var stor opbakning til 
aktiviteten og det var en glad 
formand for FSD Svend Christi-
ansen der løb med hovedpræ-
mien: en iPad2.

LED  
undersøgelseslampe

•  Ring nu og få oplyst en super god 
introduktionspris!

•	 	Introduktionspris	ydes	frem	til	og	med	
31.	december	2011.

info@ljmedical.com		•		www.ljmedical.com
LJ	Medical	kundeservice:	7026	0004

NYHED!marLED	E3

mailto:info@ljmedical.com
http://www.ljmedical.com


www.creoarkitekter.dk

Projekter Sundhedsområdet

SUNDHED
 //Sygehus Sønderjylland Aabenraa

SUNDHED
 //Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd.

 SUNDHED 
 //Sygehus Lillebælt Kolding

 SUNDHED 
 //Herlev Hospital

ENWA  BIN-X
W A T E R   T R E A T M E N T

EnwaMatic ®

Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

... uden brug af kemikalier.

Tele :  4576 7628
Fax :  4576 7638
E-mail :  bin-x@bin-x.com

ENWA BIN-X ApS
Møllevej 9, F.1
2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler

(legionella, campylobacter, 

e-coli, uopløst kalk m.m.)

Forhindrer dannelse af biofilm

Mekanisk filtrering uden kemi

VA-godkendt

Automatisk rensefunktion

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

http://www.creoarkitekter.dk
mailto:bin-x@bin-x.com
mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
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AArt ArChiteCtS HAr
breDe KOMPeTeNCer
Fra en meget specialiseret, ung tegnestue, er arkitektfirmaet blevet rundet af tiden og opgavernes 
mangfoldighed, så tegnestuen i dag også løfter store byggeprojekter som sygehusene i Østfold og 
Gødstrup

Af JoUrnALiSt ib ChriStenSen

Den rådgivende arkitektvirksomhed 
AART architects har udviklet sig fra 
en meget dedikeret, nystartet og grøn 
designtegnestue til en moden, projekte-
ringsbærende tegnestue, der kan løfte 
de tunge opgaver på de nye hospitals-
byggerier.

I udgangspunktet var det designde-
len, AART architects stod for, men i dag 
deltager tegnestuen også i alle de andre 
processer, som kræver dygtige og er-
farne arkitekter, som hele tiden er parate 
til at tænke i nye baner.

Indehaverne Torben Skovbjerg, An-
ders Tyrstrup og Anders Strange er i dag 
tre modne herrer omkring de 40 år og 
beskæftiger 55 specialister inden for en 
bred vifte af byggeprojekter, der både 
omfatter skoler, sygehuse og grønne 
boliger for at nævne nogle.

For tiden er tegnestuen kraftigt en-
gageret i Nytt Østfoldsykehus i Norge, 

hvor den har været det unge, designbæ-
rende islæt. AART architects skal også 
tegne det nye supersygehus i Gødstrup 
ved Herning, som er en tilsvarende ud-
fordring.

Tegnestuen har også været engageret 
i at tegne udvidelsen af Sygehus Vend-
syssel. Kulturværftet i Helsingør, der 
netop er indviet, har AART architects 
tegnet ligesom ´det norske eksperimen-
tarium Inspiria Science Center og Biku-
ben Kollegiet i Ørestaden ved Amager 
Boulevard.

Missionen er at tilføre dagligdagen 
mening og nærvær med en sanselig 
arkitektur af høj kvalitet, der opleves 
vedkommende og relevant for bru-
gerne. AART architects indlever sig helt 
ned i projekternes nuancer, potentiale 
og funktioner for at skabe rum med op-
levelser.

DET ARKITEKToNISKE KAlD

Ved at engagere sig i forsknings- og 
udviklingsprojekter er tegnestuen også 
kommet langt med at udvikle en nyska-
bende og ansvarlig arkitektur. Det har 
også skaffet tegnestuen en stor viden 
om materialer, teknik og brugerbehov. 

– Hele programmeringsdelen og 
samspillet med brugerne er en kæmpe 
udfordring, men vi har også fået med-
arbejdere, som er rigtigt gode til det. 
De har stået over for en meget kritisk 
faggruppe med hospitalsprojekterne, 
siger arkitekt Klaus Mikkelsen fra AART 
architects.

– Vi er skiftet fra at være en ung 
tegnestue, der holder sig til facader 
og formgivning, til at komme helt ind i 
substansen. Meget få ved, hvordan man 
designer røntgenrum, laboratorier og 

Hovedindgangen til det nye Østfold 
 Sygehus i Norge
Bygherre: Helse Sør-Øst samt Helse 
og Omsorgsdepartementet, Norge 
Team: AART architects, Eliassen & 
Lambertz-Nilssen Arkitekter, Norge og 
Arkitema Architects 
Landskab/Ingeniør: COWI



klinikker, men vi er også med på disse 
fagligt tunge områder og udbygger 
kompetencerne i sygehusverdenen, 
tilføjer han.

For at fastholde kompetencerne har 
AART architects etableret fire interne 
researchteams, der sikrer vidensopsam-
ling fra et bredt, tværfagligt felt inden 
for projektering, energi- og miljøoptime-
ring, sundhedsfremmende arkitektur og 
kreativ værdiskabelse.

Den kombinerer AART architects 
med efteruddannelse, så der sker en 
personlig, faglig udvikling. Disse teams 
beskæftiger sig med integreret design, 
grønt design, sundt design, værdidesign 
samt indrammer AART architects faglige 
profil og udtrykker en holistisk arkitek-
turforståelse.

De er tæt knyttet til projekterne og 
sikrer alle et knowhow, hvor den enkelte 
medarbejders spidskompetencer løfter 

virksomheden og sikrer effektivitet og 
fleksibilitet ved at gøre tegnestuens fag-
lighed tilgængelig og anvendelig for alle 
medarbejdere og samarbejdspartnere.

– Ved at bygge bro mellem fag-
grænser og inddrage den nyeste viden 
og teknologi kan vi løse velkendte 
problemer på nye måder. Vi planlæg-
ger aktiviteter, interne symposier og 
orienterer os om konferencer i Sverige, 
Norge og Tyskland, så vi kan mødes og 
bevare identiteten i de store projekter, 
siger han.

FASTHolDER oG UDVIDER 
KoMPETENCER

– Vi prøver at tilføre hospitalssektoren 
noget nyt ved at bruge den nordiske 
tilgang til at være resultatorienterede i 
store projekter og vil måske udfordre 
vores opdragsgiver og samarbejdspart-

Det runde atrium i det nye super sygehus i Gødstrup 
Bygherre: Region Midtjylland

Team – Curavita: AART architects, Arkitema Architects, Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere,  
Grontmij, Moe & Brødsgaard and Hospitalitet.

Underrådgiver: ARUP
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ner til at prøve nye ting af, uddyber arki-
tekt Klaus Mikkelsen.

– Der defineres altid et nyt udgangs-
punkt for designet for nye sygehuspro-
jekter. Hvert projekt tilhører sin egen 
sammenhæng og vi sørger for, at det er 
så nyt som muligt. Det skal være indby-
dende, alle rum og forløb, som modta-
ger publikum, skal være så hjemlige og 
imødekommende som muligt.

Mange fremskridt gør indlæggelsen 
på de nye hospitaler mere human end 
før. Patienterne oplever fx en radikal 
forbedring ved at få enestuer. AART 
architects har i detaljer planlagt de mest 
oplagte kvaliteter, der kan påvirke ar-
bejdsgangen, funktioner og sætte aftryk 
i hele sygehusets sengeafsnit.

Meget kan betegnes som helende 
arkitektur, der går på trivsel, pleje, ophe-
ling og opfølgning efter en behandling. 
AART architects sikrer derfor lyse om-
givelser, stimulerende indemilljøer, god 
udsigt og grønne udearealer, der arbej-
der med bevidsthed og selvopfattelse.

Alle tegnestuens medarbejdere er 
efteruddannet i de nyeste projekterings- 
og fremstillingsværktøjer, såkaldt BIM 
projektering, så de kan analysere kon-
cepterne og gennemføre en konsekvent 
vision i hele design- og planlægnings-
forløbet.

Dertil kommer, at AART architects har 
uddannede byggeledere, specialiserede fagtilsynseks-
perter, bygningskonstruktører og grafikere. Deres viden 
spænder fra overordnet, kreativ og kunstnerisk koncept-
udvikling til højt specialiseret byggeteknisk viden.

EN BRoByGGER MEllEM FAGENE

I England skal virksomheden tegne et stort kollegium. 
Der er stor interesse for kollegier international, men 
også fastlåste opfattelser af, hvad kollegier er, mener 
Klaus Mikkelsen.

Bikuben Kollegiet, som er et andet værk fra AART 
architects, har givet meget genklang og er blevet pub-
liceret i internationale tidsskrifter, så tegnestuen nu får 
en del henvendelser på den konto. I Norden deltager 
AART architects i de konkurrencer, som virksomheden 
synes er interessante.

– Vi har lettest adgang til Norden, men kommer der 
nogen fra England, Frankrig eller Mellemøsten, ser vi på, 
om der er grundlag for at etablere et samarbejde med 
dem.

Vi er på vej bort fra den rollen som stereotype, ung-
dommelige sygehusformgiver til også at udfylde vor 
plads sammen med ældre, større rådgivervirksomheder.

AART architects har gennem årene fastholdt en kerne 
af kompetente medarbejdere og et skarpt blik for vi-
densdeling.

Klaus Mikkelsen opfatter AART architects som en 
brobygger mellem faggrænser, der bruger den nyeste 
viden og teknik fra et bredt felt til at skabe de mest opti-
male bygningsværker.

Den nye forbindelsesbygning til Sygehus Vendsyssel 
Bygherre: Region Nord
Arkitekter: AART architects og arkitektfirmaet NORD A/S
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S

Kurser og konferencer

H O T E L

Hotel Pejsegården • Søndergade 112  • 8740 Brædstrup 
Tlf. +45 7575 1766 • Fax +45 7575 3004

hotel@pejsegaarden.dk • www.pejsegaarden.dk

Hotel Pejsegården er med et samlet areal på 
mere end 5.500 kvm. stort nok til, at enhver
konference med deltagere fra nogle få og op til 
800 personer, vil kunne finde det eller de lokaler, 
der er behov for.

Hotellets geografiske pladsering, midt i Østjylland 
og tæt på såvel E-45 (10 km) og Intercitylinien 
Kbh.-Ålborg (nærmeste station, Horsens ca. 20 km) 
gør hotellet til et meget centralt og naturligt
mødested.

Pejsegårdens 120 dobbeltværelser, store og flek-
sible lokalekapacitet, samt unikke service har i 
gennem tiderne dannet grundlag for et utal af vel-
lykkede kursus, konference og landsmødeophold.

Kursusdøgn 
• Konferencefrokost.
• Eftermiddagskaffe  
 med kage
• Middag (2 retter) 
• Aftenkaffe
• Overnatning i enkelt- 
 værelse. (tillæg for  
 enk. vær. fredag,
 lørdag kr.: 150,-) 
• Morgenbuffet
• Formiddagskaffe

Prisen er inkl. møde-
lokale, de gruppelokaler 
man måtte have brug 
for, samt standard av-
udstyr herunder fri 
trådløst/fastnet 
bredbåndsforbindelse i 
såvel mødelokalet og 
gruppe rummene som
på værelserne og i 
fælles-arealerne.

kr. 1.150,-
pr. deltager

mailto:hotel@pejsegaarden.dk
http://www.pejsegaarden.dk
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U-B-Let A/S har et bredt udvalg
af el-drevne transportløsninger
til hospitalssektoren - både til
person og varetransport.
Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst
speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel.
Alle kan betjene dem.
El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri.

Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde
et produkt, der passer netop til jeres behov.

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk

•   Opsætning af kontoplan

•   Finansbogholderi, anlægs kartotek, 
afskrivninger, periodiseringer m.v.

•   Debitor- og kreditorbogholderi

•   Fakturering og opfølgning på debitorer 

•   Styring og betalinger af kreditorer 

•   Afstemninger 

•   Indberetning til offentlige myndigheder 

•   Momsregnskab 

•   Løn og personaleadministration

•   Klargøring til årsregnskab samt 
gennemgang med revisor

For nærmere information,  
kontakt Scanpublisher A/S  
på tlf. 39 90 80 00 eller  
e-mail: tbv@scanpublisher.dk

HjæLp tIL 

bOgFørIng  
Og regnSKAb?

http://www.ub-let.dk
mailto:tbv@scanpublisher.dk
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fLexCooL® frA KUVATeK A/s
– DeN eNKLe OG sIKre DANsKe DrIKKeVANDsKøLer
. . .PrODUCereT OG GODKeNDT I DANMArK

Af brittA AStAdAtter, JoUrnALiSt dJ Når man taler om drikkevandskøling, 
eksisterer der en del myter, og i bran-
chen kan man konstatere en serie noget 
inkonsekvente forhold.

Det kan virke forvirrende for indkø-
bere og brugere uden speciel teknisk 
viden at forholde sig til – men det behø-
ver det nu ikke at være.

Indehaver og direktør for Kuvatek 
A/S, den danske producent af drikke-
vandskøleren, Flexcool®, i Sindal i Nord-
jylland, John Green siger til Hospital, 
Drift & Teknologi, at i Danmark kan vi 
tage udgangspunkt i, at vandværkerne 
er forpligtet til at levere rent, drikkeklart 
vand.

Det har vi et offentligt og effektivt 
kontrolsystem, der sørger for, og derfor 
er den danske vandforbruger som ud-
gangspunkt ganske godt stillet.

Det eneste, man kan sige, der er i ve-
jen med det danske vand, når vi anskuer 
det som drikkevand, ja det er jo typisk 
temperaturen.

– og det er meget simpelt at gøre 
noget ved den, og det gør vi. Med vores 
danskudviklede og dansk producerede 
produkt køler vi ganske enkelt vandet til 
en drikkeklar temperatur på 3-4-5 gra-
der, siger John Green.

Det foregår som ren gennemstrøm-
ning i apparatet, hvad enten der er tale 
om bordmodeller eller vægudgaver eller 
en løsning, hvor køleren er skjult. og 
så gør Flexcool® i øvrigt ikke andet ved 
vandet.

Det er værd at bemærke, at der ikke 
sker nogen oplagring i køleren. og når 
der ikke sker nogen form for opbevaring 
eller filtrering af vandet, ja så er der hel-
ler ikke basis for bakteriedannelse.

Netop bakteriedannelse er en af my-
terne, når vi taler om drikkevandskøling.

– Men her må Flexcool® altså melde 
hus forbi. Ingen tank, ingen filter, ingen 
levesteder for bakterier. Vi arbejder med 

100 procent gennemstrømning. Derfor 
er vores produkter helt fri for den pro-
blematik, siger direktøren.

Det er i øvrigt senest dokumenteret 
på Regionshospitalet Holstebro, hvor 
man i samarbejde med labVest over et 
år har testet en af en række installerede 
Flexcool®-maskiner.

KAPACITET NoK TIl 
SPIDSBElASTNINGER

En række vandkølere på EU-markedet 
er dimensioneret til, at der med mellem-
rum kommer en medarbejder forbi og 
henter sig et bæger vand.

Men på nogle institutioner og under 
spidsbelastninger ved spisetider kan en 
maskine på typisk 200 watt knap følge 
med. Så må brugerne leve med drikke-
vand, der er utilstrækkeligt nedkølet.

– Vi har med vores vandkøler valgt at 
være på den sikre side og har udstyret 
Flexcool® med op til 1600 watt, fortæller 
John Green.

Altså op til en ottedobling i forhold til 
en række gængse maskiner. Det bety-
der, at det aldrig varer over 15 sekunder 
at tappe en halv liter nedkølet vand. Her 
har Flexcool® fordel af en højtydende 
Danfoss kompressor.

Så når personalet på en given syge-
husafdeling skal have fordelt koldt drik-
keklart vand rundt til alle ved spisetid, ja 
så er der her ingen kapacitetsproblemer. 
Efter behov leveres Flexcool® i øvrigt 
med to haner.

og så skulle man måske tro, at den 
højere ydelse følges med et tilsvarende 
højere strømforbrug, men det er ikke 
tilfældet. For Flexcool® køler kun i takt 
med, at der tappes vand. og systemet 
er en rør-i-rør-køler, en såkaldt mod-
strømskøler, der er meget økonomisk i 
drift.



BEMÆRKElSESVÆRDIG 
DRIFTSØKoNoMI

Dertil kommer, at der til netop Flexcool® 
ikke er knyttet noget krav om en fast 
serviceordning.

– Det er der ganske enkelt ikke brug 
for. Der skal ikke gøres rent inde i ma-
skinen, da den som nævnt benytter ren 
gennemstrømning. Ingen vandbeholder 
skal renses. Intet filter skal skiftes hvert 
halve år. Ingen tekniker skal køre rundt 
på de danske landeveje i den anledning, 
siger direktøren.

Så når maskinen er installeret, ja så er 
der ikke så meget at spekulere over og 
ikke nogen belastning af driftsbudgettet 
– bortset fra vand og lidt strøm.

Desuden siger John Green, at hvis en 
kunde er i tvivl om noget, kan vedkom-
mende bare ringe. Det er jo nemt med 
et lille dansk firma i Danmark, hvor man 
tager telefonen og taler dansk. Den ser-
vice er uden beregning.

og når vi nu er ved alt det danske, ja 
så udmærker Flexcool® sig yderligere 
ved, at den er VA-godkendt i Danmark.

Her bemærker John Green i øvrigt 
den manglende logik i forhold til VA-
godkendelser: Visse filtre kan ikke opnå 
VA-godkendelse her til lands, hvis de 
skal benyttes som foranstillet i forhold til 
en vandkøler.

Men de samme filtre kan uhindret 
importeres, markedsføres og sælges 
i Danmark, når bare de er indbygget i 
maskiner, der er godkendt i andre EU-
lande. Her halter brugerbeskyttelsen 
måske en smule. Med mindre indkøbe-
ren holder sig til produkter med dansk 
godkendelse.

MIlJØVENlIG I BRED 
FoRSTAND

Kuvatek anlagde tidligt en klar miljøpro-
fil og valgte i 2000 som konsekvens af 
den at udstyre Flexcool® med et af de 
naturlige kølemidler, R290, som er uden 
påvirkning af ozonlag og drivhuseffekt. 
Et kølemiddel, der aldrig bliver udfaset.

Andre kølere på markedet bruger 
de langt mere problematiske syntetiske 
midler, fx R134a, som allerede er for-
budt i nye produkter af en vis størrelse.

Flexcool® fra Sindal er ligesom alle an-
dre elektriske produkter underlagt EU´s 

DPA-WEEE-ordning om bortskaffelse af 
elektrisk udstyr.

Når en Flexcool® til sin tid er udtjent 
og skal skaffes af vejen, ja så kan stort 
set alt i maskinen genbruges – tæt på 
100 procent. Den består for hovedpar-
ten af rustfrit stål og aluminium. Kun et 
lille folieskilt med logoet og olien i kom-
pressoren er p.t. ikke umiddelbart til at 
oparbejde.

og for Flexcool´s® vedkommende er 
der ikke en række svært genanvendelige 
elektronikelementer at slås med.

Der er i øvrigt heller ikke den løbende 
problematik med bortskaffelse af til-
smudsede filtre i miljøregnskabet.

ligesom en løbende produktion, 
forsendelse og udskiftning af filtre hel-
ler ikke figurerer i miljøregnskabet for 
denne drikkevandskøler.

– Med andre ord, miljøvenlighed 
kommer ikke alene af forhold omkring 
produktion og bortskaffelse. Man må 
medregne det samlede resurceforbrug 
opgjort som et regnestykke for en livs-
cyklus for et produkt, siger direktør John 
Green.

Flexcool® er altså en overordentlig 
miljøvenlig drikkevandskøler. Hvilket jo 
også hænger sammen med, at den er 
udviklet og produceret på dansk grund 
på baggrund af kvaliteten af vandet i 
den danske undergrund. Det danske 
drikkevand fortjener at blive serveret 
naturel – dog lige med denne her lille 
enkle justering af temperaturen.

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 
findes i mange varianter og tilpasses 
nemt (gerne) kundens behov og 
særlige ønsker.

se mere på www.flexcool.dk eller  
ring på 21 67 48 24 og tal med john.
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Olympus Danmark A/S • Tempovej 48-50 • 2750 Ballerup • tlf 44 73 47 00 • info@olympus.dk • www.olympus.dk

BESKYT JERES INVESTERING MED EN DRIFTSIKRINGSAFTALE HOS  
OLYMPUS MEDICAL SERVICE
  • ISO certificeret service udført med nye og originale reservedele.
  • Kundetilpassede aftaler, der tilpasses netop jeres specifikke behov.

 Der kan inkluderes: 

  • Undervisning og træning af brugere for at minimere håndteringsskader.
  • Undervisning af teknikere i førstehjælp for hurtig diagnosticering ved driftsfejl.

TOTALLEVERANDØR AF 
ENDOSKOPISK UDSTYR

Tlf.: 99 92 08 10 · salgdk@blucher.dk · www.blucher.dk

HYGIEJNE OG HOLDBARHED

 Push-fit afløbsrør og fittings i rustfrit stål 
Med BLÜCHER® EuroPipe får du en sikker og økonomisk 
løsning:

Komplet afløbsrørsystem Ø50 - 250 mm incl. fittings,•	  
adaptere, rottestop m.m.

Glatte rør i rustfrit stål sikrer god hygiejne, nem •	
rengøring og effektivt flow

Holdbart system med over 50 års produktlevetid•	

Til nybyggeri og renovering•	

Brandsikkert•	

Lav vægt og nem montage•	

Standard- og specialløsninger•	

Se mere på www.blucher.dk

EuROPIPE

34141_ad 180x130_Europipe_HospitalTeknologiOgDrift.indd   1 28-10-2010   13:05:18

http://www.blucher.dk
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rent vAnd  er IKKe NOGeT, 
VI sKAL TÆNKe PÅ
Det har ikke altid været en selvfølge at stole på det rene vand, fortæller bioanalytiker Grete Schrøder, der gennem 40 år har haft 
vand som en forudsætning for at kunne udføre biokemiske analyser.

Af JoUrnALiSt KArin eriKSen Bioanalytikere udfører flere analyser, 
end de nogen sinde har gjort tidligere. 
Det kan de gøre, fordi computertekno-
logi, nye analysemaskiner og vandkva-
liteten har udviklet sig voldsomt til den 
positive side gennem de senere år.

– I og med at analysemaskinerne 
bliver mere avancerede, bliver de tilsva-
rende mere fintfølende og forudsætter 
derfor renere og renere vand til de om-
hyggeligt kalibrerede analyseapparater. 
Derfor er vi fuldstændigt afhængige af 
rent vand, fortæller bioanalytiker og fag-
lig koordinator Grete Schrøder, Klinisk 
Biokemisk Afdeling på Hillerød Hospital.

Afdelingen bruger omkring 1.000 
liter vand i døgnet af særligt rent vand 
til analysemaskinerne. Vandkvaliteten 
er ekstrem vigtig i en klinisk diagnosti-
cering. Er vandkvaliteten under de ac-
cepterede standarder, påvirker det både 
kemien i testene og den generelle drift 
af analysemaskinerne, og det kan på-
virke resultaternes pålidelighed og øge 
kalibrering- og reagensomkostninger.

SERVICE UDEN DRIFTSToP

Med 40 årserfaringer på Hillerød Hospi-
tal, har Grete Schrøder et enestående 
overblik over udviklingen på hospitalsla-
boratoriet.

– I dag har vi flere ElGA vandanlæg 
fra Krüger Aquacare, der leverer renset 
vand direkte til vores analysemaskiner, 
og det kører som det skal. Vi er forskå-
net for driftsstop og tænker kun på van-
danlægget, hvis en alarm går i gang og 
indikerer, at en patron eller andet snart 
skal skiftes. Det klarer jeg og dem der 
kender systemet som oftest nemt selv 
– og vel at mærke uden at det er nød-
vendigt at afbryde produktionen af den 
grund, forklarer Grete Schrøder.

– Selv når der er servicebesøg, behø-

ver vi ikke at standse produktionen, for 
Krügers servicetekniker medbringer en 
ekstra ionbyttepatron, der kan kobles 
direkte på vores analysemaskiner. Det er 
sådan en service, der giver os tryghed, 
pointerer Grete Schrøder. 

PATIENTSIKKERHED

På en klinisk biokemisk afdeling er pa-
tientsikkerheden det vigtigste. Et drifts-
stop kan blive kritisk for patienterne, 
men det stresser også medarbejderne, 
og kan med føre overarbejde og der-
med øge omkostninger.

– På Hillerød Hospital har vi en enkelt 
gang oplevet et driftsstop på over en 
time. Vi måtte anvende nødplanen og 
tappe sikker vand i dunke, det var stres-
sende. Vi tilkaldte en servicetekniker fra 
Krüger, der kom og lokaliserede fejlen 
og rettede den, og siden har vi ikke haft 

Grete Schrøder, Hillerød Sygehus

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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problemer med forsyningen af renset 
vand, beretter Grete Schrøder.

STIllESTÅENDE VAND I 
GAMlE RØR

Tilbage i tiden havde Hillerød Hospital 
et stort demineraliseringsanlæg i kæl-
deren, der leverede vand til tappehaner 
flere steder i laboratoriebygningen. 
Med tiden var der tappehaner, der ikke 
længere blev anvendt, og i de lange rør 
fra kælderen og rundt i laboratoriet, kom 
der dead-legs med stillestående vand.

Klinisk Biokemisk Afdeling registre-
rede problemer med nogle af analy-
serne, og mente at det kunne skyldes, at 
vandet måske ikke var så rent, som det 
burde være.

– Kombinationen af tæring af rør, rør 
der krydsede for tæt på varmerør og 
lommer med stillestående vand påvir-
kede vandkvaliteten negativt. Vi kunne 
se, at der var afvigelser i analyserne, og 
det indikerede, at mistanken om svig-
tende vandkvalitet var berettiget, siger 
Grete Schrøder.

I forbindelse med renovering af 
rørsystemerne besluttede hospitalets 
tekniske afdeling, at laboratoriet skulle 
have sine egne mindre vandanlæg. Men 
den første løsning duede ikke, og efter 
et år måtte leverandøren tage anlægget 
tilbage.

– Herefter fik vi en Krüger Aquacare 
løsning med ElGA labwater, og det har 
gjort vores arbejde nemmere, under-
streger Grete Schrøder.

ANlÆGGET PASSER SIG SElV

– Vores anlæg er placeret lige ved labo-
ratoriet, der er ingen lange rør, og van-
det står aldrig stille, da vi har cirkulering 
på systemerne. Vi har udstyr der bl.a. 
måler ledningsevnen, er selvrensende 
og giver en alarm, når forbrugsstofferne 
skal skiftes, hvis vi da ikke har udskiftet 
på forkant, for vi kan jo aflæse kvalite-
ten af vandet løbende, forklarer Grete 
Schrøder.

– I dag er rent vand ikke noget, vi 
bekymrer os om. Anlægget passer stort 

Medica R200 – 200 liter/timen, 350 liter reesrvoir



Mobil kaldehåndtering…
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•	 Bærbare	enheder	skaber	
direkte	relation	mellem	
patient	og	plejer

•	 Joblister	giver	bedre		
mulighed	for	at	aflaste	
kollegaer	

•	 Støj	og	stress	minimeres,	
da	der	kan	slukkes	for	
kaldelyde

SE ALLE
AKTUELLE
ALARMER

SAMTIDIGT

AUTOMATISK
PRIORITERING

AF ALARMERNE

TYDELIG
INFORMATION

OM HVER
ENKELT ALARM

GENAKTIVERING
AF TIDLIGERE

AFVIST ALARM

FUNKTIONEN
ACCEPTÉR/AFVIS

SE ALLE
INAKTIVE
ALARMER

SE FORSKELLIGE
PRIORITETER/
TYPER AF
ALARMER

ALARM DIREKTE TIL
MOBILTELEFONENc a r e - c a l l  a/s

set sig selv. Vi kan planlægge servicering de dage, det passer 
os bedst, og heldigvis behøver vi ikke driftsstop. Det betyder 
meget, at de eksterne servicemedarbejder lytter til os og kan 
hjælpe os, hvis vi har et problem, og her fungerer samarbejdet 
med Krüger Aquacare rigtigt godt. Vi har tillid til servicemed-
arbejderne, og det er guld værd, siger Grete Schrøder.

Medica Pro 30-120 liter/timen, 50 liter reservoir

VANDKRAV TIl KATAlySAToRER

Der stilles store men forskellige krav til vandkvaliteten fra 
producenterne af analysatorene. Da ElGAs vandanlæg til ho-
spitalerne altid opfylder standarden ClSI type I, er der gode 
muligheder for at anvende vandet til flere forskellige analyse 
automater.
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PreSSemeddeLeLSe

ACte-mediCAL 
– Ny MeDIKOVIrKsOMHeD MeD AMbITIONer

ACTE-MEDICAl er navnet på en helt 
ny medikoteknisk virksomhed, som skal 
markedsføre effektiv, sikker og rengø-
ringsvenlig IT-hardware til hospitaler, 
klinikker og plejehjem. ACTE-MEDICAl 
– som er en salgsdivision under ACTE 
A/S – starter salget af medicinsk god-
kendt IT-hardware d. 1. november.

ACTE-MEDICAl har skrevet kontrakt 
med nogle af verdens største og mest 
betydende producenter og er nu klar til 
at markedsføre et omfattende produkt-
program af kvalitetsprodukter.

ACTE-MEDICAl har lagt en ambitiøs 
strategi om at blive markedets førende 
totalleverandør inden for kort tid. Et led 
i strategien er, at man på sigt agter at 
tilbyde alle led i værdikæden herunder 
rådgivning, salg, levering, montering og 
service.

Til at løfte opgaven har virksomheden 
bl.a. tilknyttet, nogle af branchens mest 
kompetente produkt-specialister, som 
har indgående kendskab til de enkelte 
afdelingers behov og arbejdsmiljø. Kva-
lificeret rådgivning og helhedsløsninger 
bliver således hjørnestenen i ACTE-
MEDICAl’s aktiviteter. Tanken er, at 
man gennem dialog og behovsanalyser 
vil sammensætte perfekt dimensione-
rede helhedsløsninger, der optimerer 
hospitalernes patientsikkerhed, hygiej-
neniveau og driftsøkonomi. 

Alle produkter er medicinsk god-
kendte. Det vil sige, at de er specielt 
designet til patientnære miljøer, hvor 
der stilles strenge myndighedskrav til 
patientsikkerhed og hygiejne, hvilket 
hindrer brug af almindeligt IT-udstyr 
som stationære- og bærbare PC’ere, 
PDA’ ere, iPad og lignende.

Sortimentet omfatter en række ”alt-
i-en” IT-hardware produkter, hvor PC, 
tastatur og monitor er integreret i én 
og samme enhed, hvor touchskærms-
teknologi også indgår. Produkterne 
fungerer som avancerede multifunk-
tionelle kommunikationscentraler, hvor 
vital information kan registreres, lagres, 

hentes og distribueres lige der, hvor 
behandlingen af patienten foregår. Her-
ved kan den daglige drift effektiviseres 
betydeligt.

Produktprogrammet anvendes med 
stor succes i alle patientnære miljøer, 
herunder akutmodtagelsen, røntgen/
MRI, anæstesien, operationsstuer, inten-
sivafdelingen og sengestuer. Produkter 
beregnet til telemedicin rettet mod ple-
jehjem og private hjem er også en del af 
sortimentet.

yDERlIGERE INFoRMATIoN

Adm. direktør Peter Bjørnskov
Mobil: 40 383 097
Tlf.: 46 900 400

ACTE-MEDICAl
Vallensbækvej 41
2605 Brøndby

Web.: www.acte-medical.dk 
E-mail: p.bjornskov@acte.dk

oBS! Hjemmesiden vil først have reelt 
indhold medio december.

Salgsdirektør Lars Dich og adm. direktør Peter Bjørnskov

http://www.acte-medical.dk
mailto:p.bjornskov@acte.dk


ProdUKtinformAtion

sILeNTIA sKÆrMsysTeM
EasyClean™ – EasyReturn™ – EasyClick™

TRE NØGlEoRD  
SIGER DET HElE

Silentia er en svensk virksomhed med 
mere end 20 års erfaring med patient-
afskærmning. Skærmene er udviklet ud 
fra 3 nøgleord; EasyClean™ – let at gøre 
ren, EasyReturn™ – let at anvende og 
EasyClick™ – let at installere.

Alle produkter har glatte overflader, 
som er nemme at komme til ved rengør-
ring og er fremstillet i materialer, som er 
modstandsdygtige overfor de desinfek-
tionsmidler der anvendes i sundheds-
væsenet. Desuden kan foldeskærmens 
hjul enkelt trækkes ud og vaskes i en 
opvaskemaskine.

Silentia’s foldeskærme har special-
udformede vinkelled, som gør det 
yderst nemt og enkelt at folde skærmen 
ind mod væggen. Fjedrende hjulop-
hæng og dobbeltbremsende hjul af høj 
kvalitet bidrager også til at gøre skær-
mene let håndterlige.

Silentia’s produktsortiment udgør et 
system, hvor samtlige dele er udformet, 
så de passer sammen, hvilket gør det 
let at kombinere forskellige produkter. 
Uanset om skærmen skal monteres med 
vægbeslag, stå frit på gulvet med en 
gulvstolpe, eller monteres på en vogn, 
er det enkelt og smidigt. Skærmen sæt-
tes fast og løsnes igen med et enkelt 
greb, EasyClick™. Det gør det også 
enkelt at bytte installationsmetode. En 
skærm, som monteres på væggen kan 
enkelt flyttes til en vogn eller monte-
res på samme gulvstolpe som en fast 
skærm.

SIlENTIA SKÆRMSySTEM

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

Silentia EasyClick™

Silentia foldeskærm monteret på vogn – nem at folde sammen med EasyReturn

Silentia EasyClean

hoSPitAL drift & teknologi 8   101 

http://www.silentia.dk


SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

Optimal hygiejne & fleksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia foldeskærme er svaret på 
de krav, som stilles til afskærm-
ning indenfor sygeplejen.

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

EasyClean™ 
Let at rengøre

EasyReturn™  
Let at folde sammen og trække ud

EasyClick™

Mobil eller fast monteret

● 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

Freudenberg
Filtration Technologies

Filtac A/S

Telefon 88 53 48 43

Kompetente  

luftfilterløsninger
know-how  og stærke partnere

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


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

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

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

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

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

Internetbaseret
energistyring

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

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

DORMA teknik – af gode grunde

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

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

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

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

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 

9979132 - 2. korr. 030507.qxp  03-05-2007  11:28  Side 1

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

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

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

http://www.lh-rorbyg.dk
http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
http://www.dorma.dk
mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk


Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

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

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

indretninG

hyGieJneKALdeAnLÆG

KALdeAnLÆG

KØLinG

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

vAndbehAndLinG eL-trAnSPortere

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

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle
   el-motor løsninger

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


SvAGStrØmS-AnLÆG

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

rÅdGivninGmediCinSKe GASSer
oG UdStyr

PAneLer SKyLLerUmSUdStyr

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

KommUniKAtion

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Godsbanegade 2 · 8700 Horsens
Tlf. 76 25 25 25 · Fax 76 25 25 35

Høje Taastrupvej 42 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 55 50 50 · Fax 43 55 50 60

E-mail:  info.denmark@airliquide.com
Homepage: http:\\www.airliquide.dk

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

miLJØUdStyr

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

hyGieJne

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

• Centraldoseringsystemer
• Professionel rådgivning
• CE mærkede midler til - 
• Sterilcentraler, 
• Skyllerum
• OP
• Endoskopi

Ecolab Healthcare
division

Carl Jacobsensvej 29 · 2500 Valby
Telefon 3615 8585  Fax 3615 8548               

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

SKyLLerUmSUdStyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk
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VAND TIL KLiniSK AnALySe
Af mette LindinG nieLSen, eLGA LAbwAter ProdUKtSPeCiALiSt

Det giver styrke at have et internationalt 
netværk, da de problemstillinger, som 
de danske hospitaler skal forholde sig til, 
når det gælder vanddrift, er de samme i 
den øvrige verden. Krüger Aquacare er 
en del af Krüger-koncernen, som er ejet 
af den globale koncern, Veolia Water. 
Det giver os gode muligheder for at ud-
veksle og dele erfaringer, og for at være 
forrest, når det gælder forskning og 
udvikling. Endelig opfylder vores vand-
anlæg alle internationale standarder.

Alle ElGA labwater vandsystemer, 
produceres af Krüger Aquacare’s sø-
sterselskab i England. ElGA labwater 
har designet en helt speciel serie af 
vandanlæg, mærket MEDICA, som 
kun er beregnet til at producere vand 
til de kliniske analysemaskiner, da de 
dokumenteret overholder normer og 
retningslinjer fra Clinical and laboratory 
Standards Institute (ClSITM). De har 
alle indbygget et By-pass Emergency, 
automatisk sanitering og andre alarm-
funktioner, som er med til at sikre en 
stabil vanddrift via overvågning og med 
høj vandkvalitet.

ToTAl EllER loKAl lØSNING

Krüger Aquacare kan derfor tilbyde 
de kliniske biokemiske afdelinger en 
totalløsning til vandrensning, da vi kan 
skræddersy hele vandsystemet, både 
vandanlæg og ringsystemer, som f.eks. 
dobbelt loop som nødsystem eller en 
anden nødløsning. Vi udfører ringsyste-
mer i materialet B-PEX, som er et eget 
og godkendt materiale.

Udover de tekniske krav til vandsy-
stemet, som naturligvis skal opfyldes, 
forventer hospitalerne, at der er en 
tilkaldeordning, således at hospitalernes 
anlæg kan fungere kontinuerligt hele 
døgnet.

Krüger Aquacare har flere ElGA-
uddannede teknikere både på Sjælland 
og i Jylland, som via en vagtordning, kan 
rykke ud i kritiske situationer inden for 
8-12 timer. Er det er et større nedbrud, 
indkøringsperioder eller måske bare en 
flytning, har vi mobile vandanlæg stå-

ende på vores værksted, som afdelingen 
kan benytte fra dag til dag.

DoKUMENTEREDE 
RENSETEKNIKKER

De rensningsteknikker, der anvendes 
i ElGAs vandanlæg er alle kendte me-
toder og anvendes også i andre indu-
strielle sammenhænge som f.eks. pro-
cesvand, dog i meget større skala. Det 
gælder teknikker som omvendt osmose 
(Ro), Ionbytning, EDI, UV oxidation 
og sterilfiltrering. Det er yderst vigtigt 
at have et vandsystem, hvor kvaliteten 
overvåges automatisk.

En anden vigtig parameter er op-
bevaring af det rensede vand samt 
vedligeholdelse af vandanlægget, det 
skal der fokus på, for også her, er det 
nødvendigt at minimere risikoen for 
kontaminering af systemet. Alle ElGAs 
vandanlæg er kompakte med indbygget 
reservoir op til 350 liter og distributions-
pumpe samt fuld overvågning af vand-
kvaliteten.

Krüger Aquacare har stærk fokus på 
at være en grøn virksomhed og derfor 
tilbyder vi Co2 beregning på alle vores 
vandanlæg, det gælder også ElGA van-
danlæg.

Mette Linding Nielsen,  
Krüger Aquacare A/S
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ALECTIA skaber de sunde rammer
 
ALECTIA har 100 års erfaring med rådgivningsopgaver til hospitaler. Over halvdelen af Danmarks 
hospitaler har været kunder hos os i mere end 40 år.

ALECTIA løser opgaver inden for:
• Planlægning og projektering af hospitalsbyggeri - alle tekniske discipliner
• Analyse og planlægningsopgaver - f.eks. udarbejdelse af masterplaner, generalplaner og logistikløsninger 
• Bæredygtighed
• Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 
ALECTIA A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Tlf. 88 191 000

Læs mere på www.alectia.com
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Vi løser opgaver inden for byggeri og anlæg, hospitaler, farmaceutisk industri,  
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