
Hvert år indlægges 1,1 millioner mennesker 
på danske sygehuse. 60.000 af dem er børn. 

Herlev Hospital er ved at blive udvidet  
med blandt andet en ny fælles akutmodtagelse,  
en ny intensivafdeling og et ny mor-barn-center.

Nye behandlingsformer 
kræver avancerede hospitaler
Udviklingen inden for personlig medicin stiller større  
og større krav til hospitalerne. Fra blot at være et 
behandlingssted, spiller hospitalet i stigende grad også 
rollen som forsker, producent og farmaceut. Det stiller 
krav om mere avancerede og mere fleksible bygninger. 

NNE Pharmaplan er en rådgivende ingeniørvirk-
somhed, som i mere end 80 år har lavet anlæg til 
medicinsk forskning og produktion. Det har givet os 
en dyb indsigt i avancerede laboratorier, produktion-
sanlæg, logistik, tekniske installationer, automation, 
kvalitetssikring, hygiejnestandarder, dokumentation, 
bæredygtighed og IT.

En række af vores kompetencer er også relevante  
for hospitalerne, og vi kan levere fremtidssikrede 
løsninger på komplekse problemstillinger.

Læs mere om os på nnepharmaplan.com 

l æ s  i n d e  i  b l a d e t
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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

Strandmøllen har i næsten 100 år fremstillet og handlet med 
gas til mange forskellige brancher og formål. Vi er 130 dygtige 
medarbejdere, der hver dag skaber værdi for vores kunder, 
ved at give udstrakt service, samt god og ærlig rådgivning. 

Stregkodesystem skaber værdi for dig
I år har vi implementeret et unikt stregkodesystem – OCT, der 
i høj grad skaber værdi for dig og din virksomhed. Med Strand-
møllen OCT, har du hele tiden fuldt overblik over din flaske
beholdning og bevægelser: 

Vi vil gerne invitere dig på kaffe og en snak om, hvordan Strand-
møllen Online Cylinder Tracking OCT kan skabe værdi for din 
virksomhed. Kontakt os nu på telefon 701 02 107.

    Brug dine ressourcer effektivt ved at få overblik over 
flasker med langsom rotation 

    Undgå at finde flasker på lageret med udløbet hold-
barhed

   Hold løbende styr på din beholdning via et elektronisk 
flaske kontoudtog

Strandmøllen_Hospital_Drift_Arkitektur_210x297_301012.indd   1 31-10-2012   09:36:48
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FSTA – Forum for SygehusTeknik og Arkitektur

ÅRSBERETNINg 20112012
AF FoRmAND KAj jENSEN

INDlEDNING

Jeg vil gerne byde alle fremmødte vel-
kommen til FSTA’s første ordinære ge-
neralforsamling.

FSTA er blevet godt et år, og lever 
i bedste velgående, men vi må ikke 
glemme, at FSTA kun har kunnet nå 
hertil fordi vi har haft et meget tæt sam-
arbejde med FSD.

På den stiftende generalforsamling 
blev der ønsket, at der blev søsat en 
stærk og bæredygtig forening.

FSTA er nu godt på vej, vi har fået en 
velfungerende bestyrelse, og de mange 
spørgsmål og praktiske gøremål, der 
skulle afklares inden en ny forening er 
helt køreklar, er nu en realitet.

Foreningsnavnet er godkendt og re-
gistreret, bankforbindelsen er etableret, 
vores økonomistyring er etableret.

ligeledes har vi oprettet en hjem-
meside, som vi løbende arbejder på at 
forbedre.

Som aftalt med FSD har FSTA købt 
FSD Aps. og det først aftalte afdrag 
skulle nu være betalt. FSD Aps. har nu 
også ændret navn til FSTA Aps. og dette 
er anmeldt og godkendt af erhvervs-
styrelsen.

Købet af FSD Aps. var en naturlig 
handling da al FSD’s aktiviteter omkring 
Årsmødet var placeret i dette anparts-
selskab.

Bestyrelsen kan nu konstatere, at vi 
har etableret rammerne, så vi kan få 
foreningen til at køre, og skal nu i højere 
grad investere tid og ressourcer på at få 
en strømlinet og dynamisk forening der 
fungerer optimalt.

Dette indebærer bl.a., at FSTA’s med-
lemmer tager aktiv del i debatten inden-
for det danske sundhedsvæsen.

For vi må ikke glemme, at et af FSTA’s 
største mål er at blive accepteret og 
anerkendt som et høringsberettiget 
forum for de myndigheder, der lovgiver 
og bevilger penge indenfor det danske 
sundhedsvæsen, og ikke mindst de 
kommende store sygehusbyggerier.

SAMARBEJDE PÅ TVæRS AF 
GRæNSER

Igennem mange år har FSD været den 
forening der har repræsenteret Dan-
mark i den Internationale forening IFHE, 
International Federation of Hospital 
Engineers.

Hvert land stiller med 2 personer i 
Council, men har dog kun 1 stemme 
hver.

Der afholdes kongres hvert andet år 
rundt omkring i verden.

FSD arrangerede kongressen i 1996 i 
København.

Den seneste kongres, kongres nr. 22, 
blev afholdt i Norge ombord på Hurtig-
ruten mellem Bodø og Bergen.

Der har ved alle kongresser været 
dansk deltagelse, større eller mindre 
grupper. På Hurtigruten var den danske 
delegation på ca. 30 personer.

Kongressen i 2014 afholdes i Buenos 
Aires, Argentina.

Som konsekvens af etablering af 
FSTA har FSD frasagt sig repræsentatio-
nen i IFHE, og overdraget den til FSTA 
fra og med den 1. januar 2013.

Denne ændring blev godkendt på 
det senest afholdte Councilmeeting på 
Hurtigruten. 

Det internationale samarbejde har 
udover IFHE også omhandlet et nordisk 
samarbejde. Det har drejet sig om søster-
foreninger i Sverige, Norge og Finland.

Den Norske og Finske forening er nye 
i sammenligning med FSD men lever i 
bedste velgående hvorimod den sven-
ske forening ”døde” i forbindelse med 
den store omlægning af det svenske 
hospitalsvæsen.

Specielt samarbejdet med den norske 
forening, FSTl, har udviklet sig igennem 
årene.

FAGBlAD

Fagbladet der i dag hedder ” Hospital 
Drift & Arkitektur ” drives i et rigtig godt 
fællesskab mellem FSTA og FSD.

Bladet udkommer ca. 10 gange om 
året, og jeg syntes det er et rigtig godt 
fagblad, med et meget højt fagligt 
niveau, meget aktuel og meget spæn-
dende at læse.

Jeg ved dog, at redaktionen arbejder 
hen imod et i større grad meningsdan-
nende og debatskabende blad, men for 
at det kan blive rigtig godt kræver det, 
at vi som medlemmer giver vores besyv 
med, og bliver aktive på artikel fronten. 

Redaktionen der gør et rigtig stort 
og godt arbejde er fra FSTA repræsen-
teret ved Jan Christensen (formand), 
Jesper Bo Jensen og Thorkil Vandborg, 
og fra FSD er det Henning Pedersen, 
lars Grønager, Benny Eilstrup og Finn 
Jensen.

Chefredaktør er John Vabø fra Scan-
publisher A/S.

Redaktionen skal have en stor tak for 
det store arbejde der lægges her, det er 
af meget stor værdi for FSTA og FSD.

MEDlEMSFORHOlD

FSTA er som alle ved en meget ung for-
ening.

Da foreningen blev dannet blev det 
besluttet, at vi opererede med 2 slags 
medlemskaber privat – og firmamed-
lemsskab. I denne forbindelse regnes et 
Hospital for et firma.

For nuværende er vi 103 medlemmer 
og stigende.

langt, langt størstedelen af medlem-
merne har et firmamedlemsskab. Af 
samme grund kender vi heller ikke vores 
nøjagtige medlemstal, men hvis vi som 
gennemsnit regner med ca. 4 personer 
med interesse for FSTA i hvert firma-
medlemskab, så er vi omkring 400 per-
soner, og det er meget tilfredsstillende 
relateret til vores korte levetid.

Så må vi som bestyrelse gøre os for-
tjent til, at fastholde og meget gerne ud-
bygge medlemstallet, men det kommer 
ikke af sig selv.
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FORENINGENS DRIFT

Som selskabsloven kræver, har der væ-
ret afholdt generalforsamling i FSD Aps. 
Mødet blev afholdt den 28.marts 2012, 
med deltagelse af FSTA’s bestyrelse, 
foreningens statsautoriserede revisor og 
foreningens advokat.

Foreningens advokat blev valgt som 
dirigent.
Årsrapporten blev godkendt.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Revisor blev genvalgt.
Der var forslag om at ændre selskabets 
navn til FSTA Aps.
Opdaterede vedtægter blev fremlagt og 
godkendt.

Årskongressen er den enkeltopgave 
af FSTA’s aktiviteter, der har krævet de 
største ressourcer.

Arbejdet er foregået i det allerbedste 
samarbejde med FSD. 

Planlægningsarbejdet har ligget i 
Planlægningsgruppens regi.

Gruppen bestod af følgende personer: 
•  Robert P. Sørensen, Grontmij
•  Klaus Bræmer-Jensen, Alectia
•  Finn Sørensen, Arkitema
•  Jan Christensen, Balslev Rådgivende 

Ingeniører.
•  Mogens Kaas Thrane, Rigshospitalet
•  Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden 

VEST.
•  Henrik Munch Sørensen, NNE Phar-

maplan.

•  Claus Bernthsen, Region Sjælland, 
Sygehus Syd.

•  Benny Eilstrup, Region Sjælland Ros-
kilde Sygehus.

•  lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus Es-
bjerg.

•  Kaj Hyldgaard, Aalborg Universitets-
hospital.

•  Svend Christiansen, Hospitalsenhed 
Midt

•  Ole Bjerregaard Jacobsen, Århus Uni-
versitetshospital

•  Henning Pedersen, Konsulent
•  Og mig selv

Rent praktisk har arbejdet være fordelt 
på en arbejdsgruppe Vest og en arbejds-
gruppe Øst.

Begge arbejdsgrupper har indbyrdes 
aftalt en møderække.

Der har været afholdt 4 fællesmøder i 
planlægningsgruppen.

Årskonferencen’s program viser, at 
Planlægningsgruppen har ydet en stor 
og flot indsats, og der skal lyde en stor 
tak til alle medlemmer.

I perioden siden den stiftende general-
forsamling er der afholdt 7 bestyrelses-
møder, hvor de praktiske og overord-
nede gøremål er diskuteret og besluttet, 
det er bl.a. besluttet, at alle bestyrelses-
referater ligges på vores hjemmeside.

Bestyrelsens sammensætning har i den 
forløbne periode været:
•  Formand, Kaj Jensen.
•  Næstformand, Mogens Kaas Thrane, 

Rigshospitalet.
•  Sekretær, Claus Bernthsen, Region 

Sjælland, Sygehus Syd.
•  Kasserer, Henrik Munch Sørensen, 

NNE Pharmaplan.
•  Bestyrelsesmedlem Thorkil Vandborg, 

Hospitalsenheden VEST.
•  Bestyrelsesmedlem, Finn Sørensen, 

Arkitema.
•  Bestyrelsesmedlem, Jan Christensen, 

Balslev Rådgivende Ingeniører.

En stor tak til bestyrelsens medlemmer 
for det store engagement og meget lo-
yale samarbejde i perioden.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle 
FSTA’s medlemmer for den tillid i viser 
bestyrelsen, men samtidig opfordre til, 
at være aktive på det område der inte-
resserer os alle således vi kan komme 
et skridt nærmere vores mål, at FSTA 
bliver accepteret og anerkendt som et 
høringsberettiget forum for de myndig-
heder, der lovgiver og bevilger penge 
indenfor det danske sundhedsvæsen, 
og ikke mindst de kommende store sy-
gehusbyggerier.

Og så allersidst vil jeg håbe vi får en 
særdeles god Årskonference.

Formand  
Kaj Jensen
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Mødereferat Generalforsamling 2012

Mødested:	 	Hotel Comwell Kolding 
Skovbrynet 1 
6000 Kolding

Mødetid:	 Mandag 1. oktober 2012, kl. 17.30
Fremmøde:		 54 deltagere
Referent:	 Claus Bernthsen

Referat:

Pkt. Dagsordensemner Bemærkning Beslutning

1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår chefrådgiver, 
civ.ing. Jan Christensen, Balslev 
Rådgivende Ingeniører A/S.

Jan Christensen valgtes med applaus.
Generalforsamling konstateredes lovligt indkaldt.

2 Beretningen om foreningens 
virksomhed i det forløbne år.

v/ Formand FSTA, Kaj Jensen. Beretningen blev mundtligt fremlagt og 
godkendt.
Beretningen oploades på FSTAs hjemmeside.

3 Forelæggelse af det reviderede 
regnskab og budget for det 
kommende år.

v/ Teknisk chef Mogens Kaas 
Thrane, Rigshospitalet.

Regnskab blev fremlagt.
Egenkapitalen er kr. 102.000.
Kontingent for 2011 0g 2012 blev opkrævet 
samtidigt, og nyt kontingent opkræves først for 
2013.
FSTA medlemsantal er ca. 100, fortrinsvis 
firmamedlemmer.
FSTA har opkøbt FSA Aps.

4 Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet 
uændret.

Forslag om uændret kontingent blev godkendt.

5 Behandling af indkomne 
forslag.

Der er ikke nogen indkomne 
forslag.

Ingen bemærkninger.

6 Valg af bestyrelse og 
suppleanter.

6.1 På valg er Teknisk chef Mogens 
Kaas Thrane.

Mogens Kaas Thrane er villig til 
genvalg.

Mogens Kaas Thrane blev genvalgt.

6.2 På valg er chefrådgiver, civ.ing. 
Jan Christensen.

Jan Christensen er villig til 
genvalg.

Jan Christensen blev genvalgt.

6.3 På valg er afdelingsleder 
Thorkil Vandborg.

Thorkil Vandborg er villig til 
genvalg.

Thorkil Vandborg blev genvalgt.

6.4 Valg af suppleant. Jesper Dichmann Sørensen, MT Højgaard A/S, 
blev valgt.

6.5 Valg af suppleant. Flemming Dalberg Pedersen, Region Nord, 
Ålborg sygehus, blev valgt.

7 Valg af revisor.
På valg er statsaut. Revisor Per 
Antonsen, KPMG.

Bestyrelsen foreslår genvalg. Genvalg af statsaut. revisor Per Antonsen, KPMG, 
blev godkendt.

8 Valg af kritisk revisor. Kaj Hyldgård, Region Nord, blev valgt.

9 Eventuelt. Ingen bemærkninger

FSTA-bestyrelse
• Kaj Jensen, formand
• Mogens Thrane, Rigshospitalet
• Henrik Munch Sørensen, NNE-Pharmaplan A/S, kasserer
• Jan Christensen, Balslev Consulting Engineers A/S
• Finn Sørensen, Creo Arkitekter A/S
• Thorkild Vandborg, Regionshospitalet Herning
•  Claus Bernthsen, Region Sjælland, Sygehus Syd, sekretær 

(referent)



Teknisk chef Erik Hansen, Sygehus Lillebælt, udtaler:

”Det har ganske enkelt været en kæmpe succes!”

”Vi har ikke fortrudt et eneste sekund.”

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

Cad Quality A/S | Robert Jacobsens vej 70, 1, 2300 København S
Cad Quality A/S | Marsallé 38, 8700 Horsens

Cad-Q skaber sammenhæng mellem informationsdata fra projektering til bygningsdrift. Vi tilbyder rådgivning, løsninger på tværs af teknisk drift, rum og funktions styring, tegningsvedligehold, CAD, EDM mv.

Se artiklen i nr. 

1/2012 s. 14

www.hospitaldrift.dk

Anvendelighed og brugervenlighed
– Et ufravigeligt krav gennem hele hospitalets levetid

Tlf.: 55 77 83 83 | Mail: info@cad-q.dk
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Foreningen af Sygehusmaskinmestre I Danmark
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ÅRSBERETNINg 20112012
”ER FSD NEDlAGT?”

Jeg har som formand for FSD flere 
gange i det forløbne år fået det spørgs-
mål fra vores medlemmer, som synes at 
vores forening godt nok er blevet noget 
usynlig på det seneste. ”Der sker jo 
intet” lyder det, og ”Hjemmesiden er da 
helt og totalt forældet”.

Og her må jeg så give medlemmerne 
ret, næsten da. For, JA, vi er lige nu lidt 
usynlige, og JA der sker nok ikke ret 
meget (udadtil), og JA hjemmesiden er 
forældet….!

MEN: altså (dyb indånding) J
Vi har bestemt ikke ligget på den lade 
side i foreningen, tværtimod. Faktisk 
er vi jo midt i en længerevarende ud-
viklingsproces, hvor det første skridt 
allerede er taget med dannelsen af den 
nye forening FSTA, og således har vi sik-
ret os, at Årskonferencen fortsætter og 
endda i en styrket position.

På de indre linjer drøfter vi intenst 
med brancherådet, hvad FSD skal 
arbejde med, og hvilke tilbud medlem-
merne efterspørger. Er der fortsat behov 
for temadage, skal FSD arbejde mere 
målrettet med overenskomster, eller 
er det noget helt tredje, som medlem-
merne efterspørger.

Men vi må også erkende at vi ikke er 
gode nok til at få kommunikeret ud til 
medlemmerne, hvad vi egentligt går og 
laver. Det giver denne årsberetning mig 
jo så en god lejlighed til at gøre noget 
ved.

KOMPENDIET  
”MEDICINSKE GASSER”
Det er med stor glæde, at FSD i disse 
dage udgiver en helt ny udgave af kom-
pendiet Medicinske gasser. Kompendiet 
er opdateret på alle områder og sup-
pleret med den nyeste viden indenfor 
området, således at det er et godt og 
brugbart værktøj for alle, der arbejder 
med medicinske gasser.

Kompendiet præsenteres på årskon-

ferencen, og bestyrelsen overvejer i 
øjeblikket, om der i foråret skal laves 
en temadag om kompendiet, hvor man 
kommer i dybden med emnet.

Der har været mange involverede i 
projektet, inklusive leverandører og råd-
givere. Fra FSD’s bestyrelse har det væ-
ret Kaj Hyldgaard Olsen, der har været 
tovholder, og jeg vil gerne takke Kaj for 
den store indsats, han har ydet til pro-
jektet, og det fremragende slutresultat, 
som der er opnået.

ÅRSKONFERENCEN 2012 OG 
FORUM FOR SyGEHUSTEKNIK 
OG -ARKITEKTUR, FSTA
Årskonferencen 2012 er i skrivende 
stund lige på trapperne og sædvanen tro 
er det igen i år et uhyre interessant og 
veltilrettelagt program. FSD samarbej-
der tæt med FSTA om arrangementet. 
Konferencen afholdes i år i nye omgivel-
ser, nemlig på Hotel Comwell, Kolding.

Jeg véd godt, at for rigtig mange FSD 
medlemmer var Årsmødet synonymt 
med Pejsegaarden i Brædstrup. Men 
selv om FSD gennem mange år har haft 
et rigtigt godt og tæt samarbejde med 
Jytte og Erik (ejerne af Pejsegarden) så 
er de fysiske rammer efterhånden ned-
slidte, og vi kunne til sidst ikke sidde de 
mange klager over den ringe standard, 
overhørig mere. Så vi var tvunget til at 
prøve noget nyt og spændende, og det 
mener vi til fulde er lykkedes med valget 
af Hotel Comwell, Kolding.

Selve årskonferencen planlægges og 
tilrettelægges af en styregruppe som 
består af bestyrelsesmedlemmer fra 
FSD og FSTA suppleret med eksterne 
rådgivere. Styregruppen deler sig op i 3 
arbejdsgrupper, der så arbejder videre, 
dels med tilrettelæggelsen af de forskel-
lige spor og dels de administrative op-
gaver. Styregruppen afholder 4-5 fælles 
møder hen over året og arbejdsgrup-
perne afholder sideløbende hermed 3-4 
møder.

I år har styregruppen set således ud, 
og jeg vil gerne her benytte lejligheden 

til at takke de personer, der medvirkede 
til planlægningen:

Robert P. Sørensen, Carl Bro Grontmij
Klaus Bræmer-Jensen, Alectia A/S
Henning Pedersen, tidl. Privathospitalet 
Hamlet
Jan Christensen, Balslev Rådg. Ingeniør 
A/S
Henrik Munch Sørensen, NNE Phar-
maplan
Mogens Thrane, Rigshospitalet
Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden 
Vest, Region Midtjylland
Claus Bernthsen, Byggeprojekt-enhed, 
Sygehus Syd
Finn Sørensen, Creo arkitekter
Kaj Jensen, tidl. Sygehus Vendsyssel
lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus, Es-
bjerg
Kaj Hyldgaard Olsen, Aalborg Sygehus
Benny Eilstrup, Region Sjælland
Svend Christiansen, Hospitalsenhed 
Midt
Ole Bjerregaard Jacobsen, Århus Uni-
versitetshospital

Selv om der er en del koordinationsar-
bejde i at få stablet en årskonference på 
benene, så er det samtidigt også en unik 
mulighed for at netværke og samarbejde 
på tværs af fagskel og landsdele. Per-
sonligt er jeg utroligt glad for at deltage i 
dette arbejde, og den gode samarbejds-
ånd, der hersker i gruppen.

BRANCHERÅDSMØDER 
OG MASKINMESTRENES 
FORENING (MMF)
På brancherådsmøderne mødes tillids-
repræsentanterne med FSD’s regionsre-
præsentanter og bestyrelsen.

Der diskuteres emner af fælles in-
teresse såsom nye overenskomstkrav, 
samt aktuelle faglige problemstillinger, 
erfaringsudveksling etc.

Der har i det forløbne år været afholdt 
2 brancherådsmøder, et i marts og et i 
september.

Som et fast indslag ved brancheråds-

AF FoRmAND SvEND CHRISTIANSEN, FSD
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møderne kommer Maskinmestrenes 
Forening og orienterer om forskellige 
aktuelle emner. Emnerne har været me-
get forskellige, som f.eks. efterlønsord-
ningen, krav til de nye overenskomstfor-
handlinger 2013, talsmandsordningen, 
tillidsmandsarbejdet, arbejdsløshedsfor-
sikring etc.

MMF har tilbudt FSD en plads ved 
bordet til de indledende forhandlinger i 
januar – februar med Danske Regioner 
om overenskomsten 2013, og dette til-
bud vil vi sandsynligvis benytte os af.

Der er masser af virkelyst og initiativ i 
brancherådet, så det er helt sikkert en af 
grundstenene i FSD’s fremtidige virke.

SAMARBEJDE MED ANDRE 
FORENINGER
FSSD, Foreningen af Sygeplejersker an-
sat ved Sterilcentraler i Danmark

FSD har et godt samarbejde med 
FSSD, og arrangerer i fællesskab hvert 
år en temadag.

Temadagen i januar måned i år skuf-
fede lidt, ved at det ikke var så velbe-
søgt som de tidligere år. Årsagen var, 
at vi var for sent ude med invitationen, 
men det er så en erfaring, der kan bru-
ges til næste arrangement.

Der er fastsat en dato for det første 
planlægningsmøde af næste års møde, 
og da vi har mange emner af fælles 
interesse, er der alt mulig grund til at 
fortsætte det gode samarbejde.

Som i de tidligere år, var 2 repræ-
sentanter fra bestyrelsen inviteret med 
til FSSD’s årsmøde i maj måned i Mid-
delfart. Desværre var det umuligt for 
bestyrelsen at deltage i år, på grund af 
overfyldte kalendere. Meget ærgerligt, 
men vi agter bestemt at deltage igen, 
hvis vi bliver inviteret fremover.

FSTA, FORUM FOR 
SyGEHUSTEKNIK OG 
ARKITEKTUR
Vores samarbejde med FSTA er forbil-
ledligt. Jeg omtalte i sidste årsberetning, 

at der var et engagement og gejst i den 
nye forening. Og det er mit klare indtryk 
at foreningen har formået at fastholde 
den gode stemning. Samarbejdet i be-
styrelsen fungerer godt, og foreningen 
er således kommet rigtigt godt fra start. 
Der er tæt på 100 firmamedlemsskaber 
i foreningen og hvis hvert firma (som 
eksempel) har 4 interessenter, er det op 
mod 400 personer, som FSTA repræsen-
terer. Det synes jeg er flot.

FSD er repræsenteret med 4 medlem-
mer i den 7 mand store bestyrelse.

FSTA kæmper, ligesom FSD, med at 
få formidlet, hvad det er, der rører sig i 
foreningen og hvilke muligheder, der er. 
Men det skal helt sikkert nok komme.

FAGBlADET: HOSPITAl, DRIFT 
& ARKITEKTUR, HDA
Ansvaret for udgivelsen af bladet og 
den daglige kontakt er i det forgangne 
år blevet overdraget til FSTA, men FSD 
bidrager fortsat til det faglige indhold.

Således har redaktionen i år haft føl-
gende repræsentanter med fra FSD:

Henning Pedersen, pensionist (tidl. 
Hamlet Privathospital)
Finn Jensen konsulent (tidl. Frederiks-
sund Sygehus)
lars Grønager Herlev Sygehus
Benny Eilstrup, Region Sjælland

De har atter en gang ydet en meget stor 
indsats, og medvirket til at fremstille et 
fagblad med masser af gode artikler på 
et højt fagligt niveau, og det kan vi godt 
være stolte af.

IFHE

IFHE’s 22.kongres blev afholdt, som en 
sejlads mellem Tromsø og Bergen i pe-
rioden 13-17. april 2012.

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 21 deltagere fra FSD, der 
havde en fantastisk flot og spændende 
tur. Mange havde valgt at tage ledsager 
med, så ”Danmark” var godt repræsen-
teret ombord.

Kongressen var arrangeret af den 
norske forening FSTl, og blev afholdt 
ombord på M/S Midnatssol på sin rute 
ned langs den barske norske kyst, så 
man kunne nyde den flotte natur på 1. 
række.

Kongressen var af utrolig høj faglig 
kvalitet og var naturligvis bygget op om 
de erfaringer man har gjort sig ved de 
mange norske hospitalsbyggerier de 
senere år.

Der blev afholdt IFHE Council møde 
på båden samme dag, som vi anløb 
Tromsø. Kaj Jensen fra FSTA og under-
tegnede deltog i mødet. På dette møde 
blev det også enstemmigt vedtaget, at 
FSD kunne overdrage sit medlemskab af 
IFHE til FSTA med virkning pr. 1.januar 
2013.

Det var på forhånd afgjort at IFHE 
konferencen i 2014 skal afholdes i Ar-
gentina, mens hollænderne vandt retten 
til at afholde 2016 konferencen i en tæt 
dyst med Italien.

Formand  
Svend Christiansen



Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

Vacumex A/S introduce-
rer Medi-Light UVC-70 
Luftsterilisator som 
 steriliserer luften i lokalet 
og sikrer derved mod 
luftbårne infektions-
sygdomme forårsaget 
af  vira, bakterier og 
svampe sporer ved hjælp 
at ultraviolet lys.

Se mere på www.vacumex.dk eller 
kontakt os på tlf. 88 82 64 74

Støjsvag og 
helt ozonfri

MEDlEMSFORHOlD

Medlemstallet pr. 1. september 2012, 
tallene i parentes er fra september 2011:
– Ordinære medlemmer  98 (101)
– Ekstraordinære medlemmer 15 (17)
– Seniormedlemmer 83 (80)

Det ser ud til at medlemstilbagegangen 
er bremset op, og at vores medlemstal 
har stabiliseret sig. Flere af de store sy-
gehusbyggerier har ansat maskinmestre 
som projektledere og rådgivere og de 
har også set fordelene ved at melde sig 
ind i foreningen.

Tilmeldingslisten til Årskonferencen 
2012 viser, at vi fortsat er stærkt repræ-
senteret, også af seniormedlemmer. Og 
det er en glæde at se, at seniormedlem-
merne fortsat ønsker at være tilknyttet 
det gode sociale netværk, som FSD også 
gerne vil bruges til.

FORENINGENS DRIFT

FSD har ved årsskiftet 2011/2012 over-
draget ejerskabet af FSD ApS til FSTA.

Aktiviteterne i FSD ApS er primært 
afholdelsen af årskonferencen, så ansva-
ret herfor er også formelt overdraget til 
FSTA

Vi er derfor også ude af alle de akti-
viteter, som selskabsloven kræver af et 
ApS.

Som et led i salget af ApS’et, er det 
aftalt at FSTA i de kommende 4 år skal 
afdrage købesummen i 4 rater. Og at 
FSD samtidig i de 4 år også forpligter sig 
til at medvirke til at deltage i arbejdet 
med at arrangere årskonferencen.

Som tidligere nævnt har der været af-
holdt 2 brancherådsmøder i tæt samar-
bejde med Maskinmestrenes Forening.

Der er et stort engagement og op-
bakning til brancherådet og dets virke. 
ligesom sidste år vil jeg gerne opfordre 
alle medlemmer, der ønsker at blive 
regionsrepræsentant eller bare gerne vil 
vide mere om, hvad det går ud på, om at 
henvende sig til brancherådets medlem-
mer. Vi kan sagtens bruge flere medlem-
mer i netværket.

Der er planlagt afholdelse af valg som 
regionsrepræsentanter i 2013.

Tak til alle regions- og tillidsrepræsen-
tanter for jeres engagement og opbak-
ning.

Foreningens bestyrelse har i det for-
løbne år afholdt et konstituerende møde 
umiddelbart efter generalforsamlingen 
2011, og to bestyrelsesmøder i tilknyt-
ning til brancherådsmøderne. Alle be-
styrelsesmødereferater er tilgængelige 
på hjemmesiden.

Bestyrelsens sammensætning har i det 
forløbne år været:
–  Formand Svend Christiansen, Hospi-

talsenhed Midt
–  Næstformand Kaj Hyldgaard Olsen, 

Aalborg Sygehus
–  Sekretær Jan Friberg Knudsen, Glo-

strup Hospital
–  Bestyrelsesmedlem Benny Eilstrup, 

Region Sjælland
–  Bestyrelsesmedlem lars Brinck, Syd-

vestjysk Sygehus, Esbjerg

En stor tak til bestyrelsens medlemmer 
for det store engagement og gode sam-
arbejde i det forgangne foreningsår.

Desværre er det også med stor be-
klagelse, at bestyrelsen på det seneste 
bestyrelsesmøde modtog Jan Fribergs 
ansøgning, om at blive fritaget for sin 
bestyrelsespost med virkning fra gene-
ralforsamlingen 2012.

Jan Friberg begrunder sin ansøgning 
med, at han gerne vil have mere tid til 
familien, og det respekterer vi naturlig-
vis.

I forbindelse med revideringen af 
vores vedtægter har bestyrelsen så 
samtidigt set på, om der skulle justeres 
på antallet af medlemmer i bestyrelsen. 
Og det er vores vurdering at FSD, med 
det nuværende aktivitetsniveau sagtens 
kan fungere med 4 bestyrelsesmedlem-
mer. Så derfor stiller bestyrelsen også 
forslag frem til generalforsamlingen om 
at reducere antallet af medlemmer i be-
styrelsen.

På samme bestyrelsesmøde vedtog 
en enig bestyrelse også at indlede et 
samarbejde med 
konsulent Henning 
Pedersen, således 
at foreningen og 
bestyrelsen får 
hjælp til de daglige 
praktiske opgaver. 
Henning Pedersen 
har en fortid som 
teknisk chef på 
Privathospitalet 
Hamlet, og har i 
mange år siddet i 
FSD’s bestyrelse, 
så han kender alt til 
de mange forplig-
telser og opgaver, 
der er i driften af 
foreningen. Nogle 
af de første opga-
ver som Henning 
skal udføre, er 
en ajourføring af 
stamdata i vores 
medlemsdatabase, 

en oprydning og opdatering af hjem-
mesiden samt opstart på indsamling 
af nyheder fra de forskellige regioner 
og fra bestyrelsens arbejde, så der kan 
bringes nyt liv til hjemmesiden. Det er et 
samarbejde som vi i bestyrelsen ser frem 
til, og vi glæder os til at se resultatet af 
Hennings indsats, ligesom vi håber at 
medlemmerne vil sætte pris på dette 
initiativ.

Og så er jeg endelig kommet til besva-
relsen af det første spørgsmål i starten af 
denne beretning:
”Er FSD nedlagt?”
NEJ, bestemt ikke!
Tværtimod, så er der rigtigt mange 
initiativer i gang, flere temadage er i 
støbeskeen, bestyrelsen arbejder på at 
oprette legater til medlemmer, der øn-
sker at videreuddanne sig, brancherådet 
kører rigtigt godt og fungerer som et 
stærkt fagligt netværk, årskonferencen 
kører med stor succes, osv.

Nu skal vi bare have det hele synlig-
gjort noget bedre, og det er der jo taget 
skridt til!

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak 
til alle jer FSD medlemmer for den til-
lid, som I viser til bestyrelsen, og den 
opbakning som I giver til vores arrange-
menter. Jeg glæder mig over det gode 
engagement og samarbejde, der er 
omkring foreningen, og er sikker på, at 
vi også i mange år frem har en stærk og 
respekteret forening.

Silkeborg den 16. september 2012.

http://www.vacumex.dk


Professionel brug af  
    mobiltelefoner på hospitaler 
 Der behøves  kun én telefon i lommen 

Unik software til  
innovativ håndtering 
af kald og alarmer 
via mobiltelefoner 

Vest (post– og besøgsadresse): 
Nydamsvej 49, 8362 Hørning 

Øst (servicekontor): 
Telegrafvej 5A, 2750 Ballerup 

Tel. 87 89 90 00 
www.care-call.dk 

Kalde-,  
      kommunikations- og  
personsikringsanlæg 

Det tavse patientkaldeanlæg, hvor der skabes direkte 
relation mellem plejer og patient 

 Tydelig information om de enkelte hændelser med    
ikoner og meddelelser i klartekst 

Håndtering af kritiske alarmer hvor sikkerhed og        
hastighed er helt afgørende 

Udsendelse af kald direkte fra applikationen 

Brugeren kan selv til- og framelde sig vagthold 

http://www.care-call.dk


goDE  KOLLEGAER
AF FoRmAND PER jøRgENSEN, mASKINmESTRENES FoRENINg

Tak for muligheden for at tale til Jer på jeres årskonference 
2012.

Jeg vil gerne sige tillykke til Jer og FSD med dannelse af 
FSTA (Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur). Jeg finder at 
jeres årskonference her i Kolding viser at udvidelsen af jeres 
samarbejde med årskonference og magasin til andre tekniker 
grupper er en beslutning der styrker jeres netværk.

I Maskinmestrenes Forening arbejder vi i forhold til regerin-
gen og folketinget for tiden med 3 opgaver.

Det er forhøjelse af kvoterne for optaget til maskinmester-
uddannelsen, bevarelse af ligningsloven § 33 A samt at sikre at 
skibsfarten ikke udsættes for kriminelle piraters aktiviteter.

Det er lykkedes Maskinmesterskolerne at udnytte kvoten 
for optag af op til 750 maskinmesterstuderende om året. Det 
er glædeligt at folketinget har valgt at fastholde kvoten på 750 
studerende. For at undgå mangel på maskinmestre i fremtiden 
skal der optages 2000 maskinmester studerende om året. Det 
er vi i en konstruktiv dialog med folketinget og regeringen om.

ligningslovens § 33A blev indført i 1975 for at stimulere 
eksporten og styrke beskæftigelse af danskere på det interna-
tionale arbejdsmarked. § 33 A medfører en mindre beskatning 
af danskere der i en periode vælger at arbejde i udlandet.

Vi mener i Maskinmestrenes Forening at en fjernelse af § 33 
A er til skade for såvel staten som virksomhedernes økonomi 
bl.a. fordi flere danskere sandsynligvis vil vælge at bosætte 
sig i udlandet og dermed ikke vender tilbage til Danmark med 
deres internationale erfaringer og skattebetaling efter hjem-
komsten.

Vi har i Maskinmestrenes Forening til Erhvervsministeren og 
folketinget udtalt at myndighedernes og den militære indsats 
sammenholdt med muligheden for at benytte bevæbnede 
vagter om bord skal organiseres så effektivt at risikoen for, at 
søfarende udsættes for at blive taget som gidsler, elimineres. 
Det er afgørende for den enkelte søfarendes sikkerhed samt 
samhandlen mellem verdens lande, at søfart kan finde sted 
uden risiko for de søfarendes sikkerhed og dermed fredelige 
handel mellem verdens lande.

ledigheden blandt maskinmestre var i september 2012 
140 fuldtidsstillinger. En målrettes indsats med konsulenter 
og netværk for ledige har medført en reduktion af antal ledige 
på ca. 50 pct i forhold til ledigheden i 2009. En ny A-kasse for 
maskinmestre, ingeniører, jurister, økonomer, læger og andre 
højtuddannede er besluttet via en fusion mellem a-kasserne 
IAK og AAK. Formålet er ud over stordriftsfordele at kunne 
servicere højtuddannede ved jobskifte bl.a. via etablering af 
kontorer bemandet med konsulenter i landets 5 største byer.

På samme tidspunkt (september måned) i 2010 manglede 
vi 173 stillinger og i 2011 114 stillinger for alle medlemmer var 
i arbejde.

Medlemstallet i Maskinmestrenes Forening er i fortsat vækst 

og vi er nu 10.462 medlemmer. Denne udvikling forventer vi 
fortsætter i årene frem, især hvis vi fastholder Maskinmestre-
nes Forening som et aktivt netværk for alle medlemmer i de 
forskellige brancher vi er beskæftiget i.

Iflg. Danmarks Statistik er der 7668 fuldtidsbeskæftigede 
med en maskinmesteruddannelse på det danske arbejdsmar-
ked. Fordelingen på brancher er 1555 i skibsfart og offshore, 
2440 i industrien, 1027 i energiforsyning, sygehuse, vand mv.; 
236 i bygge- og anlægsbranchen samt 2410 indenfor service-
ydelser og rådgivning.

Som afslutning vil jeg gerne sige tillykke til Jer med jeres 
velfungerende organisation FSD og forsat god fornøjelse med 
jeres årskonference.

Formand Per Jørgensen
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Management and Technology
Erhvervskonferencen Ajour 2012 sætter fokus på Management  
and Technology og maskinmestrenes bidrag til energioptimering, 
grøn teknologi og effektivitet på land og til søs.

Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke dit faglige  
netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op  
mod 150 udstillere. Du kan lade dig inspirere af flere end 30  
faglige foredrag inden for bl.a. det maritime område med fokus  
på ledelse og grønt miljø til søs - herunder energioptimering, 
scrubber-teknologi og gas som fremdrivningsmiddel. 

Se hele konferenceprogrammet og tilmeld dig nu 
på www.ajour2012.dk

Vicedirektør Anders 
Stouge, Dansk Energi: 
34.000 nye job i energi- 
horisonten

Karsten Dan Andersen, 
Expert Installation  
Methodologies,  
Vattenfall Vindkraft A/S:  
Projektledelse i størrelse XL

Mød blandt andre:

Jenny N. Braat, Adm.  
Direktør, Danske Mari-
time: Vækst i den maritime 
industri – fra forskning 
og udvikling til produktion  
og service

Stine Bosse, erhvervs- 
kvinde:  Hvorfor er det 
vigtigt med nytænkning  
i forhold til velfærden i 
vores samfund?

Bent Christensen, Senior 
Vice President, DONG 
Energy Wind Power:  
Fremtidens offshore-strategi 

Kim Mortensen, direk-
tør, Dansk Fjernvarme: 
Fremtidens fjernvarme-
teknologi

Ajour2012 Ajour 2012Odense Congress Center
Torsdag den 29. november &

Fredag den 30. november

Maskinmestrenes erhvervskonference

http://www.ajour2012.dk


Ny REKOMMANDATION
FOR mEDICINSKE gASSER
LIGGER NU KLAR TIL BRUG
Thøger Haugstrup fra Alectia gennemgik den nye rekommandation, ”Medicinske Gasser 2012”, der er 
blevet et meget håndgribeligt værktøj

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Den reviderede rekommandation for 
medicinske gasser har til formål at skabe 
et brugbart værktøj som kan bruges ved 
projektering, udførelse og under drift. 
Formålet er at skabe en fælles ramme, 
som rådgivere, bygherrer og udførende 
kan stå inde for.

Strukturen er blevet ændret. Rekom-
mandationen er nu mere målrettet til 
de faser, der normalt er i en byggesag 
og projekter med medicinske gasser. Et 
afsnit omhandler programmering og de 
indledende, overordnede faser om dis-
ponering, forsyningssikkerhed og krav.

Rekommandationen er vejledende, 
den kan ikke stå alene og læner sig op 
af lovgivning og normer på området, 
understregede Thøger Haugstrup fra 
Alectia.

Kapitel 1-4 indeholder indledning, 
forord, et afsnit om lovgivning og lit-
teratur på området. Primærlitteraturen 
er DS/EN ISO 7396-1 ”Rørsystemer til 
medicinske gasser” Del 1 om gasser og 
vakuum og anden del om udsugning for 
anæstesigasser. Desuden er DS 2451-9 
om ”Styring af infektionshygiejne i 
Sundhedssektoren” del 9 en væsentlig 
kilde, da den stiller krav til kvaliteten af 
de medicinske gasser.

Afsnittet om etablering af medicinske 
gasser giver input til de overordnede 
betragtninger der skal gøres inden man 
etablerer et system med medicinske 
gasser både ved nybyggeri, ombygning 
og udvidelser. Det er forskelligt, hvad 
der skal holdes fokus på.

– Det er overordnede guidelines, an-
befalinger til placering og størrelser på 
centraler. Det indeholder input til, hvad 
man skal være opmærksom på eksem-
pelvis i en trykluftcentral og en installa-
tion for medicinsk oxygen, sagde han.

– Man skal være opmærksom på, 

hvor man tager friskluften fra i et medi-
cinsk trykluftsystem, så man sikrer en 
fornuftig kvalitet og ikke får udefrakom-
mende forureninger ind ved at placere 
afkastet lige op af et ventilations indtag.

SKEl MEllEM FORSyNING OG 
DISTRIBUTION
Kapitel 6 skelner både i udførelse og 
kvalitetssikring mellem forsyningsan-
læg, som kan være medicinsk trykluft, 
vakuum og kryobeholdere, og distribu-
tionsanlæg, som kan være rørsystemet 
fra centralen ud til det enkelte udtage i 
sengestuepanelet eller operationssøjlen.

Publikationen har et helt afsnit om 
medicinsk oxygen, medicinsk trykluft, 
medicinsk vakuum og berører anlæg for 
andre medicinske gasser. Der står om 
at dimensionere anlæg, hovedkompo-
nenter og opbygning. Der er en generel 
indføring i love og regler og anbefalin-
ger til, hvilke typer anlæg der er fornuf-
tige i forhold til afdelingernes størrelse.

Kapitel 7 om distributionsanlæg fra 
centralen ud til panelet rummer anlægs-
disponering og opbygning, nødforsy-
ning med ventiler og dimensionering, 
der læner sig meget op af den engelske 
vejledning HTM 0201 og henviser til 
den.

Kapitel 8 om kvalitetskrav omtaler de 
forureninger man kan støde på i anlæg 
for medicinske gasser og konsekven-
serne hvis grænserne overskrides. Helt 
tilbage fra 2003 har DS 2451-9 stillet 
krav til de medicinske gasser. 

Kapitel 9 er sidste hovedafsnit om 
de kontroller der skal udføres, hvor-
dan man gør det, acceptkriterier og en 
procedurebeskrivelse for test at sit di-
stributionssystem, så det overholder de 
opstillede krav.

UDDyBNING OM 
FORSyNINGSSIKKERHED

DS/EN ISO 7396-1 stiller skarpe, klare 
krav til forsyningssikkerhed, der er ens 
for alle systemer til medicinske gasser. 
Den kræver både en primær-, sekun-
dær- samt en reserveforsyning, der alle 
skal kunne klare den normale belastning 
på et hospital.

Sekundærforsyningen må ikke være 
mindre end den primære. Alle skal være 
fast tilsluttede og stå klar. Den primære 
kører under normal drift, den sekun-
dære skal automatisk koble ind når 
primær falder bort. Reserven kan enten 
indkoble automatisk eller manuelt.

– Har man tre kompressorer, er auto-
matisk indkobling nok en fordel, men 
med et flaskebatteri med begrænset 
kapacitet vil en risikovurdering kunne 
afgøre, om manuel eller automatisk ind-
kobling er bedst, så man ikke tømmer 
reserven under større brud, sagde Thø-
ger Haugstrup.

Nødforsyning må ikke forveksles med 
reserveforsyning, understregede han. 
I rekommandationen etableres nødfor-
syning på afdelingsniveau. DS/EN ISO 
7396-1 stiller krav til placering af nødfor-
syning og opbygning. 

Der skal være en ventil synligt pla-
ceret i betjeningshøjde i en boks, en 
nødforsyning skal kunne tilsluttes et af-
spærret område, typisk en kobling til et 
batteri eller enkeltflaske, og den kræver 
montering af en alarm der med lyd og 
lys alarmerer personalet.

Hele pakken kaldes i rekommanda-
tionen ”Nødforsyningsenhed” (NFE) og 
dækker over mere end en ventil eller 
lynkobling. Der skelnes mellem kritiske 
og ikke kritiske afdelinger. Kritisk afde-
ling kan være en operationsafdeling, 
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hvor der er krav om en nødforsynings-
enhed til hver OP-stue med det hele 
dvs. afspærring, nødforsyning og alarm.

På en ikke kritisk, der kan være en 
sengestue eller et ambulatorium, kan 
man nøjes med en nødforsyningsenhed 
(NFE) pr. afdeling. Vi anbefaler service-
ventiler over loft ind til de enkelte stuer. 
Krav til dimensionering og placeringer 
forskellig i de to grupper.

KVAlITETSKRAV TIl MED 
TRyKlUFT
DS 2451-9 Anneks E indeholder 
kravene til de tilladelige forurenings-
niveauer i medicinske gasser og medi-
cinsk trykluft.

– Medicinsk trykluft er interessant at 
se på, fordi danske hospitaler ofte både 
producerer og distribuerer luften selv. 
Kravene til renhed gælder ved udtaget 
hos patienten. Hvordan kan vi sikre, at 
vi ikke overskrider kravene ved udtaget 
efter delvise ombygninger?

laver vi en kompressorcentral, hvilke 
krav skal der så stilles til leverandørerne, 
så grænseværdierne ikke overskrides 
ude i distributionssystemet?

Vi adskiller os på to punkter, fastslog 
han og viste rekommandationens skema 
over kvalitetskrav til medicinsk trykluft, 
hvor første kolonner er ved udtag hos 
patienten direkte taget fra 2451-1 og til-
føjet en ekstra kolonne ”Ved målepunkt i 
kompressorcentral”, hvor man anbefaler 
en række krav til den luft der kommer 
ud fra kompressorcentralen.

Kravene reduceres på VOC for de 
flygtige organiske gasser fra 0,25 mil-
ligram pr. kubikmeter til 0,10 mg og fra 
3000 partikler pr. kbm. til 1000 partikler 
for at give lidt plads til forureninger ude 
i rørsystemet.

Så ren skal luftarterne være ude ved patienten og efter kompressorcentralen.

Renhedskravene til distributionsanlæg.

Normen rummer også anbefalede 
kvalitetskrav til distributionsanlæg og 
stiller krav om 0,10 mg pr. kbm. (VOC) 
og 1500 partikler pr. kbm. Niveauerne 
gør det muligt for alle involverede at op-
fylde kravene til kvaliteten.

– Det er ved udvidelser og nyetab-
lering af systemer vigtigt at få målt på 
det nye anlæg inden sammenkobling. 

Sørg altid for at måle systemerne inden 
sammenkobling, så leverandører ikke 
kan påstå forureninger stammer fra det 
gamle system, rådede Thøger Haug-
strup.

Thøger Haugstrup



TAg SELv  HÅND OM 
RISICIENE 
Jacob Chr. Møller fra Alectia fortalte om risikostyring og tog tilhørerne ved tirsdagens spor 2 med på en 
rejse fra Sidney til Monte Carlo og med mange spændende afstikkere undervejs. Målet var klart: Hvis ikke 
de ansvarlige for et byggeri påtager sig at styre de risici, der er, kommer der nogle andre og overtager 
styringen. 

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

KommUNIKATIoNSTANKEN

Rejsens start i Sidney fortalte historien 
om, hvor galt det kan gå, når man be-
giver sig ud i totalt ukendt land, hvor 
risikostyring er overordentlig vanskelig 
for ikke at sige umulig at udføre. Da 
Sidney-operaen stod færdig i 1973, var 
byggebudgettet overskredet med en 
faktor 14, og byggeriet var ikke alene 
berømt for den vovede arkitektur, men 
også for antallet af skandaler, der havde 
fulgt hele byggeprocessen.

Men den 20. oktober 1973, hvor 
Dronning Elisabeth klippede den røde 
snor og åbnede operaen, var alting 
glemt. Australien havde fået et vartegn 
på linje med kænguruen og koalaen, 
men også et skoleeksempel på offent-
lige byggeprojekters selvopfyldende 
inerti… Når den politiske beslutning 
først er truffet, bliver projektet også rea-
liseret – uanset prisen.

ØNSKER IKKE OBJEKTIVITET

Og prisen er oftest for høj! Store offent-
lige byggeprojekter bliver næsten altid 
dyrere end forudset, og Jacob Møller 
viste en planche med overskridelserne 
for de store offentlige infrastruktur-
projekter. De var alle blevet mellem en 
tredjedel og to tredjedele dyrere end 
oprindeligt planlagt.

– Der er tre forklaringer på, at det 
bliver dyrere en budgetteret. Den før-
ste er, at vi teknisk ikke er gode nok til 
at estimere korrekt. Den anden er at 
mennesker er generelt optimistiske, når 
det gælder fremtiden, og endelig for 
det tredje ønsker vi måske ikke være 
objektive og realistiske, fordi offentlige 
byggeprojekter har en underliggende 
politisk agenda. Projektet er allerede 
vedtaget, men hvis man fra starten sæt-
ter en realistisk pris, slipper projektet 
ikke igennem de bevilgende instanser, 

påpegede Jacob Møller og henviste 
til, at operaen i Sidney nok var blevet 
en samling kedelige mursten, hvis po-
litikerne havde kendt den sande pris, 
inden byggeriet gik i gang.

Dilemmaet er altså, at beslutningsta-
gerne estimerer for optimistisk for at få 
byggeriet vedtaget, men projektteamet 
bliver alligevel draget til ansvar, når bud-
getterne senere skrider.

– Derfor starter risikostyring allerede 
inden et budget er besluttet, og den al-
lerstørste risiko er, at man får lavet et for 
lavt budget fra starten! påpegede Jacob 
Møller.

FOKUS PÅ AllE TRE FASER

Inden Jacob Møller gik over til at tale om 
risikostyring under selve byggeproces-
sen knyttede han dog tråden tilbage til 
Sidney, hvor der til sidst kom en fanta-
stisk bygning ud af alle skandalerne:

– Der er tre faser i ethvert byggepro-
jekt. Beslutningsfasen, byggefasen og 
indkøringsfasen. Vi er tilbøjelige til at 
fokusere på den midterste. Men som 
nævnt er der en stor risiko ved, at man 
starter med et urealistisk lavt budget i 
den første fase, og i den sidste fase er 
der stor risiko for, at man udelukkende 
fokuserer på at få kontrakter afsluttet 
og glemmer selve ibrugtagningen. Hvis 
projektteamet har været igennem en 
vanskelig byggeperiode, hvor der er 
indgået mange kompromisser og alle 
penge er brugt, bliver alle involverede 
parter ”trætte”. Pyha, det var dét! Vi-
dere til næste opgave! Men hvis det er 
situationen, hvem skal så forklare, at de 
kompromisser, der er indgået undervejs, 
var de bedst mulige? spurgte Jacob 
Møller for at understrege vigtigheden af 
at risikostyring er i fokus helt til og med 
ibrugtagningsfasen.
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PlANER FOR DET IKKE 
PlANlAGTE

Definitionen på risiko er, at en ikke plan-
lagt hændelse, der har konsekvenser, 
indtræffer.

– Det handler dels om at identificere, 
hvor stor sandsynligheden for, at det 
uplanlagte sker, og dels om at identifi-
cere konsekvenserne, hvis hændelsen 
indtræffer. Det trusselsbillede, som hele 
projekttemaet gerne skal have en fælles 
forståelse af, er, hvad der kan ske, hvor-
for det sker, sandsynligheden for at det 
sker og konsekvenserne af at det sker, 
uddybede Jacob Møller.

Men det er naturligvis ikke nok, at 
forstå, hvilke risici der er. Det afgørende 
er, hvilke handlinger denne viden ud-
løser. Her pegede indlægsholderen på 
vigtigheden af at prioritere risici, så de 
største håndteres først. Endvidere er 
en proaktiv ageren nødvendig for at 
imødegå risici – enten ved at fjerne dem 
helt, ved at formindske dem, flytte dem 
eller ved at acceptere dem og kommu-
nikere ud om dem på forhånd og udar-
bejde handlingsplaner for, hvad der skal 
ske, hvis hændelsen indtræffer.

– Men det er bestemt ikke nemt, ”be-
roligede” Jacob Møller

– Det er vanskeligt at vurdere konse-
kvenserne. En lille forsinkelse i en leve-
rance kan måske få store konsekvenser 
for hele byggeriet, men det er endnu 
mere vanskeligt at vurdere konsekven-
serne af dårlig kvalitet. Hvis en ”fejl” 
først opdages på et senere tidspunkt 
– eller når byggeriet er færdigt, kan den 
blive meget vanskelig og dyr at rette op 
på, påpegede han.

Han understregede også, at risikosty-
ring er et redskab for projektledelsen, 
der under alle omstændigheder har hele 
ansvaret.

HANDlINGSVINDUE ER VED AT 
lUKKE

– Men selv om projektledelsen har an-
svaret, så er det en god idé at have en ri-
sikostyringsorganisation, der i princippet 
er uafhængig af byggeorganisationen. 
Projektledelsen skal have fokus på at få 
projektet til at køre – altså på, hvordan 
det kan gå godt. Hvis projektledelsen 
hele tiden har fokus på, hvad der kan 
gå galt, kommer projektet ingen vegne, 
påpegede Jacob Møller.

– De, der har fokus på risikostyring, 
skal naturligvis løbende rapportere til 
projektledelsen. Men det løbende ar-
bejde med at udvikle og vedligeholde 
risikoregistre, etablering af puljer til 
uforudsete udgifter, tjekke at byggeriet 
overholder tidsplaner, at økonomien 
ikke løber løbsk og at kvaliteten ikke 
skrider, udføres bedst i en uafhængig 
organisation.

I forbindelse med byggerier, der er 
finansieret af kvalitetsfonden, er der 
desuden altid en tredje spiller på banen, 
Rigsrevisionen!

– Hver gang Rigsrevisionen kommer 
med kritik, bliver den taget op og ofte 
forstørret i dagspressen. Rigsrevisionen 
peger altid på risikostyring, og vi kan 
ligeså godt erkende, at hvis ikke vi selv 
er i stand til at planlægge, hvordan vi vil 
styre vores risici, så bliver arbejdet gjort 
for os. Vores handlingsvindue på dette 
område er ved at lukke! advarede Jacob 
Møller.

SANDSyNlIGHED OG 
KONSEKVENS 
Og med denne advarsel i baghovedet fik 
tilhørerne en lektion i, hvilke værktøjer 
der kan anvendes til risikostyring. Basis-
værktøjerne handler bl.a. om at formu-

lere en risikopolitik, en handlingsplan 
med beskrivelser af, hvem der gør hvad 
hvornår, samt rapporteringsværktøjer 
med en log, hvor økonomiske, tidsmæs-
sige og kvalitetsmæssige konsekven-
serne af de enkelte begivenheder kan 
aflæses direkte.

– Det er afgørende, at både sandsyn-
ligheden, for at en hændelse indtræffer, 
og konsekvenserne, hvis hændelsen 
indtræffer, sammenholdes. Hvis konse-
kvenserne er ubetydelige, kan en risiko 
betegnes som lille, selv om der er stor 
sandsynlighed for at hændelsen ind-
træffer. Og omvendt kan en hændelse, 
der vil være katastrofal, udgøre en stor 
risiko, selv om sandsynligheden, for at 
hændelsen rent faktisk indtræffer, er 
lille.

– Hvis man skal kunne bruge et 
sådant værktøj til at kortlægge risici, 
må det nødvendigvis kalibreres. Det 
betyder, at man må blandt hele projekt-
teamet definere, hvad man forstår ved 
stor eller lille konsekvens og stor eller 
lille sandsynlighed. Alle må nødvendig-
vis forstå det samme ved de begreber 
man anvender, sagde Jacob Møller om, 
hvad han kaldte ”basisværktøjerne”.

BEDRE VæRKTØJER

– Men vi kan faktisk gøre det endnu 
bedre end blot at bruge basisværktø-
jerne, understregede risikoeksperten, 
og så var det, at rejsen fortsatte til 
Monte Carlo.

Monte Carlo-baserede estimater 
kombinerer sandsynligheder med de 
omkostninger, der kommer, hvis fejl 
opstår. I stedet for at lægge et beløb på 
en fast procentdel til side til uforudsete 
udgifter, kan man finde den sandsynlige 
varians på prisen. Priserne for hver en-
kelt komponent kan fx fordele sig som 

Jacob Chr. Møller
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Fig. 1: Hvor sikker vil du være? I dette eksempel viser summen af pris-
varianser og sandsynligheder, at du kan være 90 % sikker på, at estimat 
plus UP pulje holder, hvis du putter 11 mio. kroner i puljen. Sikkerheden 
stiger til 97 % med yderligere 4 mio., mens der skal afsættes 30 mio. kr. 
for at opnå 100 % sikkerhed.

en normalfordelingskurve omkring den mest 
sandsynlige pris. Jo mere sikker, man er på pri-
sen, jo smallere bliver kurven. Ved at bruge en 
software som fx RISK®, der kan lave tusindvis 
af parallelle simuleringer, kan man summere 
sandsynlighederne for de forskellige prisesti-
mater. Resultatet er kurve som vist på figur 1.

– Nu har vi et værktøj, hvor bygherrer og 
investorer kan vurdere helt præcist, hvor 
meget de ønsker, at der skal afsættes til ufor-
udsete udgifter (UF Puljen). Man afgør selv, 
hvor sikker man vil være på, at estimat inklu-
sive UF pulje holder i sidste ende. I eksemplet 
her – fig. 1 – skal der afsættes godt 11 mio. 
kr., hvis man vil være 90 pct. sikker på at bud-
gettet holder. 100 procents sikkerhed koster 
næsten tre gange så meget. Men det vigtige 
er, at vi har et beslutningsværktøj, hvor vi kan 
regne på de forskellige parametre og besvare 
spørgsmålet: HVOR stor er chancen for at 
tidsplan, budget og kvalitetskrav holder i sid-
ste ende, og HVOR lille er risikoen for, at det 
ikke sker? sagde Jacob Møller, der med bille-
det af Sidney-operaen i baggrunden håbede, 
at dén slags byggeforløb kommer vi ikke at se 
med de danske sygehusbyggerier...

http://www.ken.dk


Vi hjælper dig med at diagnosticere energiforbruget og finde kuren
Integreret bygningsautomatik sikrer besparelser og bedre patientpleje
Hospitaler er under et stadigt stigende pres for at klare mere med færre 
ressourcer for at sikre bedre patientpleje, samtidig med at energiforbruget 
minimeres. Men med de stigende energipriser, de nye regulativer og det øgede 
behov for medicoteknisk udstyr, bliver udfordringen kun større hver dag.

Schneider ElectricTMs innovative integrerede løsninger kan hjælpe med  
at opfylde kravene, der stilles til bl.a. dit hospitals økonomiske formåen  
og miljøkrav.

Effektivitet er svaret
Vi leverer integrerede løsninger, der sikrer, at du kan se, måle og administrere 
energiforbruget på tværs af alle afdelinger på hospitalet. Med vores løsning 
kan du dermed allerede fra dag et reducere energiforbruget ... Og sænker du 
energiforbruget gennem forbedret energieffektivitet, kan du øge overskuddet 
med helt op til 25 % i stedet for det gennemsnitlige overskud på 3,3 %. 
Samtidig opnår du større patienttilfredshed, øget patientsikkerhed samt øget 
produktivitet blandt personalet.

Schneider Electric 
synliggør  
energiforbruget 
på tværs af alle 
afdelinger på 
hospitalet, så 
du kan overvåge 
forbruget, reducere 
spild og spare på 
omkostningerne.

Bygningsautomatik
Frigør bundet kapital, og skab en mere  
effektiv drift.

El-distribution og kritisk strøm
Reducér energiomkostningerne, og skab øget 
effektivitet uden at sætte driftssikkerheden på spil.

Installationssystemer og styring
Opnå større patienttilfredshed, og reducér 
energiomkostningerne med automatisk styring og integration.

Datacentre
Forøg effektiviteten med op til 30 %, og foretag 
intelligent skalering.

Sikkerhed
Beskyt dine patienter, medarbejdere og aktiver med åbne 
integrerede sikringsløsninger.

Vi sikrer energibesparelser på tværs  
af alle afdelinger på hospitalet
>

>

>

>

>

Download GRATIS Whitepaper, `Sådan sikrer 
energieffektivitet finansiel sundhed på hospitalerne!’
Gå ind på www.SEreply.com Kode 24036P Eller ring på 8820 4060

Oversigt over hospitalets energiforbrug
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Sådan sikrer energieffektivitet 
finansiel sundhed  
på hospitalerne!
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SoLCELLER PÅ TAgENE  KAN GIVE
PROBLEM VED BRANDSLUKNING
En række af landets brandvæsner har tilkendegivet, at de ikke forventer at gøre en indsats for at slukke 
brande i ejendomme der har installeret solpaneler på taget

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Det skyldes, at man ikke umiddelbart 
kan gøre de eksisterende installationer 
strømløse. Der er derfor en betydelig 
risiko for, at slukningsmandskabet kan få 
stød under arbejdet, fastslår direktør og 
master i brand, Ib Bertelsen fra Dansk 
Brand- og Sikringsteknisk Institut.

– Der er søsat initiativer, så man kan 
lave en indsats. Det er fuldstændigt 
uacceptabelt, at vi har bygninger, som 
vi ikke tør gå ind i, fordi der er monteret 
solceller på taget, men ingen myndig-
hed har taget stilling til disse tekniske 
installationer endnu, sagde han.

Solceller kan også fremme en brand:
– Vi ser store udfordringer i det, når vi 
plaster et helt tag til med solpaneler. Det 
giver overflader på konstruktionerne 
med nye egenskaber. Vi får måske plud-
selig helt andre overflader på vægge og 
tage end byggeloven tager højde for, 
påpegede Ib Bertelsen.

Undersøgelser i USA tyder på, at 
solceller giver visse brande en væsentlig 
større udbredelse og kraft, fordi der 
sker en tunnelvirkning under solpa-
nelerne på især flade tage. Tagpappet 

bliver så varmt, at det smelter og giver 
rigtigt voldsomme brande, fastslog han.

Endnu har ingen myndighed taget 
stilling til, hvad kravene skal være. 
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 
sammenarbejder med TI på en resultat-
kontrakt for Forsknings og Innovations-
styrelsen med at udarbejde retningslin-
jer for god praksis.

Forsikringsselskaberne synes ikke 
det er hensigtsmæssigt at brandbe-
redskaberne melder pas og er ved at 
få klarlagt, hvordan situationerne kan 
håndteres.

– Jeg kan love jer for, at der sker no-
get hver dag på dette felt, der er behov 
for at få styr på disse anlæg, hvad enten 
det er små anlæg til villaer eller meget 
store anlæg på hospitalerne. Vi er op-
mærksomme på, at der er rigtigt mange 
udfordringer.

Der findes løsninger, hvor man kan 
nødlukke disse anlæg og i blandt andet 
Tyskland er der netop udsendt forskel-
lige anvisninger på udformningen af 
sådanne typer af installationer, oplyste 
Ib Bertelsen.

DERFOR FUNKTIONSBASEREDE 
BRANDKRAV

– Brande giver uacceptable tab for den 
enkelte og samfundet. Derfor har vi 
lang række bestemmelser i lovgivningen 
om indretning af bygninger og tekniske 
anlæg lige nu debatteres tagkonstruk-
tioner efter den voldsomme brand i en 
beboelsesejendom i Kolding.

Tænker man brand ind i dagligda-
gen, kunne mange ulykker, ifølge Ib 
Bertelsen, undgås, for det er ikke kun et 
spørgsmål om lovgivning. I 2003-2004 
blev loven lavet om til en funktionsbase-
ret lovgivning.

Arkitekter har i mange år udfordret 
myndighederne med at bryde græn-
serne i det gamle bygningsreglement.

Funktionsbaserede brandkrav åbnede 
for nye værktøjer til at håndtere nye 
bygningsdesigns og stadig have fod på 
brandsikkerheden. De funktionsbase-
rede brandkrav har også åbnet op for at 
muliggøre anvendelse af nye materialer 
i byggeriet.

– Der er dog ikke sket meget nytænk-
ning i de senere år, vi gør det, vi altid har 
gjort. Jeg håber de nye muligheder ska-
ber ekstra innovation i byggeriet. Myn-
dighederne bliver udfordret, fordi man 
ikke kan leve med de gamle, restriktive 
krav, sagde han.

DE FASTE REGlER ER BORTE

Veldefinerede, færdige løsninger findes 
ikke umiddelbart i bygningsreglemen-
tet. Det er dog forsat muligt, at bygge 
mere traditionelt under henvisning til 
den såkaldte Eksempelsamling. I det 
ny bygningsreglement kan man fx. be-
regne, hvordan man kan få evakueret en 
bygning. Fleksibiliteten og designmu-
lighederne er uden fastlåste regler. Byg-
herrerne skal eftervise og dokumentere, 
at sikkerheden er god nok.

Da man skrev funktionelle brandkrav 
ind i loven, fastlagde man, at sikker-
hedsniveauet ikke måtte blive ringere 

Ib Bertelsen
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end i gamle reglement. loven kører på 
to strenge, uddybede Ib Bertelsen:

For det første under Klima- og Energi-
ministeriet, hvor det er Energistyrelsen 
der har byggeloven som ressortområde. 
I praksis er det bygningsinspektøren, 
der får udmøntet kravene til en bygning.

Andre områder hører under Forsvars-
ministeriet hvor det er Beredskabssty-
relsen der er ressortmyndighed. Det er 
bl.a. med udgangspunkt i Beredskabs-
loven, at Beredskabsstyrelsen udgiver 
de driftmæssige forskrifter, som de 
lokale redningsberedskaber anvender i 
deres daglige brandsyn af fx. hospitaler. 
Traditionelt er bygningsinspektoratet 
myndigheden, der skal behandle byg-
ningen.

lovpligtigt brandsyn udføres efter 
driftmæssige forskrifter og bekendtgø-
relsen. Det er udelukkende den daglige 
drift og ordensregler for at drive byg-
ningerne. Man vil aldrig kunne forlange 
nye branddøre og ekstra vægge, ifølge 
de driftmæssige forskrifter.

Bygningsreglementets kapitel 5 er 
funktionsbaseret og beskriver de ram-
mer der skal opfyldes, men indeholder 
kun på enkelte områder præspektive 
krav. Bygningsreglementet gælder ved 
nybyggeri, ombygning og ændret an-
vendelse. Dansk Brand- og Sikringstek-
nisk Institut har i forbindelse med over-
gangen til funktionsbaserede brandkrav 
udarbejdet en håndbog, der på enkel vis 
beskriver kravene i de enkelte anvendel-
seskategorier. Følges eksemplerne, vil 
myndighederne normalt anse kravene 
for opfyldt. For nogle vil håndbogen 
”Brandsikring af Byggeri” være tung og 
besværlig, sagde Ib Bertelsen.

De enkelte kapitler indeholder mange 
gentagelser, men omvendt kan man 
nøjes med at søge i et enkelt kapitel el-
ler afsnit for at finde al den nødvendige 
viden. Det er best practice for at opnå 
samme sikkerhedsniveau.

Der stilles supplerende krav til fx. op-
lag af trykflasker og tankanlæg i henhold 
til de specifikke tekniske forskrifter.

STRATEGI FOR 
BRANDSIKRINGEN
– Når vi taler om brand og funktionsba-
serede brandkrav, kræver det en brand-
strategi for en bygning eller et byggeri. 
Det er klart defineret, hvad den skal in-
deholde. Det står i eksempelsamlingen, 
så der er bare at starte fra den ene ende.

Her skal man stille de spørgsmål, om 
man vil bygge traditionelt eller sprænge 
rammer med store, åbne brandsektio-

Funktionsbaserede brandkrav – 
hvordan? 

Ved funktionsbaserede brandkrav er der ingen 
færdig definerede løsninger. Bygherre skal 
dokumentere, at bygningen har et tilfredsstillende 
brandsikkerhedsniveau 

Præskriptive krav: 
Minimum 10 mm flugtvejsbredde per person 

Funktionsbaserede krav: 
Flugtvejene skal dimensioneres til det antal personer, der 
skal benytte dem 

Brandsikring i sygehusbyggeri 

 

”Patienter kan ikke sammenlignes med 
hotelgæster, der stort set forventes selv at 
kunne forlade etagen af trapper eller hele 
bygningen under vejledning og hjælp af 
personalet” 
 
Specialkonsulent Anders Keller, Hvidovre Hospital 

Funktionktionsbaserede brandkrav har ændret ved fremgangsmåden for at opnå 
brandsikre byggerier, som det fremgår af illustrationen.

Fremtidens hospitaler skal ikke vente på at redningsmandskabet når frem for at 
evakuere patienterne. De skal hurtigt kunne flyttes til sikre brandcveller internt på 
hospitalerne.

ner, store, lange flugtvejslængder og 
lignende som afviger fra det traditionelle 
byggeri. Det skal der tages stilling til og 
skrives ind i sin brandstrategi.

Der kan være skærpede krav til 
brandsikkerheden fra en bygherre eller 
bruger, hvis man ønsker et højere sik-
kerhedsniveau. Det sker sjældent, men 
det hænder vi møder en bygherre, der 
gerne vil give sikkerheden en ekstra 
tand.

Det kan også være en god idé at 
have forsikringsselskaberne med på 
sidelinjen, især hvis man begiver sig ud 
i at udfordre de almindelige, gængse 
principper, rådede Ib Bertelsen. Hele 
princippet kører på, at man har en 
brandstrategi som overordnet beskriver, 
hvordan bygningens bliver håndteret i 
en brandsikkerhedsmæssig henseende.

Den bruger man i byggeansøgnin-
gen. Så laver man en brandteknisk 
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dokumentation, hvor man efterviser, at 
det man har tænkt sig, også holder stik. 
De ingeniørmæssige beregninger er en 
forholdsvis dyr del af brandsikringen.

Så slutter man af med at udarbejde en 
drifts- og vedligeholdsplan. Modsat det 
gamle bygningsreglement, har man fra 
reglementet i 2003 og 2004 beskrevet, 
at en bygnings brandsikkerhed skal op-
retholdes i hele bygningens levetid.

ANDERlEDES 
EVAKUERINGSSTRATEGI
De funktionsbaserede brandkrav med-
førte en række nye begreber såsom ”sik-
ker lokalitet”, der er et sted i bygningen, 
der kan være en nabobrandsektion med 
adgang til flugtveje eller adgang direkte 
ud til det fri.

– Det kan godt komme til at kollidere 
lidt med principperne i fremtidens syge-
husbyggeri, fordi man ikke bare lige kan 
evakuere et sygehus for patienter og 
anbringe dem ude i det fri. Patienter har 
ikke nødvendigvis evne til at bringe sig 
selv i sikkerhed på et sygehus.

Hospitalsbyggeri er derfor kategori-
seret i anvendelseskategori 6 sammen 
med ældreboliger, børneinstitutioner, 
vuggestuer, fængsler, institutioner for 
handicappede der har de største krav til 
brandsikkerheden.

Patienter kan ikke sammenlignes med 
hotelgæster, der kan rømme bygnin-
gen via trapperne. Sådan fungerer et 
moderne hospital ikke. Derfor er der 
en række udfordringer i brandsikring af 
fremtidens sygehusbyggeri.

Målet ved brand er måske ikke at få 
evakueret patienter ud af hospitalet. Pa-
tienter risikerer at omkomme, hvis man 
flytter dem ud uden intensivt opsyn. 
Derfor er det ikke løsningen på fremti-
dens evakueringssystem.

Derfor skal vi skabe en bedre sik-
kerhed for patienter og personale. 
Det handler om sikre zoner og ekstra 
brandsikre etager. I engelske regler for 
hospitalsbyggeri taler man om en 3-faset 
evakueringsstrategi af patiente først til 
anden brandcelle på samme etage.

Er det ikke nok, kan man lave en 
vandret evakuering til anden, bedre be-
skyttet brandsektion og til sidst i tredje 
fase opererer man med en lodret evaku-
ering nogle etager under branden.

Den trefasede evakueringsstrategi 
hænger sammen med, at dagens hospi-
talspatienter er mere sengeliggende og 
tilsluttet megen elektrisk og medicinsk 
udstyr. Der kan være gevaldige udfor-
dringer i at flytte sådanne senge.

Så der er grund til at tænke i en an-

derledes evakueringsstrategi, pointe-
rede Ib Bertelsen.

SÅDAN SER FREMTIDEN UD

I den faseopdelte evakuering bygges 
der en struktur ind i hospitalerne, så vi 
kan evakuere uden at behøve hjælp til 
evakueringen udefra Det kan man gøre 
ved at åbne mulighed for en vandret, 
faseopdelt evakuering.

Der tales også om i dag om at adskille 
sengestuer og behandlingsrum. Nogle 
projekter er meget langt fremme, så jeg 
vil håbe, at disse principper tænkes ind i 
de fremtidige hospitaler, så de ikke kun 
skal sætte deres lid til at redningsmand-
skab når frem.

Ib Bertelsen oplyste, at der findes en 
standard for, hvordan man bygger red-
ningselevatorer. De ligger typisk i høje 
bygninger med mange patienter der har 
nedsat mobilitet. Der skal være mulig-
hed for at elevatorerne kan bruges også 
i tilfælde af brand.

– Der er sat krav til bygning af spe-
cielle elevatorer, så de kan bruges af 
redningsberedskabet i det tilfælde, at 
en evakuering bliver nødvendig. Der er 
udfordringer i at 
bevæge sig op til 
10. etage i en byg-
ning iført komplet 
røgdykkerudstyr.

Der skal også 
være mulighed 
for brandvæsnet 
kan bruge deres 
nye radioer og der 
stilles krav om at 
brandvæsnets kom-
munikationsudstyr 
kan række inde i 
bygningen. Det 
kan være svært at 
beregne på forhånd 
og vil typisk komme 
an på fuldskalafor-
søg.

SPRINKlING 
MED 
VANDTÅGE
Traditionelle 
sprinklere vil i de 
nye hospitaler nok 
blive konverteret 
til anlæg baseret 
på vandtåge der 
udsender meget 
finere vanddråber 
med bedre sluk-
ningseffekt. Det 

er en trend, der breder sig, men der er 
mange udfordringer i vandtåge sagde Ib 
Bertelsen.

De skal anvendes rigtigt og der er tre 
typer af vandtågeanlæg baseret på lav-
tryk, mellem og højtryk, som der på hver 
sin side giver forskellige muligheder og 
udfordringer. – Den helt store udfor-
dring er, at vi ikke har regler, så man kan 
projektere og dimensionere et vandtå-
geanlæg som vi kan med traditionelle 
sprinklere. Vi har en folder om vandtåge 
og læner os op af erfaringerne fra det 
maritime miljø.

Ib Bertelsen håbede, at der til foråret 
kan udgives en forskrift 254 om vand-
tåge.

– Et springende punkt er, hvilken 
klassifikationer skal lægges til grund for 
dimensionering af et vandtågeanlæg. 
For de eksisterende vandtågeanlæg lig-
ger der en fuldskala klassifikationstest til 
grundlag for, hvordan de er dimensione-
ret og installeret.

Der er en masse udfordringer man 
skal være opmærksom på. Jeg håber alle 
involverede kan blive enige om de frem-
adrettede krav der skal være gældende, 
sagde Ib Bertelsen.

mailto:info@bvaqua.dk


“ At bygge med 
 god samvittighed”

Vi tror på, at det har en positiv effekt på dit projekt, at vores forretning bygger på re-
spekt for medarbejderne, miljøet og omverdenen. Det betyder, at vi kan tiltrække de 
bedste folk til at varetage dit projekt, at vi går forrest i forebyggelse af arbejdsulykker, 
og at vi hele tiden har fokus på at genbruge materialer.  
Læs mere på mth.dk/principper

6 Princip 6: Ansvarlighed



MED OPP ER BUDgETTET 
SIKKERT 
”Fuldstændig budgetsikkerhed”. Det kunne Torben Brøgger fra Holst, Advokater næsten love tilhørerne, 
hvis de besluttede at lade deres kommende sygehus opføre som et OPP-projekt,

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

KommUNIKATIoNSTANKEN

Ovenpå et indlæg om risikostyring, hvor 
der var blevet talt om budgetoverskri-
delser for danske offentlige anlæg på 
mellem 30 og 70 procent, kunne bud-
getsikkerhed nok lyde som en god idé. 
Der er dog en hage ved det. Regionerne 
kan ikke få deponeringsfritagelse, hvis 
OPP med privat finansiering anvendes 
i forbindelse med de byggerier, der er 
finansierede af Kvalitetsfonden. 

– OPP betragtes i princippet en 
lejeaftale. Det betyder, at der som 
udgangspunkt er deponeringspligt sva-
rende til anlægsomkostningerne. For 
overhovedet at gøre det muligt at indgå 
OPP-kontrakter med privat finansiering i 
større projekter, er der imidlertid opret-
tet såkaldte årlige OPP-fritagelsespuljer. 
Der er 100 mio. kr. til kommunale pro-
jekter og 300 mio. kr. til regionale i disse 
puljer, men puljerne må ikke bruges til 
de projekter, der er finansierede af Kva-
litetsfonden, forklarede advokat Torben 
Brøgger noget af den indviklede jura, 
der gælder for sygehusbyggerier.

Men selv om de 16 Kvalitetsfonds-
byggerier således er udelukket fra at 
opnå deponeringsfritagelse, så er der 
stadig over 20 projekter på tegnebræt-
tet, som kan udnytte de fordele, der er 
ved at indgå et Offentligt Privat Partner-
skab, og Torben Brøgger tog udgangs-
punkt i et projekt, hvor en række forhold 
gør OPP til en oplagt mulighed: Flyt-
ningen af Aarhus Universitetshospital 
Psykiatrisk Afdeling fra Risskov til DNU 
i Skejby.

GAMlE ByGNINGER ER EN DEl 
AF PlANEN
Torben Brøgger understregede, at der 
endnu er en række uafklarede forhold, 
også vedrørende finansieringen af pro-
jektet, men Region Midtjylland skrev i 

budgetforliget 2012, at “Der tilstræbes 
en afklaring inden årets udgang af mu-
ligheder for at lade en privat entrepre-
nør overtage Aarhus Universitetshospi-
tal, Risskovs nuværende bygninger mod 
at opføre nye bygninger ved DNU”. 
Deadline for en beslutning er altså lige 
om hjørnet, og Holst, Advokater er 
koblet på projektet som juridisk bestil-
lerrådgiver.

Det er blandt andet denne sam-
menkædning mellem de eksisterende 
gamle bygninger og de planlagte nye 
bygninger og mellemfinansieringsud-
fordringen, som gør, at OPP-modellen 
er meget relevant i Risskov. Psykiatrisk 
Hospital i Risskov holder blandt andet 
til i nogle smukke og bevaringsværdige 
bygninger med en unik beliggenhed, 
hvor der er udsigt til vandet i Aarhus-
bugten. Et privat konsortium kan gøre 
en god investering ved at købe bygnin-
gerne og indrette området til et attrak-
tivt boligområde eller til andet formål.

– Regionen skal selv finde pengene til 
flytningen, og selv om arealet i Risskov 
er attraktivt, må anlægsudgifterne til det 
nye projekt i Skejby forventes at overgå 
beløbet, der kan komme ind ved et salg. 
Det er blandt andet derfor, at alternative 
modeller og udbudsformer er meget 
stærkt under overvejelse, fortalte Tor-
ben Brøgger.

lANGSIGTEDE INVESTERINGER

– OPP er en metode til at håndtere of-
fentlige opgaver, der kræver langsigtede 
investeringer. Den grundlæggende idé 
er, at en offentlig part indgår i et partner-
skab med en privat part om en samlet 
opgave, der omfatter finansiering, etab-
lering og drift. På den måde overgår den 
offentlige part fra at være bygherre til at 
have en bestiller- og lejerrolle. Hensig-
ten er at opnå en samlet optimering af 
byggeri og drift, sagde Torben Brøgger.

Selv om OPP efterhånden er ganske 

velkendt inden for andre dele af den 
offentlige forvaltning med skoler, svøm-
mehaller og motorveje som eksempler, 
så er denne slags partnerskaber endnu 
kun i sin vorden inden for sygehusver-
denen i Danmark, og erfaringerne kom-
mer først og fremmest fra områder, der 
ikke har direkte med hospitalets drift at 
gøre, fx parkeringshuse mv.

– Men OPP er en oplagt mulighed 
i mange sygehusprojekter og i for-
hold til deponeringsreglerne særligt 
de projekter, der ikke er finansieret af 
Kvalitetsfonden. OPP bygger nemlig på 
en totaløkonomisk helhedsvurdering 
af, hvordan en opgave løses mest hen-
sigtsmæssigt. Ved at kæde finansiering, 
udvikling, etablering og drift sammen 
kan man sætte fokus på at udnytte det 
offentliges og de privates forskellige 
kernekompetencer optimalt og få fordelt 
ansvar og risici på en hensigtsmæssig 
måde, sagde Torben Brøgger.

OMHU I UDBUDSFASEN

OPP handler altså i princippet om, at alle 
i et OPP-samarbejde skal gøre det, de er 
bedst til. Regionerne er gode til at be-
handle syge mennesker og til drive de 
faciliteter, der er brug for i den forbin-
delse. Men måske er de knap så gode 
til at bygge og drive bygninger eller at 
skaffe pengene til det…

– OPP-projekter karakteriseres ved, 
at der indgås én samlet kontrakt, som 
omfatter design, byggeri, drift, vedli-
gehold og finansiering. På den måde 
kan projektets totaløkonomi optimeres. 
Men det er stadig regionen og sygehus-
væsenet, der har ansvaret for, at syge-
huset fungerer optimalt som sygehus. 
Regionen er ikke bygherre; det er OPP-
leverandøren. Men regionen optræder 
som bestiller, og skal derfor formulere 
de funktionskrav, der skal gælde både 
for byggeprojektet og for den senere 
drift, påpegede Torben Brøgger som en 
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understregning af, at den ændrede rol-
lefordeling absolut ikke betyder mindre 
arbejde for regionen og sygehusets pro-
jektmedarbejdere.

Som ved alle andre udbud er chancen 
for succes større, jo mere nøjagtigt man 
kan formulere kravene til det færdige 
projekt. Men i forbindelse med OPP-
projekter er der mange flere forhold end 
kravene til, hvordan det færdige syge-
hus skal se ud og fungere, der skal tages 
højde for.

– Der skal aftales betalingsmeka-
nisme, forretningsorden for samarbejde 
og grænseflader, fastlægges hvilke 
driftsydelser OPP-leverandøren skal va-
retage, håndteres proces for brugerind-
dragelse, og ikke mindst skal det aftales 
præcist, hvad der skal ske med bygnin-
gerne efter 30 år, når OPP-kontrakten 
udløber, opsummerede Torben Brøgger.

– En OPP-kontrakt indeholder ofte 
ikke blot en køberet, men også en købe-
pligt for bestilleren, der forpligter sig til 
at købe bygningerne tilbage efter 30 år. 
Aftalen skal naturligvis indeholde en til-
bagekøbspris, men også krav til i hvilken 
stand bygningen skal leveres tilbage, 
uddybede advokaten.

KONKURRENCEPRæGET 
DIAlOG
OPP handler som nævnt om, at hver 
part i samarbejdet skal gøre det, de er 
bedst til. Og derfor er det fordel, at sam-
arbejdet og afklaringen starter så tidligt 
som muligt. Det er svært at udforme 
udbudsmateriale, når man rent faktisk 
ikke kender de kompetencer, de øvrige 
samarbejdspartnere har. Ved særligt 
komplekse projekter, hvor finansielle og 
juridiske forhold ikke kan fastsættes i 
forvejen, kan man derfor benytte sig af 
konkurrencepræget dialog. Her deltager 
tilbudsgiverne på dialogbasis i forarbej-
det med at udarbejde udbudsmateriale 
og bilag.

– OPP-kontrakter fokuserer mere på 
at definere output- og servicemål end 
på detaljerede specificerede tekniske 
løsninger og underliggende processer. 
Det er vigtigt, at der er et spillerum til 
den private part. Det er måske ikke så 
svært at have fokus på output, når det 
gælder selve bygningen, men det stiller 
store krav, når det gælder driften. Det er 
fx helt afgørende at finde ud af, hvilke 
ydelser der bedst kan overlades til OPP-
leverandøren, og hvilke ydelser der 
varetages bedst af den offentlige part/
bestiller, sagde Torben Brøgger.

– Det er ikke mindst vigtigt at få 
etableret en samarbejdsstruktur og 

Torben Brøgger

procedure, så fleksibiliteten bevares. 
OPP-kontrakten skal være tilstrækkelig 
robust til at kunne håndtere væsentlige 
ændringer i kontraktperioden i forbin-
delse med nye behandlingsformer, nye 
metoder og ny teknologisk udvikling. 
Det kan fx indarbejdes en ret og pligt for 
OPP-leverandøren til at optimere den 
samlede løsning og udfordre de oprin-
delige funktionskrav i hele kontraktpe-
rioden, foreslog Torben Brøgger, der 
også understregede, at robust i denne 
sammenhæng også betyder enkel.

HVEM BæRER HVIlKEN 
RISIKO?
”Keep it simple” lød et af advokatens 
råd.

– Det er jo faktisk OPP-leverandørens 
bygning, og derfor behøver alle detaljer 
ikke at være med. Jo mere rummelig en 
kravspecifikation er, jo bedre kan den 
private part udnytte sin viden og sine 
kompetencer til projektoptimering og 
til at skabe synergi mellem byggefasen 
og den efterfølgende drifts- og vedlige-

holdelsesfase. Det er jo i begge parters 
interesse, påpegede Torben Brøgger.

På ét punkt må en OPP-kontrakt dog 
være særdeles specifik: Når det gælder 
fordelingen af ansvar og risici.

– Det kan være fristende at lægge alle 
risici over på OPP-leverandøren, men 
risici skal fordeles mellem parterne, så 
den enkelte risiko bæres af den part, 
som bedst og billigst kan håndtere den. 
Det er til gavn for det samlede projekt. 
Hvis OPP-leverandøren skal bære en 
for ham ukendt risiko, må den nødven-
digvis kapitaliseres – og det betyder 
alt andet lige en højere pris – eller sagt 
med andre ord: en høj risikopræmie til 
regionen, sagde Torben Brøgger.

Konklusionen på indlægget kunne 
sammenfattes med to ord: klart og en-
tydigt:

– Det gælder om at udarbejde et klart 
og entydigt udbudsmateriale og en klar 
og entydig risikoallokering. Så undgår 
vi de skræmmende eksempler på OPP-
projekter, vi fx ser i England, men kan 
lave en dansk model, hvor OPP er lig 
med succes uden budgetoverskridelser!

http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
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SKADELIgT SPILDEvAND
FRA HOSPITALER RENSES
DHI har miljøvurderet lægemiddelstoffer, som udledes fra ni hospitaler og er i gang med at 
testerenseteknologien på et hospital sammen med Region H

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

lægemiddelstoffer og udledninger til 
det omgivende miljø er et stort problem, 
der primært stammer fra hospitalspa-
tienternes afføring og urin. 60-90 pct. 
af lægemiddelstofferne er designet til at 
blive udskilt og forlade kroppen, men de 
skylles ud i kloakken og havner i vand-
miljøet.

Region H har nedsat en ERFA-gruppe 
for driftschefer og miljøkoordinatorer, 
der mødes for at udveksle erfaringer og 
ideer omkring spildevandsproblemer. 
Den fungerer også som styregruppe for 
spildevandsprojekterne.

Regionen har også en workshop-
række, hvor DHI sammen med hospita-
lerne udarbejder spildevandstekniske 
beskrivelser, der skal vedlægges, når 
hospitalerne søger kommunerne miljø-
tilladelse til at blive tilsluttet kloaknettet. 
Her arbejdes der, udover kortlægninger 
af lægemiddel- og kemikalieafledninger, 

også med at kortlægge hospitalernes 
kloaknet, hvilket kan være en stor udfor-
dring for mange ældre hospitaler.

Strømmen af kemikalier og læge-
midler er blevet kortlagt af DHI, der 
analyserer miljøeffekter og risici ved 
udledningerne fra alle ni hospitaler. Der 
er allerede kørt et pilotprojekt om rens-
ning af spildevand på Rigshospitalet, og 
nu arbejdes der med test af et fuldskala 
anlæg på Herlev Hospital.

EN BROGET COCKTAIl

Hospitalsspildevand kan indeholde alt 
fra anibiotika, cytostatika, antiviralia, pa-
rasitmidler, og kontrastmidler til multire-
sistente bakterier, laboratoriekemikalier 
som farvestoffer og rengøringsmidler, 
hvor især desinfektionsmidler har en 
skadelig effekt på vandmiljøet.

Miljø og sundhedsrisici er stadig ret 

uklare. Der findes kun økotoksikologi-
ske data for 400 af 1100 lægemidler i 
Danmark. Man ved eksempelvis, at hor-
moner fra p-piller påvirker fisks og hvir-
velløse dyrs hormonbalance ved ufatte-
ligt lave koncentrationer i åsystemer.

Smertestillende gigtmedicin, skader 
lever, nyrer og gæller hos fisk. Midlet 
er ikke desto mindre rundhåndet ble-
vet brugt som vækstfremmer i kvæg i 
Indien, hvor det har udryddet en stor 
bestand af gribbe.

ANTIBIOTIKA OG RESISTENTE 
BAKTERIER
Ulf Nielsen omtalte spontan og erhver-
vet resistens. Antibiotika kan opformere 
resistente bakterier og ukontrolleret 
udledning kan skabe en sundhedsrisiko. 
Hospitalernes andel af det totale forbrug 
af antibiotika i Hovedstadsregionen ud-
gør cirka 25 pct., mens det på landsplan 
udgør ca. 13% (24% hvis man ser bort 
fra forbruget af penicilliner)..

Smertelindrende midler udgør kun 
4 pct., mens 99 pct. af al cytostatika 
anvendes på hospitalerne. Indenfor en 
række lægemidler og stoffer bidrager 
hospitalerne altså meget til den samlede 
udledning af miljøskadelige stoffer.

Af Herlev Hospitals 765 anvendte 
stoffer, er de 552 relevante for vand-
miljøet. Blandt dem udgør 27 stoffer en 
stor risiko for vandmiljøet. Bicalutamid 
til prostatakræft ligger for eksempel 19 
gange over effektgrænsen i det vand-
område, som det kommunale rensean-
læg udleder til.

For Mycophenolsyre, der hæmmer 
organfrastødelse, ligger overskridelsen 
på 5,6 gange effektgrænsen. For anti-
biotikummet Ciprofloxacin overskrides 
grænsen 5 gange. Der tages først fat på 
de mest problematiske stoffer, men der 
eksisterer ikke analysemetoder for alle 
stofferne.

Hospitalsspildevand 
Hospitalsspildevand består af en blanding af: 
• Lægemidler (antibiotika, cytostatika, antiviralia, parasitmidler, kontrastmidler, osv.) 
• Mikroorganismer/patogener (resistente bakterier, vira, osv.) 
• Laboratoriekemikalier (farvestoffer osv.) 
• Rengøringsmidler (særligt desinfektionsmidler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Miljø- og sundhedsrisici er stadig relativt uklare. Der findes 
økotoksikologiske data for ca. 400 af 1100 lægemidler der markedsføres i 
Danmark 

Kloakarbejdere 

Overvømmelser 

Renseanlæg Hospital Vandområde 

Overløbshændelser 

Sådan passerer lægemidler og kemi fra hospitaler og ud til vore vandlevende dyr, 
hvor de kan give anledning til alvorlige hormonforstyrrelser



PIlOTPROJEKTER AFDæKKER 
BRUGSVæRDIEN

Ulf Nielsen oplyste, at DHIs pilotprojekt 
til rensning af Rigshospitalets spilde-
vand har vist at hospitalet kan reducere 
udledningen til under de grænser, hvor 
stofferne ikke har en miljøskadelig effekt 
længere og hvad rensningen koster.

For at klarlægge det, fik DHI afhentet 
66 kubikmeter spildevand fra Rigsho-
spitalet, der blev kørt til Bjerringbro, 
hvor Grundfos har et MBR (membran 
bioreaktor) anlæg der filtrerer vandet 
gennem en membran, så bakterier og en 
del vira tilbageholdes.

– Kemiske analyser viser, at aktivt 
kul og ozon kan reducere indholdet af 
lægemidler. Konklusionen er, at vi godt 
kunne finde en teknologi til at fjerne 
stofferne til under effektgrænserne med 
aktivt kul, sagde Ulf Nielsen.

Et renseanlæg til et stort hospital med 
900 senge koster 12 mio. kr. i anskaf-
felse og rensningen 7-8 kr. pr. kubikme-
ter.

Et fuldskala pilotprojekt med et sam-
let budget på 43 mio. kr er nu igangsat 
på Herlev Hospital med Grundfos som 
projektleder og leverandør af et MBR-
anlæg, mens Skjølstrup & Grønborg 
leverer poleringsteknologier. DHI står 
for forskning og dokumentation af pro-
jektet.

Kører det stabilt og overholdes græn-
seværdierne, kan spildevandet udledes 
til åløb eller genbruges som teknisk 
vand.

MBR- anlægget med efterpolering 
er betydeligt mere effektivt til at fjerne 
lægemidler end et konventionelt ren-
seanlæg og er tjent ind efter 5-6 år, når 
spildevandsafgiften kan spares.

Driften er planlagt til at starte i maj 
2013 og første år gennemføres intensive 
kontrolmålinger af effektivitet, drift og 
økonomi. Rensningen skal optimeres og 
sundhedsrisikoen ved udledning/gen-
brug af vandet vurderes.

Der udvikles også metoder til online-
måling af vandkvaliteten. Målet er så 
rent vand, at det uden risiko kan udle-
des direkte til det lokale vandmiljø eller 
genbruges. Driftserfaringerne skal ligge 
endelig klar i 2014.

– Der er en klar forventning om, 
at kommunerne vil gå mere ind i ho-
spitalernes afledninger af spildevand, 
hvor rensning kan være en løsning. 
Miljøministeren har indskærpet, at kom-
munerne skal gøre dette, sagde Ulf 
Nielsen.

Udvælgelse af miljøkritiske lægemiddelstoffer 

Sådan ser billedet ud for et enkelt hospital. Kortlægningen af Herlev Hospital viser 
at der herfra udledes 27 kritiske stoffer til omgivelserne.

Ulf Nielsen
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10 PEjLEmÆRKER ER BEDRE
END 16 DyBE TALLERKNER 
– Regionerne er i fuld gang med at dele viden og lære af hinandens erfaringer. Og det er helt nødvendigt, 
hvis vi skal opnå de bedste løsninger. Selv om de 16 kvalitetsfondsbyggerier er forskellige, har de en række 
centrale udfordringer til fælles, og derfor ønsker regionerne at gå sammen om at udvikle fælles løsninger til 
sygehusbyggerierne på områder, hvor det giver god mening.

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

KommUNIKATIoNSTANKEN
Sådan indledte seniorkonsulent Marlene 
W. Würgler fra Danske Regioner sit 
indlæg om videndeling på årsmødets 
spor to. Hun understregede alvoren ved 
at vise en graf over væksten i de danske 
sundhedsudgifter de seneste år. I ’10 og 
’11 var der i praksis tale om en stagna-
tion – nulvækst.

– Og med regeringens 2020-plan i 
frisk erindring, må vi nok erkende, at 
kurven ikke begynder at kravle opad de 
første par år, understregede hun.

– De midler, der er afsat til at mo-
dernisere og fremtidssikre den danske 
sygehusstruktur, er altså begrænsede. 
Så når specialer og funktioner skal 
samles på færre matrikler, og når vi skal 
styrke den faglige kvalitet, effektivisere 
og samtidig styrke sammenhængen i 
patientforløbene, må vi gøre det smart, 
sagde Marlene Würgler, der kunne op-
lyse, at antallet af matrikler med modta-
gelse af akutte patienter for 10 år siden 
var ca. 70, og at der efter udrulningen 
af regionernes sygehusplaner vil vi være 
20 store akutmodtagelser til at modtage 
hovedparten af de akutte patienter. 

NØDVENDIG MODERNISERING

– Moderniseringen af sygehusenes 
fysiske rammer og udstyrspark i sy-
gehusvæsenet er helt nødvendig for 
udviklingen af kvaliteten og opfyldelsen 
af ønsket om samling af funktioner. Om-
lægningen af sygehusstrukturen er en 
dynamisk proces, som udspiller sig over 
de næste ca. 10-15 år.

Fremskrivninger viser, at vi får flere 
og flere ældre, der kommer stadig flere 
nye behandlinger til og patienterne har 
større forventninger til sygehusvæsenet. 
Kombineret med en stagnation i væk-
sten af sundhedsudgifter betyder det, at 
det danske sundhedsvæsen vil være un-

der et massivt pres de næste mange år.
– Derfor er vi nødt til at skabe et 

bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor der 
er fokus på kvalitet. Kvalitet betyder, at 
vi skal undgå fejl og spild. Det betyder, 
at vi have fokus på patienten og på 
det, der har den største effekt. Og at 
vi skal skære overflødige ting væk. Vi 
skal holde op med at gøre det som ikke 
virker. Det kræver systematiske foran-
dringer, der går dybt i både den måde vi 
organiserer os på, og den måde vi styrer 
sundhedsvæsenet på, påpegede Mar-
lene Würgler.

De 16 projekter, som er finansieret 
af Kvalitetsfonden, er alle blevet ned-
skaleret, og totalrammen, hvoraf en 
fjerdedel skal gå til it, udstyr, apparatur 
mv., for hvert byggeri er låst fast. Det 
betyder blandt andet, at regionerne 
ikke må spæde til med egne midler, og 
at regionerne ikke har mulighed for at 
foretage ekstra investeringer på anlæg, 
som kan tjene sig ind på driften over en 
kort periode.

– De økonomiske rammer ligger altså 
fuldstændigt fast, og dimensionerings-
kriterierne afspejler lovgivning og pris-
niveau på det tidspunkt, hvor processen 
om investeringerne blev igangsat. Vi 
skal de næste 10-15 år bygge efter en 
statisk ramme, der afspejler de love – fx 
på miljøområdet – og de økonomiske 
forudsætninger, der gjaldt i 2008, sagde 
Marlene Würgler som en yderligere 
understregning af, hvor nødvendigt det 
er at bygge så fleksibelt og klogt som 
muligt.

TRE ÅR TIl AT SKABE 
VIDENDElING
Danske Regioner er klar over, hvor van-
skelig opgaven er. Det er ikke hensigts-
mæssigt at gennemføre så mange store 

Marlene Würgler
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byggeprojekter uden en omfattende 
videndeling på tværs af projekterne. 
Derfor igangsatte regionerne i 2010 et 
treårigt projekt om videndeling inden 
for sygehusbyggeri, og det var dette 
projekt, som Marlene Würgler gjorde 
midtvejsstatus over med sit indlæg.

– Målet er at udveksle erfaringer, dele 
og udvikle viden og hvor det er hen-
sigtsmæssigt, at finde fælles løsninger, 
forklarede Marlene Würgler.

Projektet, der ledes af en styregruppe 
med byggechefer og direktører fra 
regionerne har foreløbig identificeret ti 
pejlemærker for fælles indsatser om sy-
gehusbyggeri og otte fokusområder for 
udvikling af indhold i de nye sygehuse. 
I regi af projektet er der også blevet 
holdt workshops om faglige temaer, 
netværksdage om sygehusbyggeri og 
studieture til udlandet for at hente inspi-
ration fra lande, der lige har bygget nye 
sygehuse. Pejlemærkerne er konkrete 
fælles indsatsområder, som typisk har en 
teknisk karakter, mens fokusområderne 
drejer sig om indholdet i de nye syge-
huse og sikrer, at regionerne drøfter, 
udveksler erfaringer og genererer nye 
idéer på en struktureret måde.

– Det hele er samlet på hjemmesiden 
www.godtsygehusbyggeri.dk, oplyste 
Marlene Würgler, der flere gange henvi-
ste til siden og opfordrede forsamlingen 
til at bruge sitet til at få overblik over 
sygehusbyggerierne, få mere viden om 
pejlemærker og fokusområder og hente 
inspiration.

PEJlEMæRKER FOR FællES 
INDSATSER OG SyNERGI 
Regionerne har løbende delt viden og 
udvekslet erfaringer om sygehusbyggeri 
i en række netværk og arbejdsgrupper, 
hvor man drøfter fælles udfordringer 
og muligheder. Men det er først med 
projektet om videndeling, at arbejdet er 
blevet formaliseret og mere tydeligt for 
omverdenen. Pejlemærkerne er måske 
de mest synlige tiltag. Alle pejlemærker 
er forankret i en region, en tværregional 
gruppe eller i Danske Regioner og har 
projektbeskrivelser, der kan downloades 
på godtsygehusbyggeri.dk.

– Målet med pejlemærkerne er, at 

regionerne opnår en synergieffekt ved 
mere systematisk at lære af hinandens 
erfaringer og ved at gå sammen om at 
udvikle nye fælles løsninger, hvor det 
giver god mening for det enkelte byg-
geprojekt, fortalte Marlene Würgler og 
gennemgik de ti pejlemærker, som er 
listet nedenfor med udløbsdatoen for 
arbejdet i parentes:

 1.  Fælles indkøb til sygehusbyggeri 
(løbende projekt)

 2.  Medicinhåndtering (nov. 12)
 3.  Sterilgodsproduktion (nov. 12)
 4.  Totaløkonomiske sammenhænge 

(maj 12)
 5.  Fælles redskaber til byggeproces 

(nov. 12)
 6.  Best practice eksempelsamling (nov. 

12)
 7.  Formidling af best practice eksem-

pelsamling (løbende projekt)
 8.  Transportteknologier (dec. 12)
 9.  Sporbarhed af apparatur, udstyr 

m.v. (dec. 13)
10.  IT-støttet interaktion med patienter 

og pårørende (nov. 12)

Mange af projektgrupperne er tæt på 
at afslutte arbejdet, mens projekterne 
om fælles indkøb og formidling af best 
practice-eksempler er løbende projek-
ter, som ventes at fortsætte gennem 
hele byggeperioden. Alle projekter er 
nærmere beskrevet på godtsygehus-
byggeri.dk. Projekterne afsluttes med 
en rapport, der også bliver offentliggjort 
på hjemmesiden.

– Det er selvfølgelig vanskeligt fx at 
sikre regionerne ekstra indkøbsbespa-
relser gennem fælles indkøb, når bygge-
projekterne er så forskellige og foregår 
på forskellige tidspunkter. Men på nogle 
områder forventer vi, at man alligevel 
kan opnå tilstrækkelig volumen, til at 
man kan spare penge. I andre tilfælde 
kan man spare tid ved fx at opstille fæl-
les kravspecifikationer, foreslog Marlene 
Würgler.

OGSÅ FOKUS PÅ DE FæRDIGE 
HOSPITAlER
Ud over de ti pejlemærker har regio-
nerne identificeret otte fokusområder, 

hvor regionerne i fællesskab opsamler 
viden, udveksler erfaringer og udvikler 
idéer til, hvordan de kan udvikle indhol-
det i de nye sygehuse, så det giver et 
markant løft i kvalitet og effektivitet.

– Mens pejlemærkerne handler om, 
hvordan vi mest effektivt kan få skabt 
optimale fysiske rammer i de nye sy-
gehuse, så drejer fokusområderne sig 
om, hvad vi putter ind i sygehusene, 
når de først er bygget. Det drejer sig 
eksempelvis om organisatorisk struktur 
med patientens behov i centrum, nye 
ledelsesformer, let og hurtig adgang 
til diagnostik samt forskellige arbejds-
gange. Også for fokusområderne er der 
udpeget projektgrupper, som er godt 
i gang med arbejdet, og som løbende 
afrapporterer på godtsygehusbyggeri.
dk, fortalte Marlene Würgler.

Regionerne og Fornyelsesfonden har 
afsat 100 mio. kr. til at udvikle innovative 
løsninger til de nye sygehusbyggerier 
i et såkaldt sygehuspartnerskab, der 
giver danske virksomheder mulighed 
for at udvikle og modne teknologier, 
der matcher konkrete behov i de nye 
sygehusbyggerier. Første runde, hvor 
ansøgningsfristen var i sommer, hvor 
temaerne var hospitalsinfektioner og 
hygiejne, logistik og sporbarhed samt 
udlæggelse og selvhjulpenhed.

– Sådanne partnerskaber er rigtig 
gode for samarbejdet mellem erhvervs-
livet og regionerne. Vi kan se, at det 
er nogle gode og relevante projekter, 
der er kommet ud af dette partnerskab. 
Anden ansøgningsrunde slutter ultimo 
2012. Så det er bare om at komme i 
gang, opfordrede Marlene Würgler.

Hun var enig med de kritikere, der 
mente, at videndelingsprojektet skulle 
være startet to-tre år tidligere, så noget 
af den fælles viden kunne være anvendt 
i de projekter, der allerede er langt i 
byggeprocessen. Til gengæld er de byg-
geprojekter, der er kommet langt, meget 
opmærksomme på at dele ud af deres 
erfaringer, og det er meget værdifuldt.

http://www.godtsygehusbyggeri.dk


ovERRASKENDE DyRT
AT NEDRIVE ByGNINGER
MED PCB I  FUGERNE
Selv om der kun blev anvendt ca. 20 ton PCB i fugemassen i danske bygninger, vil det give flere millioner 
ton byggeaffald af slippe af med stoffet. Det er rasende dyrt at nedrive bygninger med PCB, fastslår 
professor

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Velkommen til gysertimen om PCB, 
sagde professor, mso. phd. lars Gun-
narsen, Statens Byggeforsknings Institut 
ved Aalborg Universitet og gav en både 
levende og rystende skildring af histo-
rien bag PCBs anvendelse i byggeriet.

PCT tilhører ”det beskidte dusin” af 
miljøfarlige stoffer i Stockholm konven-
tionen. Det skal derfor indsamles og 
destrueres ved høje temperaturer. Dan-
mark har dog intet krav om indsamling 
af stoffet som andre lande.

– Det er nyt, at vi er blevet bevidste 
om det. Jeg tror en del i 1970erne vidste 
meget om PCB. Det er meget markant, 
at et super teknisk kemikalie i udbredt 
brug pludselig blev erkendt som væ-

rende meget sundhedsfarligt og forbudt 
fra 1. januar 1977, sagde han.

– Pludselig erkendte man farerne og 
forbød i 1977 stoffet i åbne anvendelser 
og i 1980erne kom forbudet mod at 
anvende PCB også til de lukkede ofte 
små anvendelser. Fra den ene dag til 
den anden skulle fugebranchen finde 
nye kemikalier til at erstatte dette farlige 
kemikalie, sagde han.

PCB er en mangfoldig verden, der 
er 209 forskellige variationer med en 
mangfoldighed af forskellige, giftige 
egenskaber. PCB kan give kræft, hor-
monforstyrrelser, hudsygdomme, nyre- 
og leversygdomme.

I lavdosis over lang tid kan mennesker 

og dyr udvikle kræft og hormonforstyr-
relser. Nogle PCB varianter ligner dioxin 
og er også næsten lige så giftige som 
den uhyre giftige Seveso dioxin, mens 
giftvirkningen for andre er op til 1000 
gange mindre.

PCB er et kemikalie der bevæger sig 
rundt på støv og som enkeltmolekyler 
på dampform. En stor del vil absorbe-
res til overflader inden døre. Fugerne 
omkring vinduer og døre er typiske pri-
mærkilder og der sker fortsat diffusion 
ud til omgivelserne 40 år efter.

Et af de mange steder herhjemme, 
hvor stoffet findes både i byggema-
terialer, støv, og indeluften er i Farum 
Midtpunkt, men det har været et meget 
anvendt materiale indtil giftvirkningen 
gik op for eksperterne.

BETON OG MAlING 
FORURENET
PCB udvaskes også til jorden, så derfor 
troede man, at fødevarer altid var den 
primære kilder til forurening, men der 
er også en lille gruppe af beboere, der 
bor eller arbejder i PCB forurenede 
bygninger. For dem er indeklimaet den 
væsentligste kilde.

– Det er en ny og dugfrisk erken-
delse, at indeklimaet kan være en større 
kilde end fødevarernes bidrag. PCB ak-
kumuleres i kroppen og er giftigt i kon-
centrationer på milliontedele. Arbejds-
tilsynets grænseværdi er 10 mikrogram 
pr. kubikmeter luft. Sundhedsstyrelsens 
aktionsgrænser 0,3 -3 mikrogram pr. 
kbm.

– Det er en utrolig lav koncentration 
sammenlignet med andre stoffer.

Grænsen for hvornår byggematerialer 
skal anses som farligt affald er 50 ppm. 

Der skal meget lidt til før PCB-holdigt byggeaffald er så farligt, at det skal depone-
res for at undgå at få det ud i fødekæderne.
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Denne værdi kan overskrides i beto-
nelementer og maling tæt på de PCB-
holdige fuger omkring døre og vinduer. 
PCB dampene trænger ind i overfladen. 
Beton oplagrer mere end træ. Gulve er 
ikke så forurenede som vægge, fordi de 
jævnligt afslibes og lakeres.

– Totalt set har Danmark formentligt 
brugt ca. 20 ton PCB. Tallet er forbundet 
med betydelig usikkerhed. men det vil 
kræve håndtering af flere millioner ton 
byggeaffald og milliardbeløb at slippe 
af med det. Det er meget dyrt for dem 
der har PCB i deres bygning at rive den 
ned. Nogle gange vil det bedre kunne 
betale sig at genbruge bygningerne, 
sagde han.

MANGE TØR IKKE UNDERSØGE 
ByGNINGER
Sundhedsstyrelsen vejleder kom-
munerne og aktionsgrænserne har i 
byggesager haft forholdsvis stor gen-
nemslagskraft. Ved 3000 nanogram 
pr. kubikmeter luft skal man forlade en 
bygning der ikke må bruges før koncen-
trationen er bragt ned.

Ved 300 til 3000 nanogram må den 
bruges en periode, men der skal gøre 
noget ved det problemet. ligger for-
ureningen i den høje ende, må der 
maksimalt gå et år før en varig løsning 
påbegyndes. Det medfører næsten altid 
ubeboelige bygninger i en lang periode.

– Jeg kender ingen eksempler på, at 
man har nedbragt koncentrationen af 
PCB fra høje værdier til under 300 na-
nogram. Det er svært at komme derned, 
fordi de mange små afdampninger træn-
ger ind i alle overfladerne.

Statens Byggeforskningsinstitut har 
planlagt at udgive foreløbige anvisnin-

ger før forskningsprojektet er afsluttet. 
Der er akut behov for vejledninger til 
dem, der står med problemerne, men 
der kan også være tendens til, at mange 
ikke tør undersøge, om de har PCB, 
mente han.

– Det kan være svært at få gennem-
slagskraft i sin organisation med noget, 
der potentielt kan gøre bygningerne 
værdiløse. Så før der foreligger nogle 
vægtige værker, skal man stå meget fast 
før man tør erkende PCB problemernes 
omfang på nuværende tidspunkt.

lige nu foregår der laboratorieforsøg 
og feltundersøgelser. Forskningsprojek-
tet har en hjemmeside, men den er ikke 
så videnstung som PCB Guiden, men 
her kan man følge den nyeste forskning 
og den er adgangen til medlemskab af 
et PCB-netværk, fastslog han. 

FARUM MIDTPUNKT 
FORURENET
PCB var i brug under byggeboomet fra 
1950erne frem til forbuddet i 1977. I 
den periode er omkring 30 pct. af Dan-
marks byggebestand opført. Alberts-
lund blev således opbygget i perioden 
hvor PCB blev brugt.

I Farum Midtpunkt er 300 af 1200 lej-
ligheder forurenet af indvendige fuger 
med PCB uden afdækning. Fugemassen 
er stadig klæbrig og der er høje koncen-
trationer inde i boligerne.

– Vi har været ude i 83 lejligheder 
og har taget blodprøver af beboerne i 
omkring 100 boliger, hvor man fandt 
en middelværdi på ca. 1000 nanogram 
pr. kbm luft. Alle boliger overskred den 
nedre grænse og en enkelt blev straks 
fraflyttet.

Har man boet i en bolig med PCB fu-

ger i 40 år, er selv ens fotoalbum blevet 
farligt affald. Meget er overført til bebo-
ernes blod. Selv tøjet opsuger PCB og 
beboerne udsættes derfor også for stof-
fet, når de ikke er hjemme, sagde han.

PCB er flygtigt og der er derfor en 
sammenhæng mellem PCB i fugen og 
indholdet i luften. Udluftning betyder 
meget lidt, så skrues der op for ventila-
tionen, svarer PCB-fugerne og alle de 
sekundære og tertiære kildert blot igen 
ved at øge afdunstningen.

Rengøring kan nedsætte mængden 
beboerne udsættes for.

Efter 40 år er der 92 pct. PCB tilbage 
i fugerne, mens. 6 pct. er trængt ind i 
betonen omkring fugerne og gjort dem 
til væsentlige sekundære forureningskil-
der og 2 procent kan findes i boligernes 
øvrige overflader.

Det er ikke særlig dyrt at skære be-
tonen af omkring fugerne, men det vil 
være ekstremt dyrt effektivt at rense alle 
indvendige flader i boligerne, advarede 
lars Gunnarsen.

PCB er ikke et problem, der løser sig 
af sig selv. Beregninger viser, at i en rum 
på godt 17 kbm. er den årlige fjernelse 
af PCB med ventilationen kun 0,023 
gram om året hvilket svarer til, at det ta-
ger 44 år at fjerne et gram PCB.

Med 500 gram i fugerne vil det altså 
gå meget langsomt.

– Mit gæt er at højst 10 pct. af 
bygningerne fra den nævnte periode 
indeholder PCB, så 3 pct. af Danmarks 
bygninger har PCB-problemer. De 
gamle fuger er stadig en stor forure-
ningskilde og kan i sjældne tilfælde føre 
til sundhedsfare, konkluderede lars 
Gunnarsen.

– Der er brug for forskning, inno-
vation og konsekvens. Vi skal blive 

Lars Gunnarsen
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bedre til at finde bygninger med PCB, 
renovere dem og til at stramme op på 
affaldshåndteringen. PCB er ikke en 
bombe under samfundet, men kan i 
høj grad være det under den enkelte 
bygherre, der ser sin ejendom blive helt 
værdiløs, sagde lars Gunnarsen.

Gulvene afhøvles ofte, så de indehol-
der ikke så meget PCB i modsætning 
til vægge, der males over. Her kan PCB 
opkoncentreres i indemiljøet som tal-
lene viser.

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

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

Lad vores dygtige specialister hjælpe med at finde den optimale løsning på, hvordan
I løser rengørings- og dokumentationsprocessen – sikkert og økonomisk fordelagtigt.
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FAM PÅ oUH 
– ET SUCCESFULDT LÆRESTyKKE 
FAM, Fælles Akut Modtagelse, er selve kernen i sygehusplanen. Med alle specialister samlet i FAM og 
hele sygehuset gearet til diagnosticering og behandling på kortest mulige tid, skal patienterne hurtigt 
ind og hurtigt hjem igen – færdigbehandlede, så de ikke belaster hverken det primære eller sekundære 
sundhedssystem. I Odense har man bygget et 10.000 kvadratmeter FAM-laboratorium i skala 1:1. 

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

KommUNIKATIoNSTANKEN
Formålet med hele den efterhånden 
ikke så nye sygehusplan er at spare 
indlæggelsesdage. Specialister skal tilse 
patienten med det samme. Den rigtige 
diagnose skal stilles straks, så den bed-
ste behandling kan komme i gang og 
patienten hjem. Til glæde for alle. Ingen 
bryder sig i virkeligheden om at være 
indlagt på hospital, og så koster det jo 
også en frygtelig masse penge... At den 
hurtige indsats også skal redde liv og 
skabe færre varige mén, er naturligvis et 
yderligere plus. 

– Vi vidste sådan set, hvilket input vi 
ville få. 24.000 patienter kommer ind til 
hospitalet til vurdering og indlæggelse 
hvert år. Dertil kommer 40.000 skade-
stuepatienter og 50.000, som har brug 
for vagtlægen, indledte ledende over-
læge Michael Hansen-Nord fra FAM på 
Odense Universitetshospital.

lIV ER BlEVET REDDET

Michael Hansen-Nord skulle fortælle 
om erfaringerne med at bygge en Fælles 
Akut Modtagelse på 10.000 kvadrat-
meter. Tankerne om én indgang, spe-
cialister i flok og hurtig, men også rigtig 
behandling skulle afprøves i fuld skala, 
inden et splinter nyt OUH skyder op 
midt mellem universitetet og golfbanen i 
det sydlige Odense.

– Og vi har virkelig fået lov at øve os. 
75.000 patienter har været igennem i lø-
bet af ni måneder. Der har været rigeligt 
med udfordringer og frustrationer, og 
nogle af arkitekternes holdninger er for 
alvor blevet kompromitteret af patien-
terne, lød Michael Hansen-Nords umid-
delbare dom.

Men bag alle udfordringer, alle fru-
strationer, alle ændringer og arkitekter-
nes fejlskøn, så kunne overlægen ikke 
skjule sin begejstring for FAM som idé. 
Indlæggelsesdage ER blevet sparet – 

mange endda. Ventetider ER blevet 
reduceret væsentligt. Og nogle liv ER 
også blevet reddet. Mere kan man vel 
ikke forlange.

PAS PÅ DER KOMMER 
PÅRØRERENDE
– Det drejer sig i første omgang om, at 
alle patienter, der kommer til hospitalet, 
skal ind det samme sted, sagde Michael 
Hansen-Nord og viste et oversigtskort 
over OUH med fjorten røde pile, der 
markerede de døre, patienterne kunne 
gå ind ad indtil for ni måneder siden.

– Patienterne skal nu næsten alle 
sammen ind gennem FAM, og det lyk-
kedes faktisk – at få så godt som alle 
ind ad de rigtige døre. Vi vidste som 
sagt også, hvor mange, der ville dukke 
op. 114.000, eller 312 om dagen. Så 
vi troede, at vi havde styr på det hele, 
sagde Michael Hansen-Nord og holdt 
en pause, inden han udbrød:

– Med de har jo alle sammen på-
rørende med! Dem havde vi søreme 
”glemt”!

– Og hvis I tror, at pårørende i dag vil 
nøjes med en umage træstol og en kaf-
feautomat, så må I tro om igen. De skal 
naturligvis have internetopkobling, fri-
ske aviser og forfriskninger, og vi måtte 
faktisk straks tænke vores venteområde 
om igen, hvis ikke det skulle ligne dette, 
sagde Michael Hansen-Nord, mens et 
billede af en indisk banegård i myldreti-
den viste sig på skærmen.

UDVIDET TRAUMECENTRET EN 
SUCCES
– Til gengæld har vi rigeligt med plads 
andre steder. Traumecentrene er et ka-
pitel for sig. Selvfølgelig har vi – ligesom 
i Århus og København – fire topudsty-
rede traumestuer til rundt regnet 1,7 
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patienter om dagen, lo Michael Hansen-
Nord.

– Men det gør nu ikke noget, for vi 
har bare udvidet traumebegrebet, så 
antallet af patienter nu passer til faci-
liteterne. Vi bruger traumecentret til 
alle patienter, hvor det er tidskritisk, at 
de bliver diagnosticeret og kommer i 
behandling – altså hvis der er risiko for 
liv eller førlighed, hvis vores mistanke 
er rigtig, og behandlingen ikke sættes 
i værk inden for minutter til få timer. 
Klassiske traumetilfælde er eksempelvis 
trafikuheld, men nu bruger vi også trau-
meafdelingen, når der eksempelvis er 
mistanke om blødning eller blodprop i 
hjernen, oplyste Michael Hansen-Nord.

Hele patientforløbet på traumecentret 
er indrettet på hurtig diagnosticering, 
og de 2400 – 2800 patienter der kom-
mer gennem centret oplever en lidt 
anderledes arbejdsgang end andre ste-
der. Behandlingen starter allerede ude 
i marken. Blodprøver mv. bliver taget 
i ambulancen, og lige inden for døren 
til centret er der en rørpoststation, som 
redderen bruger til at sende prøverne 
direkte til laboratoriet 300 meter væk. 
Det tager 27 sekunder. Redderen er 
med ved afleveringen, så lægerne har 
mulighed for at stille spørgsmål og få 
alle facts med. Patienten bliver liggende 
på båren i sit eget tøj, lige indtil man 
med sikkerhed kan afgøre, om patienten 
skal indlægges eller kan sendes hjem 
igen.

– Tidligere var der måske mere stil 
over det. Patienten blev kørt ind i en 
stue med fint hvidt sengetøj, fik udle-
veret hospitalstøj og gerne også en kop 
kaffe i god tid, inden lægen kom. Så var 
der ventetid til røntgen, på portører og 
laboranter, og der gik en rum tid med at 
flytte rundt på patienten, inden diagno-
sen kunne stilles og behandlingen sæt-
tes i værk. Kostbar tid med fx en dårlig 

iltforsyning til hjernen, mente Michael 
Hansen-Nord.

FRA OVERlæGEKONTORER TIl 
VIDENSRUM
Den fælles akutmodtagelse i Odense 
er indrettet, så alle patienter, der ikke 
kommer med ambulance, kommer ind 
det samme sted. Det gælder både dem, 
der er visiteret og dem, der selv hen-
vender sig. I ankomstområdet bliver de 
så visiteret til lægevagten, skadesstuen 
eller til nærmere udregning. Centralt er 
der placeret en flekszone, hvor patien-
ter kan ligge til observation i op til otte 
timer.

– Det kaldes fleksområde, men er 
faktisk et vidensrum. Det er hammer 
godt. Der er ingen overlægekontorer, 
men til gengæld masser af muligheder 
for møder mellem specialer. Radiolo-
gen går bare direkte hen til en anden 
specialist, hvis et røntgenbillede skal 
diskuteres. En mediciner fortalte mig, 
at han i løbet af de første måneder 
havde snakket med og set flere kirur-
ger, end han havde gjort de sidste 30 år 
som læge.

At flekszonen er et godt sted for 
vidensudveksling og til at skabe sam-
menhæng i behandlingen er naturligvis 
godt. Men zonen og muligheden for 
korttidsindlæggelser har også i høj grad 
også opfyldt selve formålet med syge-
husplanen om at give bedre og hurti-
gere behandling af patienterne.

– 40 procent af de patienter, der bli-
ver placeret på behandlingspladserne 
i flekszonen, bliver udskrevet direkte 
herfra og kommer således slet ikke ind 
på en sengeafdeling. Det er alle patien-
ter, som tidligere var blevet indlagt for 
at blive diagnosticeret. Vi havde regnet 
med, at fleksområdet ville aflaste neu-
rologisk sengeafdeling med fire pladser. 

Reelt har vi sparet op mod 14! lød Mi-
chael Hansen-Nords konklusion.

ET RENT ”TOIlETPROJEKT”

Til gengæld er der andre steder i den 
10.000 kvadratmeter store fælles akut-
modtagelse, hvor de tanker, der er 
nedfældet i sygehusplanen, har måttet 
revideres, da teori skulle forenes med 
praksis. Førstesalen er et sengeafsnit 
med plads til 48 patienter, som mak-
simalt kan være indlagt i 48 timer. De 
fleste bliver dog udskrevet inden for 18 
timer. Afdelingen er en slags mellemsta-
tion, hvor patienter, som eksempelvis 
skal gennemgå mindre operationer, kan 
være indlagt uden at belaste sengeafde-
lingerne.

”Sengeafdelinger skal have enkelt-
sengsstuer og indrettes med grupper, 
så plejepersonalet kan holde øje med 
flere patienter på samme tid. Dørene 
kan være lukkede eller åbne, alt efter 
om patienterne ønsker ro eller kontakt 
med personale og øvrige patienter.” 
Sådan nogenlunde lyder beskrivelsen af 
en idealsengeafdeling i projektbeskrivel-
serne for de nye sygehuse.

– Det kan godt være, at det fungerer 
på normale sengeafdelinger, men i en 
afdeling, hvor kort tids indlæggelse er 
reglen, duer det ikke. Hvis vi skulle lave 
enkeltsengsstuer over hele linjen, ville 
det blive et rent toiletprojekt. Desuden 
er tanken om, at ”alle” patienter ønsker 
sin egen stue, ikke rigtig. Hos os har vi 
masser af unge mennesker, der kom-
mer ind med brækkede knogler og 
andre sportsskader. De vil ikke ligge i 
en enkeltsengsstue og kukkelure. De 
vil have nogen at snakke med og grine 
med, og derfor har vi måttet tænke 
om og indrette nogle firemandsstuer 
som supplement, påpegede Michael 
Hansen-Nord. 

Michael Hansen-Nord
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INTIMITET EllER ÅBENHED

Hele problemstillingen om åbenhed 
contra intimitet og privatliv er meget 
nærværende på en akutmodtagelse, og 
i Odense har denne problemstilling fået 
helt konkret betydning i form af ændrin-
ger i bygningen.

– I venteområdet til skadestuen er 
mennesker med vidt forskellige behov. 
Nogle er kommet lettere til skade og har 
brug for at snakke og være sammen. 
Andre har måske haft en traumatisk 
oplevelse og har brug for eftertænksom-
hed og intime samtaler med deres nær-
meste. Tidligere lignede venteområdet 
noget fra Fredericia banegård. Men nu 
har vi bygget om, og med ganske enkle 
midler fået det til et sted, som jeg vil 
kalde stjernen i vores hus, hvor der er 
plads til bege dele.

– Til gengæld har vi et båreområde, 
som stadig minder mere om et feltla-
zaret end om et moderne hospital. Her 
ligger folk og venter på at komme ind 
til nærmere undersøgelser. De ligger 

på bårer og i deres eget tøj. Det er ikke 
rart, men vi arbejder også på en løsning, 
oplyste Michael Hansen-Nord.

MOBIlTEFONER ER 
UNØDVENDIGE
En fælles akutmodtagelse er en kom-
pleks enhed, hvor tilgangen af patienter 
og bemandingen skal gå op i en højere 
enhed inden for de bygningsmæssige 
rammer. Hverken personale eller patien-
ter skal opleve flaskehalse eller vente-
tider, hvis intentionerne med så korte 
og så effektive patientforløb som muligt 
skal indfries.

– 80 procent af patienterne haster 
ikke, og i ”gamle dage” tog det ofte 
op til 11-12 timer at komme igennem. 
Og det store spørgsmål var, hvordan 
vi håndterer det store volumen af ikke-
tidskritiske patienter, sagde Michael 
Hansen-Nord.

Der blev først lavet bemandingsanaly-
ser, og processen blev forsøgt simuleret 
– blandt andet ved at anvende et logi-

stikprogram beregnet til containere.
– Men vi fik hurtigt 80-90 forskellige 

patientforløb, så det blev for uoversku-
eligt og ubrugeligt på en afdeling som 
vores. Vi fandt dog en fællesnævner 
– nemlig sekvensen af de forskellige 
behandlinger, en patient kommer igen-
nem. Alle kan via den enkelte patients 
sekvenskort – se illustration – se, hvor 
langt vedkommende er i forløbet, og 
hvornår næste skridt skal tages. Og vi 
kan faktisk lave en form for simulering 
ved at summere tidspunkterne. Så kan 
vi se, at det fx går helt galt kl. 18 i rønt-
gen, og planlægge arbejdet og beman-
dingen, så vi undgår flaskehalse, fortalte 
Michael Hansen-Nord.

– Tidligere gik alle rundt og snakkede 
i mobiltelefon. Med hinanden. Hvor er 
den og den henne? Det behøver vi ikke 
nu. Vi er jo det samme sted og er sam-
men om patienterne. Hver enkelt kan 
gå ind og se nøjagtig på kortene, hvilke 
arbejdsopgaver der ligger og venter.

http://www.cloriuscontrols.com
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GØR DET KOMPLICEREDE 
ENKELT 
”Den vigtigste kompetence er at kunne gøre det komplicerede enkelt”. Sætningen tonede frem med røde 
store bogstaver omtrent halvvejs inde i Knut Ragnar Heimdals dobbeltindlæg om organisering af byggeriet 
og aflevering af Skt. Olavs Hospital i Trondheim i Norge.

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

KommUNIKATIoNSTANKEN

Måske var det netop hovedbudskabet, 
som tilhørerne ved onsdagen indlæg 
ved spor 2 om de store hospitalsbyg-
gerier i Danmark sad og ventede på? Til 
stede var i al fald et stort antal medlem-
mer af de 37 projektorganisationer, der 
nu skal til at bygge nyt, bygge om og 
bygge til som et led i den store danske 
sygehusplan. Og mon ikke de fleste 
kunne tænke sig at aflevere et budskab 
som Knut Ragnar Heimdals om fem-
seks-syv år, når projekterne er færdige 
og de nye hospitaler er i brug?

Facit fra Trondheim stod nemlig ly-
sende klart, allerede da Knut Ragnar 
Heimdal havde sagt den første sætning:

– Vi afleverede Skt. Olavs Hospital til 
tiden, 10 procent under det oprindelige 
budget og i den aftalte kvalitet, indledte 
han.

ENKElT ER IKKE lET

At følge opskriften med at gøre det 
komplicerede enkelt er dog langt fra 
ensbetydende med, at det er let.

– Det vigtigste er, at vi lagde en plan, 
og at den holdt. Det betyder en opfølg-
ning af alle detaljer og inddragelse af 
sygehuset og personalet i et meget tid-
ligt stadie af byggeriet. Faktisk begyndte 
planlægningen af byggeriet to år, før der 
overhovedet en eneste håndværker på 
pladsen, fortalte Knut Ragnar Heimdal.

Under byggefasen var han udbyg-
ningsdirektør i Helsebygg Midt-Norge 
– en specialiseret projektorganisation til 
sygehusbyggerier under regionen. Han 
er også projektleder i Faveo, som er et 
selskab, som har specialiseret sig i kom-
pliceret projektledelse. Det er Nordens 
hurtigst voksende selskab inden for 
området og har nu 320 medarbejdere i 
Norge og Sverige.

Minutiøs planlægning ned til mindste 
detalje og minutiøs opfølgning på alle 
parametre, tid, økonomi og kvalitet 
er altså en del af opskriften på succes 

med byggeriet. De planer, som byg-
geriet i Trondheim blev styret efter, var 
så detaljerede, at projektledelsen på et 
hvilket som helst tidspunkt kunne svare 
på, hvor mange håndværkere, der be-
fandt sig på byggepladsen, og hvad de 
lavede.

– Byggeriet holdt tidsplanen med en 
nøjagtighed på 99,8 pct., fremhævede 
Knut Ragnar Heimdal.

STæRK OG ÅBEN 
PROJEKTORGANISATION
Knut Ragnar Heimdal havde to emner 
ved årsmødet. Aflevering og modta-
gelse af det færdige byggeri og orga-
nisering af byggeprocessen. Emnerne 
hænger dog uløseligt sammen – eller 
som Knut Ragnar Heimdal udtrykte det:

– Det altafgørende er naturligvis, at 
vi leverer noget, som virker, og som er 
færdigt. Fuldførelsen og afleveringen 
er det vanskeligste og mest kritiske. 
Når den første patient står parat til at 
rykke ind, kan vi ikke bede ham eller 
hende om vente lidt, mens vi lige fixer 
det sidste. Vi kan ikke aflevere noget 
halvfærdigt. Vi må aldrig glemme, at det 
er et hospital vi bygger – et sted, hvor 
man reparer mennesker! mindede Knut 
Ragnar Heimdal de tilstedeværende 
byggefolk om.

Han påpegede, at det var bedre at 
have problemer under byggeriet end 
med driften af det færdige sygehus. En 
professionel projektledelse tager hånd 
om byggeriet, så snart problemer opstår, 
og afleverer det rigtige produkt til rette 
tid og til ret pris – dvs. præcis som aftalt. 
Ansvaret for planlægning, styring, gen-
nemførelse og opfølgning ligger helt 
klart hos projektledelsen.

– Det handler ikke om enkeltper-
soner men om evnen til at kombinere 
lederskab med de økonomiske, tekniske 
OG menneskelige ressourcer, der er til 
stede. En stærk projektorganisation er 
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synlig, tydelig og konsekvent, og evner 
at sætte høje mål, som er kommunikeret 
ud og forstået af hele organisation, for-
klarede Knut Ragnar Heimdal.

STORT OG KOMPlEKST PÅ 
ÉN GANG
At bygge et hospital er en opgave som 
både er kolossalt stor og kolossalt kom-
pliceret.

– Det er der mange opgaver, som 
er. Men et hospital er, som jeg vist har 
nævnt et par gange, et sted, hvor man 
reparerer mennesker, og det skal vi have 
respekt for, smilede Knut Ragnar Heim-
dal og fortsatte:

– Et sygehus er ikke blot en bygning, 
som tjener som stativ for en masse tek-
nik. Og dét, der er smart i dag, er ikke 
nødvendigvis smart i morgen. Derfor 
er det ikke alt, vi kan projektere. Hvor 
meget strøm skal der fx være adgang 
til i en operationsstue? Svaret er: Nok! 
Vi ved jo ikke, hvilket udstyr, der bliver 
opfundet i morgen, sagde Knut Ragnar 
Heimdal, der dog straks understregede, 
at det, at detailplanlægning på enkelte 
områder er svært, ikke betyder, at detail-
planlægning skal droppes.

– Der går 11 millioner arbejdstimer 
med at bygge et hospital, der som Skt. 
Olav er på 230.000 kvadratmeter og har 
kostet 13 mia. norske kroner. Og vi skal 
projektere og planlægge hver eneste 
af disse timer, påpegede Knut Ragnar 
Heimdal.

Det kræver gode metoder og værktø-
jer, som fx den danske opfindelse ”trim-
met byggeri”; det kræver organisation, 
struktur og samarbejde; og det kræver 
en ”lean-kultur”, hvor overflødige ar-
bejdsprocesser skæres væk, hvis man 
skal lykkes så 100 procent med et hospi-
talsbyggeri, som i Trondheim.

– Men det kræver først og fremmest 
en stærk projektledelse, der ved hjælp 
af den tillid, der er opbygget, ikke bare 

er formel, men også legitim. Det er le-
delse, som bygger på accept, gensidig 
nytte og forståelse, og som ikke har 
magt til at gennemføre noget ved tvang, 
men opbygger et indlysende hierarki og 
beslutningsproces – fordi alle er enige 
om, at de beslutninger, der træffes er de 
bedste for alle parter.

BRUGERNE ER VORES KUNDER

”For meget eller for lidt brugerinddra-
gelse?”, lød overskriften på en af Knut 
Ragnar Heimdals plancher. Men han be-
svarede slet ikke spørgsmålet. I stedet 
sagde han:

– Det er et forkert spørgsmål. Der kan 
ikke blive for meget brugerinddragelse!

– Prøv at erstatte ordet brugere med 
kunder. Brugerne er vores kunder, un-
derstregede Knut Ragnar Heimdal.

Det betyder dog ikke, at et 100 pro-
cents byggeri gør alle brugere super 
tilfredse.

– Et 100 procents byggeri, der når alle 
de opstillede mål for økonomi, tid og 
kvalitet, betyder faktisk, at alle interes-
senter bliver en lille smule misfornøjede. 
De forskellige interessenter lægger 
nemlig vægt på forskellige parametre, 
og hvis man fokuserer på én af dem, 
bliver man nødt til at reducere de andre. 
Hvis man eksempelvis bruger alle kræf-

ter på at bygge så billigt som muligt, bli-
ver ejeren nok glad, men leverandøren 
gør bestemt ikke, og det går helt sikkert 
ud over kvaliteten. Tilsvarende betyder 
et ensidigt fokus på kvalitet, at tidspla-
ner og budgetter skrider, sagde Knut 
Ragnar Heimdal.

AT AFlEVERE OG AT MODTAGE

– To dage efter, at hospitalet er taget i 
brug, er det kun kvaliteten, der tæller. 
Og kvalitet er jo i høj grad lig med funk-
tion. Fungerer det, der tidligere var et 
byggeri, nu som hospital? spurgte Knut 
Ragnar Heimdal, og understregede, at 
det er et fælles ansvar for projektorga-
nisationen og driftsorganisationen, at få 
overdragelsen til at gå bedst muligt.

Overgangen fra projekt til drift sker 
ikke på én gang, og Knut Ragnar Heim-
dal anbefalede, at projektplanerne først 
slutter to år efter, at selve byggeriet er 
færdigt. Brugerinddragelse fra lige så 
lang tid, før byggeriet starter, betyder, at 
den samarbejdsproces, der i sidste ende 
skal sikre bedst mulig behandling og 
helbredelse, bliver langvarig. Men det 
er ikke nok:

– Er driftsorganisationen i det hele 
taget parat til at overtage driften af et 
moderne hospital? Har den power nok? 
Faglig viden nok? spurgte han, og alene 

”En hundrede procents leverance betyder faktisk, at alle er en lille smule mis-
fornøjede”, sagde Knut Ragnar Heimdal. Ejeren fokuserer mest på økonomien, 
leverandøren på tidsplanen, og for brugerne tæller kun kvaliteten. En legitim 
projektledelse formår at få alle til at acceptere, at det færdige hospital er det 
bedst mulige kompromis.
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det at stille spørgsmålet rummede svaret 
i sig selv.

– Nej, der mangler ingeniørkompe-
tence, systemer og strukturer i de fleste 
driftsorganisationer, erklærede Knut 
Ragnar Heimdal.

– Alt hænger sammen i et moderne 
sygehus, og al teknologi går i stykker på 
et tidspunkt; vi ved bare ikke hvornår. 
Men når det sker, koster det svinagtigt 
mange penge.

FRA HÅNDElAG MED 
SKRUETRæKKER TIl 
SPECIAlVIDEN
Som et eksempel på forandringerne i 
driftsorganisationen nævnte Knut Rag-
nar Heimdal noget så ”lavteknologisk” 
som elevatorerne. Tidligere kunne man 
sende en mand ud med en skruetræk-
ker for at fixe en strejkende elevator. 
Men i dag er en elevator et stykke høj-
teknologi, og for at få den i gang igen, 
må en specialuddannet servicetekniker 
rekvireres.

– Der er faktisk alt for mange mænd 
med skruetrækkere og blå kedeldragter 
på vores sygehuse, sagde Knut Ragnar 
Heimdal ligeud.

Han påpegede, at fremtidens driftsor-
ganisation på et sygehus må ændres, så 
der kommer mere ledelse, flere ingeniø-
rer og kompetente indkøbere og færre 
håndværkere og ufaglærte.

– Der skal være flere folk, som kan 
analysere udfordringerne og klare de 
vigtigste problemer først. De må kunne 
matche de eksterne leverandører og 
opbygge en leverandørbase, så der 
kommer konkurrence på pris og kvalitet. 
Og så skal der være et ambitiøst, men 
realistisk driftsbudget, lød nogle af Knut 
Ragnar Heimdals råd.

Et moderne sygehus med ny tek-
nologi udgør en stor udfordring for 
driftsorganisationen. Der kommer mere 
integration og tættere samarbejde med 
eksperter fra eksterne leverandører.

– Byggetekniske systemer bliver 
mere og mere integrerede i den kliniske 
drift, og de forskellige tekniske systemer 

bliver mere og mere integrerede med 
hinanden. Det betyder faktisk, at de fejl, 
der vil ske i et kæmpe sygehus et eller 
sted, kan få alvorlige konsekvenser for 
patienterne, påpegede Knut Ragnar 
Heimdal og nævnte et eksempel med 
en rygmarvsprøve, der simpelthen blev 
væk i en blindgyde det store rørpostsy-
stem på Skt. Olavs Hospital.

– Og når man ved, hvor smertefuldt 
det er at få foretaget en rygmarvsbiopsi, 
er det ikke morsomt at skulle fortælle en 
otteårs dreng, at prøven desværre må 
tages om igen, fordi den er blevet væk i 
et kompliceret system.

Og så kunne ringen sluttes: ”Den vig-
tigste kompetence er at kunne gøre det 
komplicerede enkelt”.

http://www.waterlogic.dk
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KÆmPE PUSLESPIL
AT TAGE DNU I BRUG
De første bygninger ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus er ved at skyde op og skal om få år 
fyldes med it, medicoudstyr og kunst, så de ikke bare bliver huse, men en del af et fungerende hospital. 
Hospitalsplanlægger Birgitta Bælum fortalte om det store puslespil, der skal lægges af bygherren, brugerne, 
entreprenørerne og en lang række leverandører. 

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

KommUNIKATIoNSTANKEN
DNU, Det Ny Universitetshospital i Aar-
hus Nord, har ændret sig i en løbende 
proces, siden det første projekt blev 
præsenteret for godt tre år siden. An-
lægsbudgettet er halveret fra 13,3 mia. 
kr. til 6,35 mia. kr., og etagearealet er 
skrumpet fra 270.000 til 216.000 kva-
dratmeter.

Men reduktionen har ikke gjort udfor-
dringerne med at forvandle et projekt til 
et fungerende hospital mindre. Tværti-
mod, for DNU skal jo stadig samle fire 
store sygehuse på én matrikel. Og trods 
nedskæringerne er forventningerne til, 
at DNU om en kort årrække bliver til en 
spydspids inden for innovation, trivsel 
og effektivitet, ikke blevet mindre.

– Af hensyn til økonomien vil vi for-
søge genbruge så meget som muligt, 
men vi må hele tiden overveje, hvad vi 
kan flytte med af udstyr, hvad der skal 
kasseres og hvad vi skal anskaffe af nyt.

– Tiden og koordineringen er en 
anden stor udfordring. De gamle ho-
spitaler er i drift lige op til flytningen, 
og udstyret skal fungere og betjenes 
af det samme personale, som også skal 
flytte og behandle patienter kontinuert 
i hele flytteperioden, opridsede Birgitta 
Bælum.

Alle disse forhold gør, at bygherren 
i højere grad, end det ellers ses med 
tilsvarende projekter, har taget ansvar 
for leverancerne til byggeriet. Bygherre-
leverancerne vil være omfattende.

– Men heldigvis findes den kompe-
tence og viden, der er brug for, når vi 
skal til at flytte, indrette os og udstyre 
DNU jo i høj grad i hos personalet i re-
gionen og i projektorganisationen i for-
vejen, påpegede Birgitta Bælum.

MEDICOTEKNIK BIllIGST 
MUlIGT

Der er således mange forklaringer på, 
hvorfor en væsentlig del af leverancerne 
til DNU vil foregå som bygherreleveran-
cer. Regionen, projektorganisationen 
og Aarhus Universitetshospitals ansatte 
skal altså selv sørge for at skaffe meget 
inventar og udstyr. Det betyder så også, 
at bygherren selv påtager sig fx garanti- 
og forsikringsforpligtelser.

På DNU er det besluttet at lade byg-
herren stå for leverancerne af it, løst in-
ventar, teknisk inventar, medicoteknisk 
udstyr og kunst. Det vil sige i princippet 
det meste af det, der er med til at for-
vandle bygningerne til et velfungerende 
hospital. Det giver store udfordringer i 
den driftsorganisation, som flytter ind i 
bygningerne:

– Alene det at kortlægge, hvad vi fx 
har af medicoteknisk udstyr og finde ud 
af, hvad der kan bruges igen, og hvad 
der skal anskaffes af nyt eller supple-
rende udstyr, er en kæmpe opgave, der 
ikke bliver mindre af, at vi i dag befinder 
os geografisk mange forskellige steder, 
fortalte Birgitta Bælum.

Derudover skal grænsefladerne til 
byggeriet defineres, udstyret skal puljes, 
brugerinddragelse skal igangsættes og 
krav skal specificeres. Først da kan der 
udsendes udbud, så udstyret kan an-
skaffes og implementeres i den daglige 
drift.

– Det er vigtigt, at vi samler udstyret i 
puljer, så vi kan standardisere så meget 
som muligt – og dermed opnå fordelag-
tige priser og reducere ressourceforbru-
get, sagde Birgitta Bælum.
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BRUGERGRUPPER FØRST PÅ 
TJEKlISTEN

Bygherreleverancerne for medicoudstyr 
styres af regionens indkøbs- og medico-
tekniske afdelinger, hvor brugerinddra-
gelse er en naturlig del af processen.

– Nedsættelse af en brugergruppe er 
øvrigt altid det første, der skal ske, når 
en EU-udbudsproces går i gang, fortalte 
Birgitta Bælum og viste en planche med 
den omfattende tjekliste for en typisk 
EU-udbudsproces:

•  Nedsættelse af brugergruppe
•  Udarbejdelse af udbudsmateriale og 

tidsplan, herunder godkendelse
•  Offentliggørelse af udbudsmateriale
•  Spørgsmål og svar periode
•  Modtagelse af tilbud/tjek for konditi-

onsmæssighed
•  Tilbudspræsentation
•  Besigtigelse
•  Evaluering
•  Beslutningsmøde
•  Meddelelse af leverandørvalg
•  Stand-still periode
•  Indgåelse af kontrakt
•  Bekendtgørelse om indgået kontrakt

IT MED UDFORDRINGER

Hvis processen for medicoteknisk ud-
styr er omfattende, så stiller bygherre-
leverancerne af it-udstyr ikke mindre 
krav til projektorganisationen og regio-
nens it-afdeling.

– It udvikles jo hele tiden, og der 
kommer løbende nye ønsker og krav. 
På it-området har vi en lang række 
parallelle udbudsprocesser. Desuden 
afventer mange delområder handling fra 
nationalt eller regionalt plan. Nogle it-
udbud er startet med undersøgelser og 
tests og klinisk afprøvning. Udbud kom-
mer typisk næste år, og vi vil begynde 
en begrænset udrulning i 2014 og være 
klar i 2015-2019, efterhånden som byg-
ningerne bliver taget i brug.

– Også på it-området har vi store 
udfordringer med at finde ud af, hvad 
der med fordel kan genbruges, med 
at definere grænseflader til de øvrige 
aktører, med at finde folk, der har tid til 
opgaverne, og med at få koordineret 
arbejdsprocesser og håndtere den fy-
siske adskillelse, der er mellem forskel-
lige projektdeltagere, oplyste Birgitta 
Bælum.

FlyTTE – HVORNÅR OG 
HVORDAN

Hospitalsplanlæggeren havde flere ek-
sempler på, at dét at være byggeherre i 
hospitalssektoren ikke kun er et spørgs-
mål om at læne sig tilbage og vente på at 
entreprenørerne afleverer en bygning, 
som man bare kan flytte ind i.

– Koordinering af bygherreleveran-
cerne, aflevering af byggeriet til drifts-
organisationen og flytninger af hele 
klinikker ad gangen er tre planer, som 
skal flettes sammen og gå op i en højere 
enhed. Hvornår er et byggeprojekt 
klart? Hvornår kan driftsorganisationen 
tage over? Vi har faktisk ikke et entydigt 
svar på sådanne spørgsmål, men vi må 
nå til enighed om det, påpegede Birgitta 
Bælum.

Der går typisk fire-seks måneder fra 
en bygning bliver færdig til de første pa-
tienter rykker ind, men hvordan skal den 
kliniske ibrugtagning finde sted?

– Ibrugtagningen er en kompliceret 
proces, som hænger tæt sammen med 
udflytningsplanerne. Vi skal sørge for, 
at flere afdelinger med meget teknisk 
udstyr ikke tages i brug samtidigt. Vi 
vil også gerne rømme én matrikel ad 
gangen, så bygningerne kan sælges. 
Bygninger i det nye byggeri må heller 
ikke stå tomme i længere perioder, og vi 
skal helst ramme rigtigt første gang, så 
vi undgår midlertidige flytninger, sagde 
Birgitta Bælum, der også kunne oplyse, 

Birgitta Bælum

Gravkoerne er godt i gang med DNU på markerne ved Skejby Sygehus. (foto: Poul 
Nyholm, RG-DNU)

at hospitalets personale selv skal stå for 
flytteopgaven.

– De tre første afdelinger, som flytter 
i 2015, bruger vi til at afprøve ”skabe-
lonen” for flytteprocessen, så hele kon-
ceptet er klart til vores ”ilddåb” i 2016, 
hvor rigtigt mange og tunge afdelinger 
skal flytte, fortalte Birgitta Bælum.

Hun henviste til hjemmesiden  
dnu.rm.dk, hvor man løbende vil kunne 
følge processen med at bygge og tage 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus i 
brug.



Med verdens første virkelige gennemstiks AER med to separate asynkrone 
kamre får du et hurtigere, mere alsidigt samt mere effektivt flow af afdelingens 
fleksible endoskoper. AER’en og detergenter udnyttes altid 100%, da der aldrig 
køres en proces med halvt fyldt kammer. Dette giver tillige en meget skånsom 
og miljøbevidst proces, da der ikke udledes unødige detergenter.
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PLANLÆG FOR UKENDTE
HÆNDELSER I  GOD TID
Fokuser på at udvikle generelle beredskabsplaner der kan afhjælpe de værste konsekvenser af en bred vifte 
af uforudsete hændelser

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN Hændelser med store konsekvenser 
vil blive ved med at indtræffe. Verden 
er uregelmæssig og uforudsigelig og 
kriser. Ekstraordinære hændelser er ken-
detegnet ved, at de af natur har en høj 
grad af uforudsigelighed. Det fastslog 
fuldmægtig Sine Tarby Christensen fra 
Beredskabsstyrelsens Center for Sam-
fundssikkerhed og Beredskab.

Nogle hændelser er svære at forud-
sige, andre reelt helt umulige, som for 
eksempel askeskyen efter et vulkanud-
brud på Island i april 2010, der resulte-
rede i store gener for lufttrafikken i store 
dele af Europa.

Det var der næppe mange, der på 
forhånd havde planlagt for, fastslog hun. 
Systemer er blevet mere komplekse og 
er i stigende grad forbundet. Det skaber 
en ekstra uforudsigelighed og konse-
kvenserne af en hændelse kan udvikle 
sig i uforudsete retninger.

– Men vi skal alligevel være i stand 
til at håndtere de kriser, der kan opstå, 
uanset deres årsag og konsekvenser. 
Det er derfor det er vigtigt at planlægge 
sagde Sine Tarby Christensen, som for-
talte om Beredskabsstyrelsens tilgang til 
beredskabsplanlægning og krisestyring, 
herunder vejledningen i Helhedsorien-
teret Beredskabsplanlægning.

BESKyT KRITISKE FUNKTIONER

De fleste organisationer har en eller flere 
funktioner, som de anser for kritiske og 
som kan være kritiske for andre. En vig-
tig del af arbejdet med en organisations 
beredskabsplanlægning er at sikre, at 
disse funktioner ikke bliver udsat, når 
ekstraordinære hændelser indtræffer.

– I skal selv beskytte jeres kritiske 
funktioner i den enkelte organisation. 
Derfor skal I være i stand til at planlægge 
jeres krisestyring, så I også kan håndtere 
uforudsete hændelser sagde Sine T. 
Christensen.

– Som en del af organisationens plan-
lægningsgrundlag er det vigtigt at gøre 

sig klart hvilke funktioner det er vigtigt 
at kunne videreføres under en krise. Det 
er derfor vigtigt at identificere de kriti-
ske funktioner.

Der er mange måder at gøre det 
på, men det er vigtigt at gøre sig klart, 
hvilke trusler, der er relevante for orga-
nisationen.

FOKUSER PÅ DEN GENEREllE 
KAPACITET
– Klassiske risikoanalyser er en måde 
at forsøge at forudsige fremtiden ved 
hjælp af fortiden. Hvis vi har en ide om, 
hvad fremtiden bringer, så er vi bedre i 
stand til at prioritere vores ressourcer. 
Risikoanalyser er gode til at identificere 
almindelige, kendte hændelser.

Men de kommer til kort hvad angår 
de hændelser der ikke umiddelbart kan 
forudses – de såkaldte ”sorte svaner”. 
Det er hændelser med lav sandsynlig-
hed og store konsekvenser. Der er også 
en tendens til, at ”sorte svaner analyse-
res per efterrationalisering, sagde hun.

Det er i forhold til disse uforudsige-
lige hændelser, at vi kommer til kort, 
hvis vi ikke tager dem med i overvejel-
serne, når vi skal udvikle vores krise-
styringskapacitet. Det er derfor vigtigt 
at fokusere på generelle kapaciteter til 
at imødegå ekstraordinære hændelser i 
planlægningen frem for at fokusere på 
konkrete scenarier.

Det eneste I ved lige nu er, at I ikke 
har en jordisk chance for at regne ud, 
hvad den næste uforudsete hændelse 
bliver. Alligevel er det fortsat relevant 
at overveje, potentielle konsekvenser, 
af hændelser, som organisationen kan 
blive ramt af, sagde Sine Tarby Christen-
sen

PRAKTISK VæRKTØJ KlAR

Beredskabsstyrelsen er i færd med at 
udarbejde en vejledning om ”Operativ 
konsekvensanalyse”, der kan bruges 

Sine Tarby Christensen



som et værktøj til at fokusere på de 
situationer, der skaber pres, afdække 
potentielle konsekvenser af de situatio-
ner samt forebyggende og afhjælpende 
tiltag.

Målet er at sætte fokus på konse-
kvenserne, herunder de afledte konse-
kvenser af en hændelse, frem for sand-
synligheden for at en hændelse opstår. 
I operativ konsekvensanalyse tages 
udgangspunkt i aktørernes opgaver og 
ansvarsområder.

Det kan medvirke til at sikre, at orga-
nisationen bevæger sig hurtigt fra en gi-

ven hændelse til konkrete, afhjælpende 
tiltag og en normalisering af situationen. 
En anden fordel er, at analyserne er lette 
at gennemføre og kan bruges som tjek-
listeliste for organisationen i forhold til 
at sikre at nødvendige tiltag bliver gen-
nemført, fastslog hun.

Der skal ikke fokuseres på sand-
synligheden for, at en begivenhed 
indtræffer eller karakteren af den, 
for det er nærmest umuligt at for-
udsige. Men man kan fokusere på 
konsekvenserne af en bred vifte af 
hændelser.

Verden er kaotisk og uforudsigelig, 
”sorte svaner” er begivenheder, 
der ikke er forudsete og som kan 
have store konsekvenser, hvis de 
indtræffer.
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REGION HOVEDSTADEN 
ER RUSTET TIL DE FLESTE 
BEREDSKABSHÆNDELSER
Uanset om det er skybrud med oversvømmelser, rockerkrig med skudofre eller E-coli i drikkevandet, 
har regionen taget højde for de fleste konsekvenser i beredskabsplanerne der omfatter hospitalernes 
krisehåndtering

Region Hovedstaden har i samarbejde 
med Beredskabsstyrelsen udarbejdet en 
metode – operativ konsekvensanalyse 
– til planlægning for håndtering af plud-
selige kriser. Den indeholder generelle 
tiltag der skal tage højde for lidt af hvert.

Det sagde chefkonsulent i Den Præ-
hospitale Virksomhed Sille Arildsen 
fra Region Hovedstaden om regionens 
håndtering af risiko- og sårbarhedsana-
lyser og fortsatte:

– Vi har bl.a. 12 hospitalsmatrikler 
og psykiatrien, samt almen praksis og 
apotek med vidt forskellige opgaver at 
varetage. Sker der noget et sted, på-
virker det de andre. Under det sidste 
skybrud i København måtte man således 
flytte funktioner mellem hospitalerne på 
grund af massive oversvømmelser og 
vand i kældre.

Der er brug for et samlet overblik og 
hospitalerne skal derfor have planer, der 
ligner hinanden.

Vi kan ikke forhindre hændelser, men 
skal kunne håndtere de tilskadekomne. 
Region Hovedstaden planlægger gene-
relle kapaciteter så man kan håndtere 
forskellige hændelser, der går på tværs 
af alle hospitalerne.

Mange patienter med brandsår og 
infektioner kan presse hospitalernes 
kapacitet alvorligt, men truslerne mod 
hospitalerne er mange. Uanset om det 
er rockerkrig, fodboldkamp i parken 
eller vrede mennesker der stormer ind 
som på OUH, kan det presse os.

Ved bombetrusler skal hospitalerne 
have en procedure for tilkaldelse af poli-
tiet og for de videre procedurer.

BRAND OG SVIGTENDE 
FORSyNINGER
En anden trussel er brand og forsynings-
svigt, som Region Hovedstaden skal 
kunne håndtere. Da der blev fundet 
E-coli i vandforsyningen, skulle flere 
hospitaler koge vandet. Det var en stor 
udfordring med de mange patienter, 
fastslog Sille Arildsen.

– Der blev sat planer i værk, blandt 
andet lykkedes det på Bispebjerg Hospi-
tal at sætte en vandforsyning i drift fra 
hospitalets egen vandboring i løbet af 
kort tid. Det blev også bragt vandtanke 
ind etc.

Vandforsyningen er værkernes an-
svar, men Region hovedstaden blev 
nødt til at kunne afhjælpe konsekven-
serne under forureningen, fastslog hun. 
Næste skridt er, ifølge Sille Arildsen, at 
vurdere Region Hovedstadens risiko-
profil:

Sille Arildsen

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN
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– Det skal foregå i et samarbejde med 
blandt andet politiet, kommunerne og 
Beredskabsstyrelsen. København til-
trækker store arrangementer, så vi skal 
også planlægge for, at beredskabet er 
godt nok til håndtere det.

Vi skal kunne håndtere kontamine-
rede patienter fra ulykker på farlige 
virksomheder. Det vil indgå i regionens 
beredskabsplan, som vi skal udarbejde, 
sagde hun.

– Sidste år flyttede man hele Trau-
meCentret fra Rigshospitalet til Herlev 
Hospital under skybruddet, så hospitalet 
skal også kunne varetage en sådan af-

tale. Der skal indgås aftaler regionalt og 
på tværs af regionen, så vi er enige om, 
hvordan vi håndterer hændelser.

En af de største pointer har været, 
at planlægge for, hvad vi tror der vil 
presser os og planlægge med generelle 
kapaciteter og forholdsregler, som kan 
bruges ved mange forskellige hændel-
ser uanset hvad det er, der udløser dem 
og tage vare på patienterne, sagde Sille 
Arildsen.

Operationel konsekvens analyse
Ex - forsyningssvigt

Situationer, der 
skaber pres

Konsekvenser Forebyggende tiltag Afhjælpende tiltag

Der meldes om total
svigt af vand- og
varmeforsyning

Ingen drikkevand

Enhver rengøring ophører –
hygiejneudfordring

Problem i tilfælde af brand

Afhængig af udendørs
temperatur

Patientbehandling kan kun 
fortsætte i et begrænset
tidsrum

Der foreligger retningslinjer for 
lederes og medarbejderes
pligter og opgaver ved
reduktion eller bortfald af de
kritiske, patientnære  tekniske
forsyninger

Etablering af nødanlæg med 
regelmæssig afprøvning

Aftaler med BRS om 
nødforsyning

Plan for lukning og
overflytning

Uddannelse i krisestyring

Øvelser

Etablering af overblik over 
udfald og tidshorisont herfor

Alarmering af personale og
ledelse – hvad og hvordan

Lukning for indtag og evt. 
overflytning

Etablering af 
krisestyringsorganisation med 
forsyningsafdeling og presse

Etablering af nødforsyning

Genetablering af forsyningen 
(den tekniske løsning)

Fordeling af flaskevand,
tæpper mv.

Udvælgelse af situationer med konsekvens for 
regionens kritiske funktioner

• Manglende præhospital adgang
• Mange kontaminerede patienter – meldte og selvhenvendere
• Mange infektionsmedicinske patienter
• Mange patienter med brandsår
• Modtagelse af mange svært tilskadekomne
• Mange patienter med behov for krisestøtte
• Massevaccination
• Hospital med forsyningssvigt (vand, varme, strøm og IT)
• Evakuering af hospital/afdeling/center
• Personalemangel
• Ekstraordinær udskrivning til kommune
• Mange hospitaler involveret i samme beredskabshændelse –

behov for opretholdelse af fælles situationsbillede

Region Hovedstadens meget enkle, 
logiske og anvendelige skema for alle 
der ønsker at etablere en operationel 
konsekvensanalyse

Her er nogle af de kriser, som Region 
Hovedstaden kalkulerer med at blive 
udsat for under fremtidige, utilsigtede 
hændelser
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PARAmETRISK DESIgN  AF 
HOSPITALER
Som et led i sit Ph.d studium er Malene Kirstine Holst i gang med et tre års erhvervsforskerprojekt hos 
AlECTIA A/S. Projektet er rettet optimalt design af hospitaler gennem en parametrisk designmodel – hvor 
konsekvenser af designvalg visualiseres og bliver vurderet i alle projektets faser.

AF joURNALIST joNAS vESTFALEN, 

KommUNIKATIoNSTANKEN

Gennem et tre årigt erhvervsforsker-
projekt vil civilingeniør Malene Kirstine 
Holst gennemføre et Ph.d. forsknings-
projekt om parametrisk design af hospi-
taler som et led i hendes forskeruddan-
nelse fra Aalborg Universitet.

Målet for projektet er at skabe en 
platform for viden om design af hospi-
taler, hvor anvendelighed er en af de 
vigtigste parametre. Det forsøges skabt 
gennem forskningsprojektet, der bliver 
gennemført i samarbejde med den råd-
givende virksomhed AlECTIA, der har 
mere end 100 års erfaring med design af 
hospitaler.

Begrebet ”anvendelighed” er i fokus 
til belysning af projektet. Målet er at 
skabe en designmodel og et dialogværk-
tøj, der kan kvalificere ingeniørernes 
input til arkitekterne, så arkitekterne 
bedre kan se, hvad ingeniørerne kan 
bidrage med i processen. Værktøjet skal 
desuden indeholde en dialogfunktion, 
da informationer om designprocessen 
skal udveksles begge veje.

FRA lOKAlT TIl Ny STRUKTUR

Hospitalsdesign er gennem de sidste 
100 år gået fra små lokale sygehuse til 
udvikling af store specialiserede sam-
lingspunkter. Den teknologiske udvik-
ling har været gennemgribende over 
samme periode, hvorfor forudsætnin-
gerne for teknologi og design har æn-
dret sig. Blandt de forudsætninger der 
har haft størst betydning for udviklingen 
udover den teknologiske udvikling, er 
demografi, sygdomsforløb, krav stillet 
fra borgere samt oplysning.

Om det, sektoren har været igennem, 
bedst kan betegnes som en evolution 
eller revolution, er et relevant spørgs-
mål at stille. Ved evolution forstås en 
langsom og gradvis udvikling ofte fra 
et mere primitivt stadie til noget mere 
sammensat og avanceret. Revolutionen 
er derimod en pludselig, gennemgri-
bende omvæltning af et samfund, dets 
styreform og institutioner, gennemført 
med magt til fordel for et nyt system. En 
analyse af data fra 2006-2010 viser den 
demografiske udvikling eller evolution. 
Antal sygehuspatienter og indlæggelser 
stiger, mens det totale antal sengedage 
falder. ydermere er der er stigning i pa-
tienter mellem 60 til 90 år, hvilket mar-
kerer den generelle for den pågældende 
befolkningsgruppe de kommende år.

En gennemgribende indgriben og 
stor omvæltning med henblik på at ud-
skifte systemet som forudsætning for et 
nyt, bedre og mere sammensat ses imid-
lertid i specialeplanlægningen og den 
nye sygehusstruktur, mod at Danmark 
i 2020 får et væsentligt bedre sygehus-
væsen med et sammenhængende akut- 
og præhospitalt beredskab.

FOKUS PÅ PATIENT OG 
EFFEKTIVT DRIFT
Målene med de nye sygehuse er bedre 
patientforløb, større brugertilfredshed 
og mere effektivt drift. Det skal blandt 

Malene Kirstine Holst



andet ske ved, at patientforløbet skal 
være bestemmende for de fysiske 
rammer med patienten i centrum for 
behandlingsforløbet på sygehuset. Der 
skal være mere fokus på patientforløb 
end faglige samarbejdsrelationer for at 
fremme optimal funktionalitet og logi-
stik, sammenhæng mellem sengeafsnit, 
ambulatorier, kontorer samt forsknings- 
og uddannelsesrum og centrale og fæl-
les faciliteter til diagnostik, operationer, 
perioperativ, intensiv og anæstesi.

Præmisserne, der ligger for hospita-
lerne og designet deraf, er fastfrosne 
anlægsudgifter, der er helt adskilt fra 
driftsomkostningerne, selvom anlægs-
udgifter blot er 2-2,5 gange de årlige 
driftsomkostninger. Ved ibrugtagning 
skal dette skæres med 8 %, der pt. er 
fordelt med 75-80 % til lønninger og 10-
15 % til supply og logistik.

De typiske rationaliseringer, der ses 
i hospitalsbyggeriet i dag, er først of 
fremmest reduktion af byggeriets kva-
dratmeter ved at mindske størrelser eller 
fjerne funktioner. Der er også arbejdet 
med øgning af åbningstider samt udlici-
teringer eller omlægning af finansiering 
og drift. Målet med forskningsprojektet 
er at få konkretiseret rationaliseringsmu-
ligheder og potentialer ud fra et holistisk 
perspektiv, hvor det ikke bliver kompro-
miser, der i længden bliver alt for dyre 
løsninger.

PARAMETRICERING

Forskningsprojektet søger at skabe en 
designmodel baseret på en matematisk 
beregningsmodel, hvor matematik, ar-
kitektur og programmering integreres. 
Udgangspunktet for modellen er seks 
optimeringsobjektiver, der sammenhol-
der og afvejer de mange parametre i ho-
spitalsdesign. Formålet er at visualisere 
konsekvenser ved valg og alternativer, 
der er i den tidlige designproces for at 
fremme et holistisk perspektiv på hospi-
talet og undgå dyre kompromiser.

De seks optimeringsobjektiver er 
anlægsomkostninger, driftsomkostnin-
ger, hospitalsprocedurer, patientforløb, 
fleksibilitet og helende arkitektur. De-
signmodellen søger at facilitere imple-
mentering af evidens i designprocessen 
gennem data, der informerer de forskel-
lige perspektiver i hospitalsdesign.

Med udgangspunkt i parametri-
cering udvikles en model, der kan 
håndtere data inden for de forskellige 
fagligheder til den tidlige designfase. 

Den parametriske model muliggør en 
skematisk beskrivelse eller anskuelig-
gørelse af en abstrakt, kompliceret 
størrelse eller sammenhæng. Dermed 
skabes en opløselighed af de parame-
tre, der indgår i arkitekturen af et ho-
spital, hvor de beskrives som de indivi-
duelle parametre, de er i sig selv men 
også i relation til andre – bindingerne 
mellem parametrene.

Ved at anvende den parametriske de-
signmodel vendes designprocessen på 
hovedet, da der ikke designes en resul-
terende geometri. Designet ligger deri-
mod i at beskrive den mellemliggende 
konstruktion, der definerer geometrien. 
De eksterne forhold er i fokus som 
primær drivkraft i form af specialeplan-
lægning, sygehusstruktur, demografi 
og populationens sundhed. Den mel-
lemliggende konstruktion udledes af de 
primære drivkræfter, hvilket beskriver et 
behandlingsbehov i kapaciteter, kvalite-
ter og tider.

Hospitalets geometri bliver således 
den resulterende geometri, der skabes 
som aflede af den mellemliggende 
konstruktion og beskriver hospitalets 
parametre i variable, knudepunkter og 
binderne. Designmodellem er således 
baseret på beskrivelser af hospitalets 
primære og sekundære funktioner i 
form af diagnosticering, behandling og 
pleje samt de supporterende hospitals-
funktioner, der ligger bag dette. Dette 
gøres for at få helikopterperspektiv på 
designet, hvor hospitalets forstås i dets 
funktionelle egenskaber frem for som en 
bygningskrop.

OPTIMERINGSPROCEDURER

Designmodellens opbygning består af 
funktioner for betingelser og beskrivel-
ser under hvert optimeringsobjektiv. 
Disse funktioner skaber designkrav, hvil-
ket leder til omkostningsfunktioner for 
de seks optimeringsobjektiver. Desig-
nkravene og omkostningsfunktionerne 
fungerer som inputparametre til næste 
skridt, således der er indbygget en itera-
tiv proces i modellen.

Alle omkostningsfunktionerne er 
betingede af de omkostninger, der 
foranlediges af bygningskroppen og 
designvalget. Opbygningen med be-
skrivelsesfunktioner, designkrav og 
omkostningsfunktioner skaber mu-
lighed for at designmodellens output 
består af både grafer og data samtidig 
med, der er et generativt lag til at skabe 

rumprogrammer og grafiske planer for 
hospitalet.

Eftersom hospitalets geometri de-
fineres gennem funktionalitet, er det 
hospitalets overordnede logistik mellem 
funktionerne, der definerer sammen-
hæng og sammensætning af rum, hvor 
wayfinding, tilgængelighed, samarbejde 
samt brug af personale er funktioner, 
rumsammensætningen skabes med re-
spekt til. Der eksemplificeres et arbejde 
med optimering af hospitalsprocedurer 
gennem medarbejdernes interne gå-
distancer, hvor fordeling af rum sker ef-
ter variable akkumulerede gå-distancer 
i forhold til personalerum. Outputtet er 
visualiseringer af data som grafer, tabel-
ler og rumprogrammer, og de beskrevne 
scenarier af patientforløb giver beskri-
velser af betingelserne og patienternes 
behandlingsforløb og vej gennem hele 
hospitalssystemet.

En multiobjektiv optimering samler 
de seks optimeringsobjektiver i nogle 
kurver, der visualiserer konsekvenserne 
af de designvalg der træffes i designpro-
cessen. Det samlede resultat indeholder 
en værdisætning med afvejning og prio-
ritering af de forskellige optimerings-
objektiver: anlægsomkostninger, drifts-
omkostninger, hospitalsprocedurer, 
patientforløb, fleksibilitet og helende 
arkitektur.

FORDElE OG VæRDI

Parametrisk design giver mulighed for 
at styre og ændre på selve objekterne 
– men også på de bindende forhold 
mellem disse. Derved er det muligt at 
beskrive bindingerne gennem matema-
tiske modeller, men også selve objek-
terne.

Således kan der komme tal på den ar-
kitektoniske sammenhæng, der beskri-
ver flow og sammenhæng i bygninger. 
Opløseligheden, der skabes gennem 
parametriceringen, skaber en ny måde 
at se hospitalet på og ved at lave en 
objektfunktion over designet, kan dette 
visualiseres. Det opløser hospitalet i 
mindre elementer, hvilket skaber mulig-
heder for en skalerende håndtering af 
designet, medens håndteringen er lag-
ret i modellen, der opdateres løbende. 
Modellen forholder sig løbende til den 
øvrige skalering, selvom delenheder bli-
ver ændret eller bearbejdet. Dette gør 
fejlmeldinger og konsekvensbehandling 
en aktiv og synlig del af modellen.

Forskningsværdien i projektet lig-
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ger i forlængelse af den forskning, der 
foretages inden for arkitekturen, hvor 
digitale muligheder giver nye mulig-
heder i designprocesserne men også 
for designet. Parametrisk design er et 
udtryk for, ligesom generativt design, 
eller integreret design, hvor der aktivt 
anvendes integration af beregninger i 
designprocessen. Dette projekt sætter 
hospitalssammenhængen som kontekst 
for de retninger, der forskes i inden for 
arkitektur.

En udviklingsmæssige værdi ved 
projektet er at bidrage til udvikling i 
byggebranchen generelt, men også at 
bidrage til den arkitektoniske udvikling 
med mere smidige designprocesser 
og bedre arkitektur. Inden for hospi-

talssektoren fokuseres på bidrag med 
konsekvensvisualisering og fremtids-
sikring af hospitalsbyggerier samt mere 
optimale hospitaler. Projektet søger at 
skabe en videnskabelig designmodel for 
hospitalsdesign, der faciliterer ‘evidens-
baseret design’.



UDSTILLERPRoFIL

care-call a/s
Vi takker for den store interesse, der var i relation til vores 
stand på FSTA’s årsmøde i Kolding.
 
Især tak for den gode respons i forhold til vores løsninger 
indenfor mobil kaldehåndtering og patientterminaler.
 
Det var rigtig spændende at vise mulighederne for patientkald 
med BEST Software Suite, der kan håndtere alarmer til person
søgere, DECT telefoner og mobiltelefoner samtidig. Systemet 
understøtter ”One Phone Strategy”, hvor hver enkelt ansat kun 
behøver at anvende én kommunikationsenhed.
 
Yderligere informationer fås hos Peter Kirkegaard 
86 93 46 10 eller 22 79 75 00.

UDSTILLERPRoFIL

Kidde Danmark lancerede EkoTek, et nyt trådløst, in
novativt og pålideligt overfalds og lokationssystem, som gør 
det enkelt for bæreren af en overfalds og lokationsenhed at 
tilkalde assistance i en situation, hvor der er behov for hjælp. 

EkoTek opdaterer løbende alarmafsenderens lokation 
ved hjælp af trådløse repeatere monteret i loft eller væg. 
Repeaterne danner automatisk et selvorganiserende, selv
reparerende netværk, som muliggør trådløs kommunikation 
mellem EkoTekenheder.  Når der udløses en alarm, af
sendes også lokationsangivelse til de EkoTekenheder, som er 
tilsluttet netværket.  Disse enheder kan afsende bekræftelse 
på modtagelse af alarmen, og afsenderen ved så, at hjælpen 
er på vej.

EkoTek systemet er særdeles velegnet til hospitaler, jobcentre, 
lagerbygninger, butikker, industrien og kontorer.

UDSTILLERPRoFIL

nora systems er global markedsledende når det gælder 
gummigulve til hospitaler og laboratorier.
nora gummigulves styrke er lave driftsomkostninger – er
gonomi – slidstyrke – bæredygtighed og miljø..
På konferencen i Kolding havde nora systems 2 nyheder:
En dugfrisk rapport fra HCWH (Health Care Without Harm) 
hvor der sammenlignes PVC – linoleum – og gummigulve. Rap
porten er lavet for at finde det bedst egnede gulv til hospitaler 
og laboratorier, ud fra kriterier som: bæredygtighed, giftighed, 
driftsøkonomi, hygiejne, rengøring og ecocertificering. Konklu
sionen peger klart på gummigulve.
En anden nyhed er verdens første miljøcertificerede gulv
system nora system blue® (primer, spartelmasse, lim og 
gummigulv) hvor der garanteres en samlet lav emission. nora 
system blue® er Blue Angel og EC 1 plus certificeret.
Kontakt nora systems for yderligere information 4343 9393 
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UDSTILLERPRoFIL

Silentia ApS udstillede det sidste nye indenfor hygiejnisk 
patientafskærmning og havde opbygget standen i egne 
produkter. Der var derfor rig mulighed for at se både de 
velkendte gavl og foldeskærme og det nye system med 
faste skærme i daylight materiale.

Tak for et rigtigt godt årsmøde

Silentia ApS
Tlf. 39 90 85 85
Email info@silentia.dk
www.silentia.dk
www.facebook.com/Silentia.Danmark

UDSTILLERPRoFIL

Højager Belysning A/S deltog med succes i FSTA’s 
generalforsamling hvor der blev præsenteret spændende nye 
produkter fra Derungs, Waldmann og Philips.

Focus var især rettet på LED undersøgelses, bord og loftbe
lysning, samt præsentationen af alle de nye LED lyskilder der 
var med på standen.

Standen var meget velbesøgt og mange nye kontakter blev 
etableret med ønske om efterfølgende information og besøg 
af konsulenterne fra Højager Belysning A/S’ projektafdeling. 
Især spørgsmål omkring energioptimering var et af ho
vedspørgsmålene fra de besøgende som alle naturligvis er 
interesseret i at spare på energiudgifterne.

UDSTILLERPRoFIL

Johnson Controls Køleteknik
Det var en rigtig god udstilling hvor vi fik snakket med mange sygehusma
skinmestre, både nye og allerede kendte. Vi fik mange gode kontakter med 
derfra og fik en god snak med alle besøgende.
Især oplevede vi stor fokus på det nye 80 graders anlæg som vi har leveret 
til Odense Universitetshospital. Det nye frysehus er det første af sin slags i 
Europa. Frysehuset er både godt for miljøet og økonomien, for selvom fryse
kapaciteten øges, bruges der mindre energi og dermed spares der penge. 
Endvidere var der stor interesse for vores nye iRIS koncept. Intelligent Re
mote Information Services (iRIS) er et unikt koncept fra Johnson Controls, 
der omfatter indsamling af driftsdata fra køleanlægget samt lagring og auto
matisk viderebehandling af disse data, så de bliver tilgængelige på en oversku
elig måde. De behandlede data kan anvendes som grundlag for en løbende 
evaluering, der kan bidrage til løbende optimering af driften af køleanlægget i 
den hensigt, at forøge produktiviteten og mindske energiforbruget. 

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.facebook.com/Silentia.Danmark


VENTILATION PÅ oP-STUER
Ifølge overlæge Frank Farsø Nielsen fra Aarhus Universitetshospital, DNU, har valget af ventilationssystem 
på OP-stuer direkte betydning for postoperativ infektion ved infektionsfølsom kirurgi, fortalte han på 
årsmødet i Kolding. 

AF joURNALIST joNAS vESTFALEN, 

KommUNIKATIoNSTANKEN

Når der skal vælges ventilationssystem 
til OP-stuer, skal der tages en stilling til 
en lang række faktorer som funktiona-
litet, virkningsgrad, driftssikkerhed og 
økonomi. Og det er naturligvis ikke helt 
uvæsentligt, hvilken løsning der bliver 
valgt i forhold til at nedsætte risikoen 
og undgå infektion i forbindelse med 
operationer.

I dag ved vi, at årsagerne til dybe 
infektioner skyldes en lang række mi-
kroorganismer, der kan være til stede 
i forskellige miljøer og dermed skabe 
grundlag for en lang række risikofak-
torer, hvor vi dog langt fra kender alle 
faktorerne. Og der kan reelt være flere 
hundrede forskellige, der alle kan spille 
ind på hver sin måde.

For at slå fokus fast drejer det sig om 
definitionerne til postoperativ infektion 
og infektionsfølsom kirurgi. Først-
nævnte, den postoperative infektion, er 
en dyb infektion omkring isatte frem-
medlegemer med særligt alvorlige kon-
sekvenser for patienten med væsentlig 
økonomisk belastning til følge.

Sidstnævnte, den infektionsfølsomme 
kirurgi, er kirurgiske indgreb med særlig 
infektionsrisiko, hvor der benyttes større 
fremmedlegemer som fx ledprotese.

MANGE RISIKOFAKTORER

Der er som nævnt et stort antal risikofak-
torer, der gør sig gældende i forbindelse 
med operationer. Især de udefrakom-
mende mikroorganismer, der kan op-
træde i varierende arter og antal, er en 
nødvendig årsag til dybe infektioner 
men samtidig ikke alene en tilstrækkelig 
årsag.

Blandt risikofaktorerne, der kan 
påvirke både udvikling og omfang af 
infektioner er variationen af både sam-
mensætning, styrke og samspil. Og 
det er helt indiskutabelt, at den dybe 
postoperative infektion er multifaktorielt 
betinget.

Risikofaktorerne kan opdeles i en lang 
række udefrakommende årsager, der 
både kan være relateret til medarbej-
dere, patienter og de fysiske omgivelser. 
Det kan være de fysiske rammer med 
ventilationsanlægget, antallet af perso-
ner, beklædning, adfærd og valg af im-
plantat. I forhold til de patientrelaterede 
faktorer er det blandt andet køn, alder, 
ernæringstilstand, co-mobiditet, infekti-
onsstatus, immunitetsforhold og antibio-
tisk status, der kan gøre sig gældende.

De individuelle faktorers betydning 
er relativt udokumenteret og har nogle 
forskningsmæssige vanskeligheder. De 
relative faktorers betydning er ganske 
udokumenteret med de forskningsmæs-
sige vanskeligheder, og det betyder, at 
vi faktisk intet ved derom – og sandsyn-
ligvis næppe kommer til det.

Hvad er det for faktorer, der batter i 
den konkrete situation, og hvilke forhold 
er relevante at fokusere på, når der skal 
fokuseres på fremtidige investeringer?

BAGGRUND

Standardisering af risikoprocedurerne 
er en forudsætning for forudsigelighe-
den om risiko ved behandling, og reel 
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forskning er en forudsætning for, at man 
overhovedet kan sammenligne behand-
linger. Derfor bør man beskrive selek-
tion af patienter, nationale referencepro-
grammer for udskiftning af eksempelvis 
knæ og hofter, systematisk anvendelse 
af antibiotika og hygiejne på OP. Faktisk 
er det ikke mange år siden, personalet 
gik rundt på OP-stuer i bomuldsdragter, 
påpeger Frank Farsø Nielsen.

Desuden bør ventilationstypen be-
skrives. laminar Air Flow, lAF – også 
kaldet ultraren luft – er i dag næsten 
blevet standard på omtrent 90 % af de 
danske OP-stuer. Dette valg skyldes pri-
mært de danske retningslinjer (CAS-SSI) 
og et særligt fokus på, at der reelt kun er 
én risikofaktor for infektioner – nemlig 
luftens renhed.

Dette valg er nærmere baseret på en 
historisk udvikling frem for videnskab 
og hverken taget af hensyn til arbejds-
processer, arbejdsmiljø eller økonomi. 
Og holder påstanden overhovedet, at 
lAF nu også er ultraren luft.

Den historiske baggrund skyldes især 
den moderne hofteproteses fader, Sir 
John Charnly. Hans erfaringer fra slut-
ningen af 60´erne ville i dag ikke være 
blevet offentliggjort som faktuelt, da 
mange ændrende faktorer resulterede i 
stor usikkerhed for validiteten.

Men også lidwell har i det historiske 
perspektiv været en stor kanon – og 
måske med urette, da der også her var 
rigtig mange fejlmuligheder i forhold 
til de faktorer, han havde opstillet i sin 
tese fra perioden 1974-1979. Blandt 
andet 19 sygehuse fra 3 lande med sam-
menligning af 6 ventilationssystemer, 2 
beklædningstyper og 42 operationsbe-
tingelser – foruden fejl i studiedesign 
med blandt andet manglende balance i 
patientsammensætning, omgruppering 
midt i studiet, manglende standarder for 

bakterieprøver eller uens antibiotikabe-
handling.

Intet desto mindre er lidwell lidwell 
blevet globalt trendsættende for en 
sammenhæng mellem CFU og infektion 
og en maksimal grænseværdi på 10 
CFU/m2 so, arbitrært definition på ul-
traren luft. Dette har siden været global 
og national grænseværdi for infektions-
følsom kirurgi, hvorefter industrien har 
taget over.

TAF VS lAF

Formålet med ventilationssystemer er i 
dag at sikre luftens renhed i operations-
feltet. Antallet af partikler i luften skal 
minimeres gennem filtrering, hvor der er 
stor forskel på filtrene. De to grundtyper 
på ventilation opdeles i TAF, Turbulent 
Air Flow – og det allerede nævnte lAF.

TAF er konventionel ventilation, hvor 

filtreret luft blæses ind og via turbulens, 
blandes med den eksisterende luft for 
at opnå samme partikeltæthed i hele 
rummet. Det er ganske udmærket til 
almindelige lokaler – men uegnet i ope-
rationsøjemed.

lAF er derimod filtreret luft, der 
indblæses i kontrollerede parallelle 
strømme mod operationsfeltet vertikalt 
og horisontalt for at skabe en central 
zone af filtreret ultraren luft i selve ope-
rationsfeltet og efterfølgende forsvinder 
fra åstedet. lAF har altid været monteret 
HEPA-filter og fungerer i det tomme 
rum med patienten på bordet. Men når 
der fx kommer lamper og medarbejdere 
til stede, bliver der skabt turbulens, der 
kan betyde, at den urene luft kommer 
tilbage til operationsbordet.

Den svenske ventilationsingeniør og 
licentiat, Johan Nordenadler, har i ny 
ventilationsforskning sammenlignet lAF 

Frank Farsø Nielsen
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og TAF blandt andet i forhold til opera-
tionsdragternes og slusesystemernes 
betydning.

Ny FORSKNING

Dokumentationen sker blandt andet ved 
kontrolleret og blind måling af partik-
ler eller kim i luften. Derved kan fakta 
standardiseres, give store materialer 
og informationer om luftens sterilitet i 
operationsfeltet og give en indikator for 
faktorer til luftbåren smitte. Men det 
giver også mulighed for at sammenligne 
forskellige ventilationssystemer i forhold 
til luftens renhed og lAF – og den fak-
tiske illusion om, at turbulens ikke har 
indflydelse på lAF.

Men det er et reelt faktum, at turbu-
lens har indflydelse på lAF, og man skal 
ikke søge længe på internettet for at 
finde en lang række eksempler med for-
skelligt lys og røg, der viser at der opstår 
stor turbulens.

Nordenadler har lavet tilsvarende 
TAF-forsøg med diffus lufttilførsel i hele 
loftet, hvor der sker en opblanding af 
luften i lokalet. Der er ingen kolde eller 
varme zoner, ingen træk, og personer 
står ikke i vejen samtidig med, at der 
er lige ”rent” i hele lokalet. Samtidig 
har man ved CFU-målinger vist, at hver 
person afgiver store mængder partikler, 
hvoraf mange kan være bakteriebæ-
rende.

Problemet med lAF er, at under ope-
rationer skaber fx lamper og personer 
i bevægelse et relativt vakuum i opera-
tionsfeltet, der giver mulighed for til-
strømning af relativt uren luft. Derimod 
kan der være en god fidus med TAF, 

der yderligere bliver blandet med den 
eksisterende og allerede blandede luft. 
luftens renhed afhænger dermed af an-
tal personer, personernes udskillelse af 
partikler og det samlede luftskifte.

KONKlUSIONEN ER

Nu skulle man tro, disse forhold var vel-
beskrevet i litteraturen – men det er det 
ikke. Der findes i alt kun 2 systematiske 
reviews – norsk MTV fra 2001 og dansk 
MTV fra 2011.

Den norske konklusion er, at der ikke 
er publiceret ét eneste kvalitetsstudie 
på dette område, og at retningslinjer om 
ventilation derfor er baseret på hypote-
ser og tro – frem for fakta.

I et samarbejde mellem Sundhedssty-
relsen og ÅUH, er der foretaget en me-
dicinsk teknologivurdering af ventilation 
på OP-stuer for at vise, om lAF har en 
effekt på forekomst af infektioner.

Rapporten er offentliggjort, og kan 
findes på findes på www.sst.dk. Søg på 
Ventilation operationsstuer.

Den har sat sig nogle spor i samfundet 
og debatten om evidens for valg af venti-
lationstype. SST projektgruppen har be-
stået af ingeniører, økonomer, epidemio-
loger og ortopædkirurger med målet at 
sætte fokus på postoperative infektioner, 
hvor mikroorganismer er en nødvendig 
forudsætning – men samtidig ikke en 
tilstrækkelig grund til infektioner.

Udvikling af infektion påvirkes af 
mange risikofaktorer i lokalet, og luftens 
renhed via ventilationen er blot én ud 
af de mange risikofaktorer – en faktor, 
der får stor opmærksomhed og har store 
omkostninger.

I vurderingen har man sammenlignet 
formål, teknologi og økonomi med me-
tode for at fremkomme med nogle reelle 
fakta på, hvorfor der er forskel på lAF 
og TAF, 

Konklusionen er, på baggrund af 
disse studier, at lAF reelt er spild af 
penge. Det giver ikke nogen hygiejnisk 
fordel og kan i sidste ende have en ska-
delig effekt på patienten.

Ved at installere TAF vil det i stedet 
medføre bedre plads og logistik samt 
give ensartet temperatur i rummet, min-
dre træk og nedsætte baggrundsstøjen 
betragteligt.

Derfor lyder opfordringen, at frem-
tidig forebyggelse og overvågning af 
infektion bør fokusere på, at infektion er 
et samlet resultat af et varierende antal 
potentielle, disponerende faktorer, som 
der skal tages hensyn til.

http://www.sst.dk
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INDRETNING AF oP-STUER
Arkitekt Anne Underhaug fra arkitektfirmaet C.F. Møller har gennem de sidste år været involveret i flere 
nye sygehusbyggerier. Dermed har hun en bred viden om indretning og disponering af OP-stuer med 
fokus på flow og logistik, som hun delte med deltagerne på FSTA Årskonference i Kolding.

AF joURNALIST joNAS vESTFALEN, KommUNIKATIoNSTANKEN

Det er ikke kun i Danmark, vi i disse år 
fokuserer på de åbenlyse drifts- og be-
handlingsfordele, der er ved at udvikle 
nye supersygehuse med stor kapacitet. 
Derfor har Anne Underhaug fra C.F. 
Møller været involveret i byggeri af 

både det nye AHUS ved Oslo og DNU i 
Aarhus, og har dermed fokus på forde-
lene ved bedre disponering af operati-
onsafsnit, funktioner og adfærd, indret-
ning af OP-stuer samt hybridstuer.

Den viden, vi har i dag om hygiejne 

og bakterier, er jo langt fra gamle dage, 
hvor det overhovedet ikke var et om-
råde, man fokuserede på, da man af 
gode grunde ikke havde viden derom. 
Et eksempel er Old Operating Theatre 
i london fra 1822, hvor operationerne 
foregik i et operationsauditorium med 
tilskuere tæt omkring.

Først engang i løbet af 1880´erne 
begyndte man så småt at få øjnene op 
for, hvilken effekt bedre hygiejne kunne 
have på de efterfølgende helingspro-
cesser. Derefter tog udviklingen og 
opbygning af viden på området for alvor 
fart, og i dag kan Krankenhausbau do-
kumentere, at OP-stuer stadig benytter 
elementer og opstillinger, der har over-
levet mere end 50 år.

INGEN FACITlISTE

Blandt de forhold, der har udviklet sig 
væsentligt, er OP-stuernes størrelse. 
Mens man i 60´erne byggede en ope-
rationsstue på 30-40 m2, der vil kunne 
dække de fleste specialer, ønsker man 
i dag oftest flere og større stuer, da der 
stadig udvikles meget nyt udstyr, og stu-
erne dermed også etableres, så de kan 
benyttes i fremtiden.

En koncept udredning fra lOCUM i 
2009 (Stockholm), der ligger til grund 
for nybyggeri i Sverige, foreslår gene-
relle OP-stuer på 60 m2 placeret parvis 
med separate udpakningsrum i mellem 
stuerne.

I forbindelse med den generelle ind-
retning er det vigtigt, at der er høj grad 
af brugerindflydelse. Meget af basisud-
styret i OP-stuerne er ens, men der er 
forskellige holdninger til fx faste skabe 
eller håndvaske på stuen. I Norge place-
rer man ikke håndvaske på OP-stuerne 
for at undgå smitterisikoen fra afløb.

Der er ikke nogen facitliste til, hvor-
dan man bedst muligt disponerer OP-
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afsnit. I ældre sygehuse i Skandinavien, 
og generelt i Tyskland, benytter man i 
dag et 2-korridors-system, hvor den ene 
gang er steril-gang. Der er dog ingen 
evidens for, at en separat sterilgang har 
nogen effekt, hvorfor man på nyere 
skandinaviske sygehuse er gået bort fra 
det.

Blandt andet giver løsningerne med 
2-korridorssystem mørke arealer med 
lidt – eller slet intet dagslys til Op-stu-
erne og afdelingernes andre funktioner, 
hvilket ikke er optimalt for medarbej-
dernes trivsel. Desuden er det også er 
en særdeles arealkrævende løsning, der 
dermed også er dyrere at etablere.

OPTIMERER ARBEJDSMIlJØET

På DNU Aarhus og Nya Karolinska i 
Stockholm har man i stedet valgt at dis-
ponere OP-afsnittene med OP-stuerne 
ud mod facaden og dermed kun en 
gang – eller dobbelt-gang. Det er en 
arealbesparende løsning med dagslys, 
der optimerer arbejdsmiljøet.

Af hensyn til hygiejne skal gangene 
udformes som en semi-restriktiv gang. 
Det vil sige, at medarbejderne iklæder 
sig OP-tøj (grøn gang). Det betyder 
også, det er nødvendigt med fokus på 
hygiejne i forhold til ekstra leverancer 
eller når personalet bevæger sig ind og 
ud fra OP-stuer i brug, om der skal være 
gennemstikskabe, eller om der skal 
etableres specielle sluser til regulering 
af adfærd.

AHUS, AKERSHUS

Ved Akershus i Oslo har man i 2011 
afsluttet byggeriet af AHUS, Akershus 
Universitetssykehus på 137.000 m2, 
hvoraf de 118.000 m2 er fra perioden 
2004-2011. AHUS har 20 OP-stuer på 
50 m2 fordelt på forskellige specialer 
samt to interventionstuer på 70 m2.

Operationsstuerne er placeret på 
5. etage med en fælles perioperativ 

afdeling. Operationsafsnittet er direkte 
tilknyttet akutmodtagelsen med en se-
parat ”akutsøjle” med egne elevatorer 
direkte fra modtagelsen. Operationsaf-
snittene er udformet med en korridor, 
hvor alle stuer og øvrige arbejdsrum har 
vinduer og dagslys.

I underetagen lige under OP-afsnit-
tene er sterilcentralen placeret. Der er 

også ”steril-sløjfe”, hvor procedure-
vogne pakket i sterilcentralen sendes op 
til OP-afsnittet i en separat sterilelevator, 
og beskidt udstyr sendes direkte ned til 
sterilcentral i en anden beskidtelevator.

Som udgangspunkt blev alle OP-stuer 
tegnet som en standard. Dette ændrede 
sig, efterhånden som de forskellige 
stuer er blevet tilpasset til de enkelte 

Arkitekt Anne Underhaug



specialer. Dog har de alle samme grund-
rids, og alle er etableret med en proce-
durevognniche og gennemstikskabe, 
der kan betjenes fra gangen uden at 
forstyrre procedurer i OP-stuen. Der er 
ingen faste skabe på stuen. Fire af stu-
erne er lAF-stuer.

ÅUH I SKEJBy OG AARHUS

I Region Midtjylland har C.F. Møller 
været arkitekter på byggeriet af DNU i 
Skejby med et samlet etageareal i 2020 
på 340.000 m2. Under planlægning af 
OP-stuerne har man draget nytte af 
andres erfaringer og valgt at etablere af-
snittet som 1-korridorløsning, med OP-
stuer mod facaden og mellemliggende 
udpakningsrum.

Operationsafsnit er meget dyre area-
ler at etablere, og derfor er det vigtigt at 
tænke på løsninger, der giver effektivitet 
og giver bedre operationstider på de 
enkelte OP-stuer, samt på hvilke proces-
ser, der kan foretages udenfor stuen, så 
tiden på stuen ikke belastes yderligere.

I dag kører man fx ikke med en 
bedøvet patient, da patienter i stedet 
bedøves på selve OP-stuen. lejring af 
patient og udpakning er funktioner, der 
kan foregå udenfor stuen. DNU er der-
for planlagt med et udpakningsrum, der 
betjener 2 stuer.

Som udgangspunkt er OP-stuerne 
indrettet som standardrum på 60 m2, 
hvilket giver større mulighed for flek-
sibilitet og tilpasning til eventuelle 
fremtidige behov. Ud over standard-
indretningen er der indrettet med til-

lægsudstyr til de forskellige specialer. 
Princippet om 1-korridorsløsningen er 
valgt ud fra nogle af de samme princip-
per som på AHUS i Akershus. Der er fo-
kus på økonomi, fleksibilitet, lysforhold 
og arbejdsmiljø.

Et indslusningssystem med varer fra 
vareelevatorerne i den ene side og pa-
tientflow fra den anden side skal i kom-
bination med 2 indslusningsrum til hver 
OP-stue og gennemstikskabe fra gan-
gene sikre effektivitet og bedre logistik 
på afsnittet. Desuden skal lægevask og 
omklædning foregå i centrale områder, 
inden man går ind på OP.

C.F. Møller har gennem tiden haft 
mange sygehuse på tegnebrættet og har 
derfor fået stor erfaring med at sætte pa-
tienten i centrum og samtidig give plads 
til både eksisterende rammer og medar-
bejdernes daglige arbejdsforhold. Det 
betyder også, at kompetencerne med 
sygehusarkitektur løbende udvikles i 
takt med antallet af opgaver med fokus 
på at hospitalsbyggerier skal baseres på 
overholdelse af de økonomiske rammer 
ved både etablering og drift kombineret 
med optimal indretning, øget logistik, 
bedre arbejdsmiljø og patientflow.



Philips - din partner hele vejen

Philips er globalt involveret i totalentreprise-projekter, hvor vi bl.a. indretter nøglefærdige afsnit på hospitaler, 
foretager energiscanninger samt optimerer workflows i eksempelvis scannerrum og andre afsnit i sygehuset. 
Derved har Philips opbygget en stor ekspertise inden for rådgivning og vi ønsker at være en aktiv aktør i op-
bygningen af fremtidens danske sundhedssystem. Vores LED-løsninger kan spare op til 80 % af elforbruget til 
belysning og ved at anvende dynamisk lys i vente- og scannerrum, kan man opnå forbedret patient flow, samtidig 
med at patientens, de pårørendes og personalets velbefindende forbedres. 
Læs mere om hvordan Philips kan hjælpe med løsninger og koncepter inden 
for healthcare ved at besøge www.philips.dk/healthcare 
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ROTORVEKSLERNE HAR
mANgE KLARE FoRDELE
Fremtiden er klart på de roterende veksleres side, fastslog en ekspert, ingeniør Hans Theil, men de kræver 
som anden teknik ordentlig vedligehold og opmærksomhed

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

Der er mange betænkeligheder ved at 
anvende roterende varmevekslere på 
hospitalerne, men de er ubegrundede 
for der er tværtimod mange fordele ved 
at bruge dem på hospitalerne, mener en 
ekspert, ingeniør Hans Theil, Søren Jen-
sen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

De er mere energieffektive og opfyl-
der skærpede krav til energioptimeret 
drift hvis bygningsreglementets krav om 
70 pct. i effektivitet skærpes til 80 pct. i 
2015. De fylder samtidig meget mindre 
og er billigere i anskaffelse og drift.

De skaber også et bedre indeklima, 
da de ikke udtørrer luften, de iser ikke 
til om vinteren og er oplagte på de nye 
sygehuse. Men rotorvekslere er aldrig 
slået an i Danmark modsat i Sverige og 
Norge, der har anvendt dem i mange år.

Når rotorvekslere fravælges, skyldes 
det formentlig frygten for at få overført 
smitte fra udsugning til indblæsning. 
Der er lækager i en rotorveksler i større 
eller mindre grad. lækagen skyldes bør-
ste og skæve rotorhjul skal medføre stor 

lækage. Derfor skal der være fokus på, 
at hjulet er monteret og kører korrekt, 
så utilsigtet luftoverførsel undgås, påpe-
gede Hans Theil.

lækager skal ledes fra indblæsning 
til udsugning. Derfor skal det løbende 
kontrolleres, at der er overtryk på ”den 
rene side”, betonede han. Overført 
udsugningsluft inde i hjulet skal blæses 
retur, såkaldt renblæsning. Hans Theil 
forklarede virkemåden der er sådan, 
at udsugningsluften inde i rotorhjulet 
skal erstattes af indblæsningsluft, inden 
hjulsektionen når ind i den rene ind-
blæsning. Rotorhjulet overfører stort 
set ingen partikler på sin overflade. 
Indblæsningen skal forsynes med et 
klasse F7 filter i udsugningen før det når 
rotoren. Da rotorvekslere er følsomme 
for støv, anbefales netop brug af F7 filtre 
både for indblæsning og udsugning.

Trykforholdene skal være sådan, at 
lækager ledes fra ren til uren i rotoren. 
Det er vigtigt at bestille roterende 
vekslere med renblæsningszone, un-

derstregede Hans Theil. Manglende 
zoner menes at være den hyppigste fejl 
på rotorvekslere og årsagen til deres 
dårlige ry.

Kører rotorhjulet hurtigt, kan det ikke 
nå at blive blæst rent.

– At hjulets overflade ikke overfører 
partikler, er måske ikke en helt korrekt 
påstand, sagde Hans Theil, for det kan 
ikke helt udelukkes.

Bakteriebærende kim kan ifølge en 
rapport fra lunds Universitet i et vist 
omfang overføres, men de kan under 
alle omstændigheder fanges i F7 filter 
før luften når veksleren, tilføjede han.

Der vil derefter være så få partikler 
tilbage, at det er helt uden betydning 
sammenlignet med den påvirkning pa-
tienterne er udsat for fra andre kilder.

Når rotorvekslerne anvendes korrekt, 
er de lige så sikre som alternativerne, 
lød Hans Theils dom over den mistæn-
keliggjorte rotortype.

BEDRE INDEKlIMA OG HØJ 
EFFEKTIVITET
Rotorvekslere tilbagefører fugt til 
indeluften i bygninger ved at binde 
kondensvand/vand på luftform på ro-
torhjulet, der genfordamper/frigives i 
indblæsningen. Dermed overføres også 
til en vis grad vandopløselige lugtstoffer 
fra mad, som der bør tages højde for det 
ved installation, påpegede han.

Generende lugte kan reduceres ved 
at anbringe et combi-filter med aktivt kul 
i udsugningen. Der findes også rotorhjul 
(SEMCO) med belægninger, der ikke 

En årsag til rotorvekslernes dårlige ry er 
skæve hjul og sjuskede samlinger, der 
skaber utilsigtede slipstrømme.
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kan overføre organiske luftarter. Disse 
bruges i England og USA.

Rotorvekslere kan tilbageføre 70-80 
pct. af fugten og bevare et godt inde-
klima. En anden klar fordel ved rote-
rende vekslere er, at de ikke tiliser og 
fryser som kryds- og modstrømsveks-
lere med en virkningsgrad på 80 pct. og 
derfor ikke får reduceret virkningsgrad.

Roterende vekslere er desuden me-
get kompakte sammenlignet med højef-
fektive kryds/modstrømsvekslere med 
en tør virkningsgrad på 80 pct. De er, 
påpegede Hans Theil, op til 8-10 gange 
mindre.

En rotorveksler koster 6-8 kr. pr. kbm 
luft/ timen, mens prisen for kryds- og 
modstrømsvekslere ligger oppe på 25-
30 kr. i samme virkningsgrad. For et an-
læg på 10.000 kbm./h koster rotorveks-
leren og mindre bygning ca. 250.000 kr. 
mindre, ifølge Hans Theils beregninger.

Statens Serum Institut (SSI) har 
skriftligt godkendt anvendelse af rotor-
vekslere på Aabenraa Sygehus under 
angivne betingelse, herunder udvidet 
kontrol og logning af driftstilstande. 
Mens han som ekspert havde tal og 
svar på næsten alt, manglede han umid-
delbart svar på udvidede driftsom-
kostninger på gr4und af SSIs angivne 
betingelser.

Efterfølgende fastslår Hans Theil, at 
sådan kontrol og logning på driftstil-
stande må forventes at blive generelt 
krav. Derfor vil den ekstra omkostning 
være marginal i forhold til den billigere 
anskaffelse og genanskaffelse.

En norsk undersøgelse fastslår helt entydigt, 
at partikeloverførsel er en myte.

Tilbageførsel af partikler kan som det 
fremgår blive ekstrem lav og helt uden 
betydning.

Hans Theil



UDSTILLERPRoFIL

BWT takker for et veloverstået årsmøde i Kolding. Specielt tak til de 
involverede parter og til bestyrelsen for deres engagerede arbejde med 
arrangementet.

Vi er glade for den store opmærksomhed vi fik på standen og vores 
arbejde med sygehussektoren. De gode input og problematikker 
omkring teknisk vand som vi fik fra brugere og teknisk personale, vil 
vi på bedst mulig måde inkorporere i fremtidige samarbejder indenfor 
vandbehandling, teknisk vand, desinfektion mv.  Vi stræber på at levere de 
optimale løsninger, og være den bedste partner, derfor er årsmødet en 
god lejlighed for os at møde hospitalerne, arkitekter og rådgivere i mere 
uformelle omgivelser. Vi sætter stor fokus på service og leveringssik
kerhed, derfor ser vi det naturligt at kunne tilbyde assistance 24 timer i 
døgnet ved akutte nedbræk. Ligeledes har vi servicegaranti på alle BWT 
installationer inden for 24 timer. Dette bevirker at hospitalerne kan stole 
på os som leverandør, også i fremtiden, for kvaliteten af de installerede 
anlæg er blandt de bedste, og er designede til at holde i mange år.

UDSTILLERPRoFIL

Philips skaber innovative partnerskaber
Philips vil gerne starte med at takke de mange besøgende, der 
besøgte os på vores stand på FSTA’s årskonference i Kolding. 
Hos Philips skaber vi innovative healthcareløsninger, der har 
fokus på patienten, de pårørende samt personalet, samtidig 
med at bæredygtighed er et væsentligt element, bl.a. kan vores 
LEDløsninger reducere elforbruget med op til 80 %. Ved at 
inddrage Philips tidligt i planlægningsprocessen i forbindelse 
med om eller nybygninger, kan vi hjælpe med at skabe velfun
gerende og energioptimerede arbejdsmiljøer, optimere work
flows, og tilmed indgå i forskellige former for partnerskaber.

Ønsker du at vide mere om Philips løsninger, er du meget 
velkommen til at besøge vores hjemmeside www.philips.dk/ 
healthcare eller kontakte Stakeholder Relations Manager,  
Rasmus Vestergaard på rasmus.vestergaard@philips.com 

UDSTILLERPRoFIL

FSTA sygehus konferencen i Kolding d.1-3. okt. 2012

Riegens A/S har en 9 m2 stor messestand med den nyeste 
teknologi indenfor hospitals belysning.

Der er i forbindelse med FSTA konferencen i Kolding udviklet 
en række nye LED belysningsarmaturer til forskellige formål 
på sygehuset, samt et tilhørende belysningskatalog.

Der er meget stor interesse for de nye LED armaturer med 
KC (kelvin change) (Dynamisk belysning), hvor belysningen 
styres eksempelvis via CTS anlægget med en dagslysrytme 
eller overstyres via styreboks på væggen.

KC armaturet kan indstilles i spectraet fra 2800 kelvin til 
6000 kelvin, således at de kan simulere og følge dagslyset.

Denne form for lysstyring har en dokumenteret helingseffekt 
og stor psykologisk påvirkning.

http://www.philips.dk/
mailto:rasmus.vestergaard@philips.com
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UDSTILLERPRoFIL

Vi på Strandmøllen vil gerne takke for en god messe på 
Hotel Comwell/Kolding.  Vi har deltaget flere gange tidligere, 
og igen i år har vi været meget tilfredse med både arrange
ment, planlægning og gennemførelse. For os er det en god 
mulighed for, at mødes med vores kunder og høre om deres 
behov. Det giver os endvidere chancen for at fortælle om 
Strandmøllens mange kompetencer.  Bl.a. at vi er leverings
dygtige i alle typer gas, og at vi også tilbyder  både service 
og installation. Derudover fremviste vi på vores stand en 
medicinsk  semi automatisk omskiftercentral. 
Fra 1. februar  2013 er er vi leverandør af medicinske gasser 
i flasker til region Hovedstaden. Derudover er vi leverandør 
til Region Syd. Strandmøllen har derfor en stor erfaring med 
levering af medicinske gasser til Regionerne.
Vi vil gerne takke vores kunder for nogle gode dage i Kolding.

UDSTILLERPRoFIL

Oras takker for den store interesse der var ved vores 
stand ved dette års FSTA. Det er dejligt, at få så meget 
feedback fra alle jer der arbejder med vores produkter 
til daglig, samt alle jer der havde tid og lyst til at høre på 
vores argumenter for, hvorfor det måske kunne være 
 interessant at høre mere til Oras i fremtiden.

Ligeledes arbejder vi med et hygiejneadfædsstøttende 
system der åbner muligheder for at håndtere hygiejne
udfordringen på hospitalers toilet/bad – dette er skabt 
i det offentlige/private innovationsprojekt (OPI) – hvor 
brugerinddragelse har været afgørende for resultatet.

UDSTILLERPRoFIL

Logos Logit – Avanceret på en enkel måde
Logos Logit præsenterede, hvor enkel og brugervenlig 
avanceret temperaturovervågning kan være. 

Isvand og varm kaffe fik en ny rolle i samspil med en ON
LINE opstilling med 2 temperaturfølere. Så kunne besø
gende selv teste, hvor enkelt systemet virker! 

Overvågningen blev demonstreret på en LOGIT NyHED 
– en trykfølsom monitor med kortlæser – al overvågning 
og afmelding kan ske fra denne smarte skærm. Kortlæseren 
fungerer med hospitalernes egne adgangskort og giver sik
kerhed uden behov for indtastning af koder.

Tak til alle på årsmødet – samt en opfordring til at kontakte 
os, så vi kan arrangere en demonstration i jeres eget miljø.

www.logoslogit.dk

http://www.logoslogit.dk


RFID-TEKNoLogI  
I  SyGEHUSSEKTOREN
Anvendelse af RFID i sygehussektoren giver helt nye muligheder til sporbarhed og logistik. Et område der 
ifølge IT-projektchef lars Knudsen, DNU, kommer mere og mere i fokus, efterhånden som de nye og større 
sygehuse med en betragteligt øgning af patientflowet, sætter kvadratmeterne under pres.

AF joURNALIST joNAS vESTFALEN, 

KommUNIKATIoNSTANKEN

Hvad er RFID, hvad skal det bruges til, 
og er det overhovedet en teknologi, 
der kan bruges fornuftigt i sygehus-
sektoren? IT-projektchef lars Knudsen 
fra DNU er slet ikke i tvivl om, at der er 
store fremtidsperspektiver i at benytte 
RFID til sporbarhed af hospitalsudstyr, 
og at det automatisk vil blive aktuelt, 
efterhånden som de nye og større syge-
huse vil sprede sig over enorme arealer.

Den nye sygehusstuktur vil gøre, at 
kvadratmeterne kommer under pres, 
og at der dermed vil komme nogle ind-
lejrede problemstillinger, der stiller helt 
nye krav til sygehusenes logistik. Fx vil 
patienflowet på DNU blive enormt med 
850.000 årlige ambulante besøg samt 
100.000 indlæggelser, også kan man jo 
lige så godt benytte sig af RFID-teknolo-
gien, der gennem de senere år har fået 
et stort anvendelsesområde indenfor 
optimering af værdikæder, logistik, iden-
tifikation og generelt automatiseringer i 
industrien.

Derfor mener lars Knudsen også, at 
man skal arbejde på at få teknologien 
ind på hospitalerne for at kunne holde 

styr på genstande og logistik hurtigst 
muligt. Men naturligvis under hen-
syntagen til nogle af de forhold, man i 
forvejen skal være opmærksom på ved 
implementering af ny identifikationstek-
nologi.

HVORFOR RFID

RFID er en informationsbærende chip. 
Den er billig i brug og indkøb med priser 
fra få øre til nogle kroner. Chippen afle-
verer et signal til læseren, og dette kan 
ske både passivt og aktivt. Den aktive 
løsning vælges, når den passive signal-
styrke ikke er kraftig nok.

Det er et lavfrekvent signal, der 
blandt andet kan indlejres i metal som fx 
en skalpel, og denne kan samtidig tåle at 
blive autoklaveret. Nogle RFID-tags kan 
benyttes én gang og andre flere gange, 
og de har efterhånden fået et stort an-
vendelsesområde mange steder..

I forhold til brug af RFID i sygehus-
sektoren er det især i forholdet med 
privacy – informationssikkerhed – man 
skal være opmærksomme på, og to ar-
tikler viser evidens på området. En ame-
rikansk artikel konkluderer, der generelt 
ikke er problemer med teknologien, og 

den hollandske påpeger derimod på, at 
der er nogle problemer, man skal være 
opmærksomme på.

En medicinteknisk undersøgelse, 
MTU har påvist, at RFID kan implemen-
teres på DNU, på en sådan måde, at 
systemet kan givet tilfredsstillende funk-
tionalitet, samtidig med at systemet ikke 
vil forstyrre hospitalets medicintekniske 
udstyr (MTU)

Delta har undersøgt alle forhold om-
kring udstrålingskarakteristik fra RFID 
herunder i særdeleshed feltstyrke samt 
undersøgt immunitetsforhold for ud-
valgt MTU. Derefter er udstrålings- og 
immunitetsforhold blevet bundet sam-
men til en anbefalet respektafstand som 
funktion af RFID systemets sendestyrke 
og sat i perspektiv i forhold til usik-
kerheder og generelle anbefalinger fra 
medico-standarden.

Ud fra dette har DNU foretaget risiko-
vurderinger samt vurderet den nødven-
dige sendestyrke for at opnå tilfredsstil-
lende funktionalitet.

FORSTUDIER

Med et forstudie har man forsøgt at fast-
lægge udstrålingsforhold og bestemme 
den elektromagnetiske feltstyrke i 
forskellige afstande fra RFID antennen. 
Det har man gjort for at fastlægge det 
generelle immunitetsniveau for medico-
udstyr og dermed konkludere, hvad der 
skal være den nødvendige respektaf-
stand. Men det har også været vigtigt 
at klarlægge, hvordan signalet ser ud – 
også når det forstærkes.

En række særligt følsomt udstyr blev 
udvalgt og placeret i et radiodødt rum, 
hvorefter der blev skruet langt op for 
signalstyrken. Det viste, at man reelt kan 
slukke en pumpe og få givent udstyr til 
at stå af, hvorfor der var relevans i også 
at undersøge, hvor langt man kan pla-
cere ting fra hinanden?

Man nåede frem til, at en maximale-
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sendestyrke på 10V pr. meter, hvilket 
er væsentligt lavere end i supermarke-
derne. Reelt svarer det til problematik-
ken med mobiltelefonernes signaler 
– en problematik, der har været kendt 
i mange år samt en erkendelse af, at 
enhederne kommer ind på hospitalerne 
uanset, om det bliver tilladt eller ej.

Derfor er man nødt til at tilpasse 
teknologier til de faktiske forhold, og 
visionen med RFID er, at teknologien 
kan give overblik over, hvor alle ting og 
genstande befinder sig. Derved kan der 
spares både tid og enorme ressourcer 
ved at skabe et hospital, hvor personale 
og it-systemer ved hvor personer, varer, 
udstyr mv. befinder sig, og der bliver for 
øjeblikket arbejdet på businesscases, 
der kan understøtter dette.

Det betyder også, at forsyningskæ-
den til alle hospitalsenheder kan opti-
meres, og formålet med referencearki-
tekturen var, at man fra starten kunne 
se flere andre hospitaler faktisk allerede 
havde fundet ud af at benytte teknolo-
gien. Dermed kan man skabe en synlig 
og delvis automatiseret forsyningskæde 
med overblik over situationer og pro-
cesser. Få automatiske alarmer i farlige 
situationer og mere effektiv udnyttelse 
af plads, udstyr, senge, varer mv.

Desuden kan teknologien benyttes til 
at analysere det faktiske flow og dermed 
opnå bedre forståelse af enhedernes 
reelle arbejdsgange – og ikke kun de 
teoretiske.

REFERENCEARKITEKTUR

Formålet med at udarbejde reference-
arkitektur er, at opstille et sæt retnings-
linjer, som relaterede it-systemer og 
fremtidige projekter skal følge. Ved at 
simplificere integrationen mellem syste-
mer, kan man skabe mere genbrug og 
gøre eksisterende data lettere tilgæn-
gelige. Det vil desuden medvirke til at 
fremtidige systemer kan ”tale sammen”, 

forhindre suboptimering og lægge låg 
på etableringsomkostninger.

Kombinationen kunne tænkes at 
blive Wi-Fi og passiv RFID på bag-
grund af analyser fra 42 brugsscenarier 
og mulighed for at benytte sendere til 
priser fra få øre til omtrent 1000 kr. Det 
er en løsning, der opfylder de vigtigste 
behov for lav fejlrate og ikke forstyrrer 
det medico-teknisk udstyr, men er sam-
tidig en billig løsning på de forventede 
anvendelser, hvor særlige behov eller 
produkter kan benytte andre sporings-
løsninger.

Wi-Fi sporer næsten nøjagtigt overalt, 
og infrastrukturen findes allerede på 
DNU, og det er desuden den eneste 
mulighed for at spore digitale enhe-
der. Kombineret med RFID hvor ID-
brikkerne er billige, vil det sandsynligvis 
kunne findes på hospitalet om nogle år 
og RFID vil nok komme før eller siden, 
uanset hvad vi i sidste ende vælger,

WIFI kan spore ned til 3 meter, og 
RFID er, via gates placeret strategisk 
i forhold til, hvilke informationer man 
har brug for, langt mere nøjagtig på ud-
valgte steder

PIlOTPROJEKTER

Et pilotprojekt med sengeflow har 
vist, at der kan opnås en række mulige 
optimeringer, så medarbejderne kan 
reducere deres tid på at lede efter ting, 
udstyr samt hinanden,

Pilotprojektet har fx vist, at medar-
bejderne skal helt hen til sengen for at 
finde ud af, hvornår den sidst er ren-
gjort, hvorved brugen af RFID giver en 
tidsbesparelse på 20 %. Sengevaskerne 
har desuden svært ved at planlægge 
deres arbejde og går ofte forgæves, da 
de mangler overblik over enhederne, 
hvorfor de kan opnå en tidsbesparelse 
på 15 %.

Ved at benytte RFID, kan der hurtigt 
bestilles en ny seng, når en seng er ble-

Lars Knudsen

vet beskidt. Rengøring af den beskidte 
bestilles ofte på et senere tidspunkt, 
hvilket giver portørerne mange tomme 
ture. Desuden er det akutte behov for 
rene senge svært at opfylde hurtigt nok 
foruden, at der også spares en masse tid 
på papir, skemaer og huskesedler.

På DNU vil der komme flere faciliteter 
til sengevask og lagre, hvorfor behovet 
for at overflytte mellem lagrene kommer 
til at kræver viden om lagerbeholdning. 
Det giver desuden mindre decentral 
plads til seng og færre senge i reserve, 
hvorfor der vil blive et større problem, 
hvis senge leveres for sent.

STORT POTENTIAlE

Et andet pilotprojekt har været en søge-
applikation, der kan bruges til at finde 
diverse personer og genstande. Her er 
der blandt andet blevet eksperimenteret 
med en række forskellige brugerflader.

Men også et opgavesystem til ser-
vicepersonale har været forsøgt til 
bestilling af materiel/senge eller andet 
udstyr med krav og ønsker. Sengen kan 
findes med det samme, da den er regi-
steret i systemet

Analyserne viser, at der generalt er et 
stort potentiale i at have styr på sagerne, 
og implementering i DNU vil komme 
som regionsudbud med den overord-
nede milepæl for udrulning frem mod 
2019.
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FoKUS PÅ TRANSPORT 
OG LOGISTIK
Det er god mening i at fokusere på transportsystemer og logistik i hele sygehussektoren og ikke kun på de 
nye superhospitaler, lyder budskabet fra chefkonsulent Arne Rask hos Alectia. Optimeringer skal skabes på 
baggrund af realistiske rammer for de eksisterende løsninger kombineret med fokus på brugernes behov.

Der er ikke ret mange aktører, som har 
erfaringer med at analysere brugernes 
behov, når det gælder transportsyste-
mer og logistik i sygehussektoren. Men 
det kan ifølge chefkonsulent hos Alec-
tia, Arne Rask godt betale sig at foretage 
sådanne analyser, da der ligger enormt 
mange lagervarer og hober sig op ude 
på landets sygehuse.

Varer, der reelt optager en masse 
unødvendig lagerplads, hvilket kunne 
undgås, hvis der i stedet blev fokuseret 
mere på indkøb, intern logistik og flow i 
forhold til brugernes faktiske behov. Og 
hvis det allerede nu er meningen, at la-
gerpladsen skal reduceres på de nye su-
persygehuse til fordel for optimeret logi-
stik, påpeger Arne Rask, at det er noget, 
man allerede i dag skal begynde at øve 
sig voldsomt på i hele sektoren, da det 
reelt ikke praktiseres mange steder.

Arne Rask påpeger desuden, at hvis 
man tænker logistisk service på en ny 
måde, vil de eksisterende sygehuse 
kunne spares op mod 80 procent af la-
gerpladsen på de enkelte afdelinger..

lOGISTISK FlOW

Generelt forholder det sig i dag således, 
at det er medarbejderne på hver enkelt 
afdeling, som bestemmer, hvad der skal 
ligge i skabende. Det betyder, at der 
ikke sjældent kan ligge op til et helt års 
forbrug af vaskeklude og fylde plads i 
afdelingens skabe, hvilket ikke nødven-
digvis er særligt hensigtsmæssigt.

Det er naturligvis en stor fordel, at 
medarbejderne altid kan finde de ting, 
de har brug for, når de skal bruge det. 
Nogle bruger måske lEAN, og nogle 
bruger andre metoder, men det mest 
væsentlige er, at tage højde for afdelin-
gens ønsker og mål.

På Herlev hospital er forbrugsvarerne 
opdelt i A, B og C i forhold til forbruget 
af de enkelte forbrugsvarer. A varerne 

bestilles som en fast løbende bestilling, 
da forbruget er nogenlunde jævnt. B og 
C varer bestilles med jævne mellemrum, 
når man vurderer, beholdningerne er 
ved at være opbrugt.

Stregkoder på indersiden af skabene 
har sat tingene i system kombineret med 
placeringer, hvor der er fokus på både 
ergonomi og arbejdsmiljø. Medarbej-
dernes effektivitet bliver tænkt ind i va-
rernes placering, hvilket reelt ikke er en 
særlig avanceret måde at kategorisere 
varerne på. Dermed kommer de mest 
benyttede varer fx til at lægge i midten i 
området fra skuldre til knæ og de tunge-
ste nederst.

STØRRE EFFEKTIVITET

I løbet af en ganske almindelig arbejds-
dag bliver der bragt rigtig mange ting, 
sager og udstyr til og fra en afdeling. 
Ved optimering af logistik flow bør afde-
lingens varemodtagelse og udlevering 
samt bortskaffelse af affald også tænkes 
ind, da mange af afdelingens medarbej-
dere henter eller bringer ting i løbet af 
dagen – og sandsynligvis langt flere end 
nødvendigt.

Indgangen til hospitalet kan tænkes 
som en forsyningsby, hvorfra der sker 
en konsolidering af varer til den enkelte 
afdeling, hvorved der måske kun skal 2 
transportvogne til afdelingen. Samtidig 
er det blevet lettere for de medarbej-
dere, som lægger varerne på plads, at 
koordinere og sikre, at de kommer på 
det rette tidspunkt.

Større effektivitet kan baseres på 
andres erfaringer, hvilket i sidste ende 
kan udmønte sig i besparelser. Hvordan 
de logistiske udfordringer i sidste ende 
bliver løst på de enkelte sygehuse, kan 
være op til det enkelte hospital eller 
region. En af de udfordringer man gerne 
vil have løst er at undgå papemballage 
på afdelingerne, da udefrakommende 

AF joURNALIST joNAS vESTFALEN, KommUNIKATIoNSTANKEN

Arne Rask
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papemballage kan være særdeles be-
skidt.

Det er også vigtigt, at være opmærk-
som på, at de enkelte medarbejdergrup-
per skal gøre det, de er bedst til. Det 
betyder helt firkantet, at servicemedar-
bejderne er bedst til at lægge tingene 
på plads, og plejepersonalet er bedst 
til at tage det ned fra hylderne, når det 
skal bruges i plejen. Hvis man samtidig 
standardiserer indkøb af de dagligdags 
forbrugsmaterialer som handsker, kany-
ler og stænklagner, er man nået meget 
langt.

I Region Hovedstaden er etableret et 
Regionslager med ca. 5000 varenumre. 
Samtidig levereres skaffevarer via Re-
gionslageret, hvilket har reduceret om-
kostninger til transport. Afdelingerne på 
de enkelte hospitaler får leveret varerne 
samlet og ikke i løbet af dagen fordelt 
på mange småleverancer. Samtidig er 
de oprindelige 11 bufferlagre reduceret 
til et enkelt, hvorved der er sparet plads 
på afdelingerne, samtidig med at forsy-
ningssikkerhed i praksis er blevet øget.

lOGISTISK SERVICE

Et andet område til optimering er øget 
patientsikkerhed i forhold til, hvad pa-
tienterne får udleveret ved ankomst på 
sygehuset – og tilbageleverer ved ud-
skrivning. Princippet er, at de bør være 
på hospitalet så kort tid som muligt og 
skal have tilknyttet de serviceydelser, 
der nu engang er nødvendige.

Udgangspunktet er, at al logistik er en 
service. Slutbrugeren skal være fokus 
i optimeringen ud fra et floworienteret 
helhedssyn, hvor kunden altid er det 

næste led i forsyningsfødekæden. Det 
stiller krav til logistik, hvilket er vigtigt, 
når lønninger i gennemsnit udgør 57 
procent af de samlede årlige driftsudgif-
ter. En amerikansk undersøgelse viser, at 
en sygeplejerske ofte bruger næsten 40 
procent af sin arbejdstid på logistik, hvil-
ket er helt unødvendigt, når der i stedet 
kan ændres procedurer.

AGV

Til at løse en del af logistikopgaverne 
er AGV´er i mange tilfælde en løsning. 
De er kommet for at blive og har nogle 
primære fordele, der vil være naturlige 
at udnytte i nye faciliteter og nybyggeri. 
De kan til gengæld være lidt svære at in-
tegrere i eksisterende bygninger, da der 
skal tages hensyn til fx bredde på tun-
neller og gange, hældninger på gulve, 
dørtrin etc.

AGV´er er ”dumme”. Det eneste, de 
gør, er at køre frem og tilbage. Derfor 
skal der tænkes anderledes med integra-
tion af teknologier, der ikke er baseret 
på menneskelig intelligens – teknologier 
der dog samtidig er ganske vigtige i de 
moderne automatiseringsprocesser. 
Men hvis bare brugerne forstår, hvad de 
kan, og hvad de ikke kan, kan AGV´er 
skabe nye rutiner, da teknologien er 
særdeles effektiv. Med en fornuftig 
tilbagebetalingstid på 3 til 8 år, er det 
for mange hospitalsenheder desuden 
en fornuftig investering til at øge den 
logistiske effektivitet, da AGV´er gerne 
arbejder både dag, aften, nat og week-
ends og aldrig bliver trætte.
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RØRPOST OG AFFAlDSSUG

Mange steder er der gode erfaringer 
med fornuftig drift af rørpost. Men 
lige som med AGV kan der også her 
optræde driftsstop, hvilket naturligvis 
afhænger af den konkrete installation. 
Det kan desuden være en vigtig løsning 
på en stor sygehusenhed, da et rørpost-
system lige netop kan bruges til at sende 
alt rundt, hvis bare det passer til rørenes 
diameter. Investering i rørpost har en 
fornuftig tilbagebetalingsperiode.

Affaldssug er en anden logistisk løs-
ning, der også diskuteres. Desværre er 
det umiddelbart svært at finde eksem-
pler i Europa, hvor der kan trækkes på 
erfaringer. Den store diameter på op til 
500 mm har store etableringsomkostnin-
ger og løsningen har ofte meget lange 
tilbagebetalingstider.

Desuden er monorails til intern 
transport blevet vendt som en løsning. 
Men heller ikke her er der umiddelbart 
eksempler på etablerede systemer fra 
sygehussektoren i Europa. Spørgsmålet 
er desuden, om selv de nye supersyge-
huse overhovedet vil få brug for så store 
systemer i fremtiden.

TEKNOlOGISK

Ny teknologi kræver øget uddannelse, 
da alle skal vænne sig til nye arbejdspro-
cesser, og en måde at løse fremtidens 
logistiske udfordringer på kan være, at 
vende byggeplanerne på hovedet alle-
rede i planlægningsfaserne.

Når sygehuses logistik i dag skal 
planlægges, bliver formen nemlig altid 
fastlagt i forhold til bygningens form. 
Hvis man i stedet vurderede bygningers 
form i forhold til den logistiske udfor-
dring, ville det skabe væsentlig mere 
effektivitet.

Men – i sidste ende er der mange 
hensyn at tage foruden, at beslutnin-
gerne ofte er under indflydelse fra poli-
tikerne. Derfor kan det desværre nogle 
gange være svært at opnå realistiske 
og optimale løsninger. Den bedste ef-
fektivitet vil uden tvivl kunne opnås ved 
at kombinere brugernes behov med de 
teknologiske muligheder og en fleksibel 
indretning.
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SKANNERRUm, DER 
BERoLIgER SPARER BÅDE 
TID OG ENERGI
Der kan spares mange penge ved at øge patientflowet til skanninger blandt andet ved at indtænke 
beroligende elementer i form lyd og visuelle effekter som de koncepter Philips udvikler til hospitaler, der 
nedsætter antallet af om-skanninger fortalte Grontmijs eksperter

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN

– Hospitalerne kan optimere deres skan-
nerkapacitet ved at eliminere det antal 
gange, hvor patienter skal skannes mere 
end en enkelt gang. Vi har kontaktet 
radiologiske afdelinger på en række 
hospitaler og spurgt, om om-skanninger 
pga. urolige patienter opleves som et 
problem, hvilket de kunne bekræfte. 
Det var blandt andet et problem, at børn 
var bange for at komme ind i en skanner, 
sagde projektleder René Steinbakken 
d’Hermilly fra Grontmij, der gav gode 
råd til optimering af skannerrum.

Børn beroliges ofte ved at lade foræl-
dre deltage ved skanninger, og person-
lig kontakt og støtte kan også have god 
effekt ved skanning af voksne patienter. 
Et alternativ eller supplement som ho-

spitalerne generelt vendte tilbage til, 
var brug af beroligende medicin for at 
få patienterne til at ligge stille, men der 
er en anden mulighed, hospitalerne bør 
overveje, pointerede René Steinbakken.

– Når vi indretter nye skannerrum, 
skal vi være opmærksomme på at få 
installeret lyd, lys og andre afslappende 
parametre, sagde han og viste, hvordan 
Philips Healthcare har indrettet skanner-
rum på børnehospitalet Chicago luthe-
ran General Childrens Hospital.

Hospitalet har beregnet at Philips har 
hævet effektiviteten og øget patientflo-
wet med helt op til 20 procent. Det giver 
stof til eftertanke når vi som rådgivere 
er med inde og designe skannerrum, 
sagde René Steinbakken.

OMlæGNING AF 
PATIENTFlOW

Ud over de effektive løsninger som 
Ambient Experience fra Philips Health-
care, som reducerer patienternes 
stressniveau og angst, kan en bedre 
planlægning bidrage til yderligere at øge 
kapaciteten.

Herlev Hospital har, som resultat at et 
lean-projekt, reserveret en af i alt fem 
CT-skannere til akutpatienter frem for 
løbende at booke dem ind i de plan-
lagte skanninger, hvilket har øget den 
samlede kapacitet fra 12 til 16 patienter 
pr. skanner pr. dag, hvilket svarer til en 
forbedring på over 30 procent, oplyste 
han.

På hospitaler hører skannere til blandt 
det mest energiforbrugende udstyr, 
men studier i USA viser, at det samlede 
energiforbrug pr. patient pr. CT-skan-
ning kan variere helt op til 40 procent. 
Når en skanner er installeret bruger den 
energi, uanset om der scannes patienter 
eller ej, og det største energiforbrug af-
sættes i standby-mode.

– Skal I købe ny skanner, så vær op-
mærksom på at formulere krav til ener-
giforbrug også under stand by. Tænk 
energioptimering ind og stil krav til le-
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Rolige patienter forebygger behov
for gentagne skanninger

Ved at tilføje beroligende elementer i
Skannerrum, i form af lyd og visuelle

indtryk,
Kan patientlflow øges med op til 20 %. 

Case:
Pediatric CT-suite in Chicago Lutheran General 

Children’s
Hospital

Kilde: Phillips Healthcare

Philips Healthcares løsninger til vente- 
og skannerrum giver hospitaler en mar-
kant forbedring i effektiviteten. Philips 
har udviklet komplette løsninger med 
lys, lyd og billeder, der er så effektive 
til at berolige patienterne, at behand-
lingskapaciteten øges markant. Rolige 
patienter, der befinder sig godt, giver 
en høj kvalitet af skanninger.



HoSPITAL drift & arkitektur 8   79 

verandørerne, lød rådet fra projektleder 
René Steinbakken.

SPAR ENERGI TIl 
SERVERKØlING
It sluger 2 procent af verdens samlede 
energiforbrug og udleder tilsvarende 
mængder CO2, hvilket svarer til lige så 
meget som den internationale flytrafik. 
Der er megen energi at spare i server-
rum, var budskabet fra Jacob Ilsøe, 
Grontmij, der holdt et indlæg om energi-
effektive serverrum, energiledelse m.m.

Ifølge en sprøgeskemaundersøgelse 
gennemført af Go’Energi om energifor-
bruget i serverrum, har 186 ud af 303 
virksomheder køleanlæg, 33 pct. både 
frikøling og kompressoranlæg, 28 pct. 
udelukkende kompressoranlæg, mens 
de resterende 33 pct. enten ikke ved 
det eller har anden køling.

Når virksomheder anskaffer køle-
udstyr vælger 96 pct. efter udstyrets 
pålidelighed, 66 pct. går efter lave TCO 
omkostninger og 59 pct. efter et lavt 
elforbrug. Pålidelighed er således meget 
vigtigere end pris og loyalitet overfor 
gamle leverandører.

Undersøgelserne viser også, at varm 
og kold luft i godt halvdelen af de un-
dersøgte serverrum blandes sammen, 
mens 28 pct. er mere effektive med ad-
skilte kolde og varme zoner.

FRIKØlING EN OPlAGT 
MUlIGHED

– Sådan burde et serverrum se ud, når 
man indretter det energirigtigt, sagde 
Jacob Ilsøe og viste et rum med en klar 
opdeling i en varm ”zone” på 30-40 gra-
ders celsius, der leder overskudsvarmen 
til et køleanlæg og en kold zone på 24-
28 grader.

Vi kan derfor lave meget effektive 
serverrum, sagde Jacob Ilsøe og viste 
designs af gode, energieffektive skan-
nerrum og tilsvarende ineffektive rum. 
Et rum med en simpel frikøling direkte 
med udeluft er også meget anvendelig, 
fastslog han.

– Det kan frikøles mere end 8000 

timer om året i Danmark hvis vi indretter 
serverrum og designer køleløsningen 
rigtigt. Et typisk mekanisk køleanlæg i 
et serverrum bruger ca. 1 kWh i el for at 
fjerne 2 kWh overskudsvarme. Ved an-
vendelse af frikøling kan der bortledes 
ca. 15 kWh for hver kWh der anvendes 
til køleanlægget. Med et grundvands-
køleanlæg kan der bortledes hele 80 
kWh for hver kWh som pumperne til 
grundvandskøleanlægget anvender. 
Store, centrale servere øger også mulig-
heden for effektiv køling. Ved korrekt 
indretning alene spares ca. 11 pct af det 
samlede elforbrug i serverrummet, og 
tilføjes der frikøling spares hele 29 pct. 
af elforbruget. Med energieffektivt ud-
styr og software når besparelsen i bed-
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God indretning Dårlig indretning

Eksempler på indretning af serverrum, 
der kan betyde en meget stor forskel i 
energiforbruget. Til venstre et rum med 
adskilte varm og kold zone med høj ef-
fektivitet og til højre et mere rodet rum 
med en lav energieffektivitet.

Jacob Ilsøe Rene Steinbakken



Sweco Architects er et af Nordens førende arkitektfirmaer 
inden for hospitalsbyggeri. Sweco Architects har over 500 
ansatte i Danmark, Sverige og Finland. I Danmark har Sweco 
Architects kontorer i København og Aarhus. Læs mere på 
www.sweco.dk

Nyt Akutcenter Regionshospitalet Viborg
SWECO ARCHITECTS i vindende team
 

SWECO ARCHITECTS   AART ARCHITECTS   MIDTCONSULT   WSP

Legionella bekæmpes effektivt  
og sikkert med desinfektion

•	 	Oxyperm	Pro	fjerner	bak	terier	og	andre	
mikroorganismer	i	det	varme	brugsvand

•	 Anlægget	er	kompakt	og	nemt	at	betjene

•	 Påvirker	ikke	vandets	smag	og	lugt

www.kruger.dk/da/industri
Tlf. 43 45 16 76

Service | Value | Responsibility

Krüger Aquacare leverer produkter,  
løsninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
•	 Syn	af	varmtvandssystemer
•	 UV-anlæg
•	 Kemisk	desinfektion
•	 Rens	og	afsyring

ste fald op på 89 pct., og varmegenvinding kan sagtens lade 
sig gøre, lød budskabet.

Vil man vide mere, har Go’Energi udgivet en ny vejledning 
der gratis og kan hentes på Go’Energis hjemmeside.

SOlCEllER

Interessen for solceller er stor i Danmark og Grontmij assiste-
rer blandt andet Region Syddanmark.

Regionen er i fuld gang med at installere 20.000 kvm. 
solceller på tagene af 15 sygehuse i regionen med alt, hvad 
sådanne installationer indebærer. Grontmij hjælper således 
regionen med at at udvælge velegnede tage, totaløkonomivur-
deringer, udarbejdelse af komplet udbudsmateriale, projekte-
ring samt vurdering og udvælgelse af de indkomne tilbud med 
efterfølgende tilsyn.

Økonomien er god i et solcelleanlæg. Installeres f.eks. et 
1.000 m3 solcelleanlæg vil dette kræve en investering på ca. 
2,5 mio. Med en tilbagediskonteringsrente på 3 pct., 10.000 
kr. til drift og vedligehold pr. år, har anlægget tjent sig hjem 
efter 10 år. Efter 25 år med reinvestering midtvejs i nye inver-
tere, har et sådant anlæg tjent 3 mio. nutidskroner ind til eje-
ren oplyste Jacob Ilsøe.

http://www.sweco.dk
http://www.kruger.dk/da/industri


www.cfmoller.com

c.f. møller Healthcares team af konsulenter, 
der alle har en baggrund i sundhedsvæsenet, 
tilbyder kompetencer inden for brugerdreven 
innovation, drifts- og kapacitetsplanlægning, 
funktionsplanlægning, organisationsudvikling, 
logistik og modeller for planlægning og 
dimensionering af sygehusprojekter i tværfagligt 
samarbejde med vores arkitekters ekspertise og 
altid med udgangspunkt i mennesket.

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

http://www.cfmoller.com
http://www.logoslogit.dk/demo
http://www.logoslogit.dk


TEMADAG 
FSD (Foreningen af Sygehusma-
skinmestre i Danmark) og FSSD 
(Foreningen af Sygeplejersker ansat 
ved Sterilcentraler i Danmark) er 
traditionen tro i gang med at plan-
lægge en TEMADAG.

Programmet for temadagen er un-
der udarbejdelse, men vil handle 
om sterilcentralen.

Programmet vil senere blive pub-
liceret på FSD’s hjemmeside samt 
i fagbladet HDA (Hospital Drift & 
Arkitektur)

Temadagen afholdes i Byggecen-
trum i Middelfart.

SæT KRyDS I KAlENDEREN DEN 
24. JANUAR 2013.

Venlig hilsen
FSD/Henning Pedersen.

NyT FRA FSD:

vENTILATIoN  PÅ OPERATIONSSTUER
FSD’s og FSTA`s bestyrelse har besluttet at opdatere kompendiet “Ventilation på 
Operationsstuer” fra 1998.

FSD’s og FSTA`s bestyrelse ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe til at forestå dette 
arbejde.

Alle er velkomne til at bidrage til denne opdatering, maskinmestre, rådgivere, byg-
geafdelinger i regionerne, leverandører med flere.

Hvis du ønsker at bidrage bedes du senest den 25. november henvende dig til:
Projektleder Kaj Hyldgaard Olsen, Aalborg Sygehus
Mail: kho@rn.dk
Telefon: 30460570.

Efter tilmeldingens fristens udløb indkaldes der til et indledende møde, hvor vi skal 
forsøge at lave en plan for projektets forløb og opgavefordeling.

Venlig hilsen
Kaj Hyldgaard Olsen

FSD’s Bestyrelse

REKOMMANDATION FOR 
mEDICINSKE gASSER ER 
UDKOMMET
Nu er det muligt at købe en opdateret udgave af “Rekommandation for medi-
cinske gasser”

I den opdaterede udgave har vi fokuseret på at tilvejebringe et handlings ori-
enteret forslag til, hvorledes vi kan projektere, etablere og drive et anlæg.

Mange af de aktører der til daglig medvirker i disse processer har bidraget til 
at gøre denne rekommandation særdeles håndgribelig uanset, hvilken del af 
ansvaret man har.

Du kan bestille en udgave af Rekommandation for medicinske gasser her på 
hjemmesiden.

Tryk på “projekter”, og “bestil her” tasten, udfyld skemaet og en CD med re-
kommandationen er på vej til dig.

Prisen er:
FSD medlemmer, 500- kr.
Ikke FSD medlemmer, 1000- kr.

Venlig hilsen 
FSD/Kaj Hyldgaard Olsen.

SKABELONER OM 
EL SIKKERHED  I 
PATIENTOMRÅDER
Preben Hansen Frederiksberg Hospital 
har udarbejdet nogle dokumenter om 
El-sikkerhed på operationsstuer.

Hvordan man udfører målinger m.m.

Det er et flot stykke arbejde som Preben 
har gjort.

Dette kan også bruges som inspiration 
for andre Tekniske Afdelinger.

Dokumenterne ligger på FSD's hjem-
meside under "Den Dybe Tallerken"./
Standarder.

mailto:kho@rn.dk


Bæredygtig drift og logistik  
i fremtidens hospitaler

•     hvor fysiske rammer understøtter udviklin-
gen i behandlingsprincipperne 

•     hvor arbejdsmiljø og design har positiv 
indvirkning på patientens oplevelse og 
behandlingsforløb

•      hvor logistik, forsyninger og arbejdsgange 
optimeres til gavn og glæde for medar-
bejdere

•     hvor bæredygtighed og fleksiblitet er 
tænkt ind i alle løsningsdetaljer 

Ring og hør mere om, hvordan vi kan 
 hjælpe dig med at skabe fremtidens 
 fleksible hospital: 

Pernille Walloe T 4348 6894 eller
Jack Andersen T 7610 9616
 
Se også grontmij.dk

Du får rådgivning med 360 graders omtanke:
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Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

www.creoarkitekter.dk
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SUNDHED
 //Nyt Universitetshospital Aalborg

SUNDHED
 //Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd.

 SUNDHED 
 //Sygehus Lillebælt Kolding

 SUNDHED 
 //Herlev Hospital

Konsortiet Indigo

SUNDHED
 //Sygehus Sønderjylland Aabenraa

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

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

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

http://www.hospitaldrift.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
http://www.creoarkitekter.dk
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk


For mere information kontakt venligst 
Telefon: +45 3955 5555 www.honeywell.dk

© 2012 Honeywell International Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

skær omkostninger, ikke hjørner

Reduktion af omkostninger og frigørelse af 
værdifulde ressourcer giver dig mulighed at bruge 
penge præcis der hvor det gør en forskel.

Bedre patientpleje. Start med at overvåge forsyningsværker og 
reducere omkostningerne til energiforbruget og du er godt på 
vej til helbredelse. Honeywell Building Solutions systemer og 
energioptimeringsekspertise kan skræddersys specielt til hospitaler  
og skabe både operationelle- og energiomkostnings besparelser.  
Du får et komplet overblik over dit energiforbrug, idet der tages 

hensyn til eksterne faktorer, såsom svingende energipriser og forbruget på jeres anlæg. Ved at være 
bedre informeret, har du større mulighed for at lave bedre og hurtigere beslutninger. Gennem kontrol og 
bedre overblik, reducerer du dine driftsomkostninger. Som en af verdens førende leverandører indenfor 
byggetekniske løsninger bakker Honeywell Building Solutions dig op så du kan føle dig i sikre hænder.

http://www.honeywell.dk


innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

PRoDUKTINFoRmATIoN

KvALITETSSTyRINgS SySTEm 
FOR HELE GULVET
AF PALLE SUNDDAL, nora systems

Kravene til materialers emission i moderne byggerier stiger 
hele tiden. Med de nye tætte miljø og energibesparende kon-
struktionsmetoder, hvor der er væsentlig mindre luftudskift-
ning end tidligere, er brugen af lav-emissions materialer blevet 
mere nødvendige, ud fra et miljø- og helbredshensyn.

I dag bruger mennesker ca. 90 % af deres tid indendørs og 
estimater fastslår, at graden af indendørs luftforurening er ca. 
5 gange større end udendørs.
Omfattende undersøgelser af indendørs forureningskilder fra 
støv til formaldehyd, phtalater, plasticizers og rengøringspro-
dukter, føjer ny data til behovet for sundere bygningsmateria-
ler. (kilde: Health Care Without Harm)

Det er derfor vi har udviklet nora system blue®, verdens før-
ste miljøcertificerede kvalitetsstyringssystem for hele gulvet.
nora system blue® garanterer sikkerhed for lavemission fra 
den samlede konstruktion (primer, spartelmasse, lim, gum-
migulv).

nora system blue® er Blue Angel certificeret (RAl-UZ 113) 
og tildelt den internationale Eco-label: Emicode® EC PLUS.

nora system blue® er din sikkerhed for et sundt byggeri, der 
kan leve op til frem tidens krav om garanterede lave emissioner 
fra byggematerialer.

Kontakt nora systems for information om sundt byggeri og 
rekvirér brochure om nora system blue®.

nora systems
Tlf. 4343 9393
Mail: info-dk@nora.com

Der Systemaufbau – Sicherheit 
und Nachhaltigkeit im Verbund

Der Systemaufbau: 1 Grundierung 2 Spachtelmasse 3 Klebstoff 4 Bodenbelag 

Europäische Union, Bundes- und Landesregierungen fördern in ihren „Vergaberichtlinien 
für öffentliche Aufträge“ gezielt den Einsatz von Baumaterialien mit dem Umweltzeichen 
„Der Blaue Engel“. Die VOB/A 2006, wie insbesondere auch die novellierte VOB/A 
2009, sehen vor, dass öffentliche Auftraggeber Umwelt eigenschaften explizit einfordern 
können. 

Mit dem nora system blue® Systemaufbau kommen Sie Ihrer Verantwortung 
gegenüber der Öffentlichkeit zum Schutz der Gesundheit von Gebäudenutzern nach:

   nora® Bodenbeläge sind mit dem nach strengen Maßstäben ausgerichteten 
Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ ausgezeichnet (RAL-UZ 120).

   Die auf unsere Bodenbeläge perfekt abgestimmten nora system blue® Verlege-
werkstoffe sind ebenfalls mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ ausgezeichnet 
(RAL-UZ 113).

  Beides zusammen, das Produktsystem aus Belägen und Verlegewerkstoffen, ist 
strengsten Emissionsprüfungen unterzogen. 

  Qualifi zierte Verarbeitungsbetriebe werden speziell für die Verlegung des 
nora system blue® Bodenaufbaus ausgebildet. 

  Das Gesamtsystem, bestehend aus Bodenbelägen, Verlegewerkstoffen und 
Verarbeitungsbetrieben, ist vom TÜV geprüft und zertifi ziert worden.

1 2 3 4

4

nora_8_Seiter_System_Blue_neueAuflage.indd   5 02.06.2010   20:35:10 Uhr

http://www.cotedor.dk
mailto:info-dk@nora.com


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.
 

Stadig flere opgaver og nye krav skaber tidsmæssige  
udfordringer 

Klart overblik og tillid til styring giver ro og plads til 
arbejde med patienterne

Avanceret på en enkel måde

One stop – så tiden skaber værdi

•  Frigiver tid til faglige opgaver i stedet for administration 

•  Enkel brugervenlig opsætning tilpasset den enkelte 
afdeling

•  Gør det nemt at finde og  præsentere data – med web 
adgang hjemmefra 

•  Alarmer i rette tid til rette person

• Glem alt om registrering – Lad LogIT om det

Besparelse

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

Just logit

Dansk udvikling  
med 25 års erfaring  

- innovation der 
skaber værdi

Nedsætter 
stress

Mindre  
administrativt 

arbejde

www.logoslogit.dk

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

mailto:info@weishaupt.dk
http://www.weishaupt.dk
http://www.logoslogit.dk/demo
http://www.logoslogit.dk


oRIENTER INg

Udvidelsen af Akutafdelingen på Køge Sygehus færdig til tiden:

STOR TILFREDSHED MED AIR 
LIqUIDES MONTØRARBEJDE
På Køge Sygehus´ Akutafdeling har man forøget kapaciteten med 14 nye stuer/brugssteder,  
som tages i brug i januar

AF joURNALIST, CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN 

FoToS: ANNE-mETTE DAmoN

På Køge Sygehus har man siden foråret arbejdet ihærdigt på 
en udvidelse af hospitalets tre år gamle Akutafdeling. Ifølge 
planen skal kapacitetsforøgelsen, der bl.a. rummer 14 nye 
stuer/brugssteder og bygges op efter den såkaldte Boston-
model. Dette indebærer, at den fysiske indretning af overvåg-
ningsafsnittet er et åbent miljø, så personalet forholdsvist let 
kan overskue flere patienter på én gang. Stuerne tages i brug 
til januar, og alt er kørt helt efter bogen.

Deriblandt også det stykke montørarbejde, som Air liquide 
Danmark A/S skulle levere i form af rørinstallationer til me-
dicinsk oxygen og medicinsk luft samt vakuum til de 14 nye 
brugssteder.

”Alt i alt drejer det sig om ca. 200 meter rørinstallationer til 
ilt og gas, og jeg kan kun udtrykke stor tilfredshed med Air 
liquides arbejde. Samarbejdet har været aldeles gnidnings-
frit, og Air liquide er meget professionelle i deres tilgang til 
opgaverne,” siger teknisk chef for Køge Sygehus, Thomas 
Nordkvist Jensen.

”Det er vi naturligvis glade for at høre, siger salgskonsulent 
for Østdanmark, Anders Berg, fra virksomhedens adresse på 
Høje Taastrupvej i Taastrup. ”Vi har mere end 100 års erfaring 
med medicinske installationer af enhver art og er eksperter 
indenfor området, både når det drejer sig om etablering af 
nye rørsystemer og allerede eksisterende.” Det er ikke første 
gang, Air liquide har løst opgaver for Køge Sygehus: ”For 
nogle år siden stod vi for en større medicinsk rørinstallation og 
havde også dengang et godt og konstruktivt samarbejde med 
Køge Sygehus,” fortæller Anders Berg. 

Udover rørinstallationen har Air liquide etableret og mon-
teret nødforsyningsbokse, ligesom der ved behov tillige kan 
afspærres lokalt og nødforsynes efter afspærringen.

Arbejdet er udført efter gældende standard, DS/EN ISO 
7396-1.

OGSÅ GASlEVERANDØR

Air liquide regnes ligeledes for en af verdens førende gasle-
verandører.

”Vi tilbyder medicinske gasser og udstyr til alle tænkelige 
områder på hospitaler, privathospitaler, etc. – således både til 
kirurgi, anæstesi, laboratorium og intensiv pleje.

Overordnet kan man sige, at vi har fokus på at give vores 

Teknikrummet i den nye akutafdeling. Tre strenge tilkobles 
forsyningen fra kælderen.



kunder maksimal tryghed i hverdagen, 
således at gasserne altid er der, når der 
er brug for dem.

leveringssikkerhed, personalesikker-
hed samt patientsikkerhed er nøgleord 
hos os,” fortæller Anders Berg.

AIR lIqUIDE DANMARK A/S 
TIlByDER SÅlEDES:
•  Medicinske gasser og gasblandinger
•  Specialgasser
•  Industrielle gasser
•  Gasblandinger
•  Services (eftersyn af centraler, fjer-

novervågning samt automatisk gen-
bestilling og levering, gasanalyser i 
henhold til gældende standarder samt 
flaske- og batteriskift).

•  Sikkerhedskurser i korrekt brug af 
medicinske gasser samt håndtering, 
opbevaring m.v.

Air liquide Danmark A/S tilbyder her-
med totalløsninger inden for medicinsk 
gas, service og udstyr.

E-mail: anders.berg@airliquide.com
Hjemmeside: www.airliquide.dk

Nødforsyningsenhed installeret 
af Air Liquide Danmark A/S. 

Boksen kan dels afspærre gas-
forsyningen dels varetage nød-

forsyning fra andre kilder.

Teknisk souschef Niels Frølund, Teknisk 
fra Køge Sygehus og Salgskonsulent 
Anders Berg fra Air Liquide Dan-
mark A/S foran den nye tilbygning til 
akutafdelingen.

Arkitema har været i finalen i alle de store hospitalskonkurrencer 
i Danmark gennem de seneste år.

Vi er i øjeblikket i fuld gang med DNV-Gødstrup, der forventes 
indviet i 2017. I Norge rejser Østfold Sygehus sig og står klar til 
at modtage patienter i 2015.

Arkitema tegner helbredende arkitektur nu og i fremtiden!

DNV-Gødstrup (under projektering)
ArkItekter: ArkItemA, AArt, NSW

Nyt Aalborg Universitetshospital
ArkItekter:  ArkItemA,  AArt, NSW

Rigshospitalet
ArkItekter: ArkItemA, Creo

Østfold Sygehus (under opførelse)
ArkItekter: ArkItemA, AArt, eLN

Nyt Odense Universitetshospital
ArkItekter: ArkItemA, NSW

ArkItemA ArCHIteCtS
 PeoPLe  IN  ArCHIteCtUre

WWW.ArkItemA.Dk

mailto:anders.berg@airliquide.com
http://www.airliquide.dk
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også den bedste  
løsning når det gælder:

•  driftsøkonomi
• bæredygtighed
•  emissioner (lavt indhold af VOC)
• indendørs luftforurening   

mailto:info-dk@nora.com
http://www.nora.com


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


PRESSEmEDDELELSE

KE FIBERTEC AS 
MODTAGER VERDENS FØRSTE 
CRADLE TO CRADLE® 
CERTIFICERING AF TEKSTILKANALER
TIL TEKSTILBASERET VENTILATION

om KE FIBERTEC

KE Fibertec AS udvikler, producerer 
og markedsfører ”godt indeklima” 
eller luftfordelingssystemer baseret 
på fiberteknologi. Tekstilkanalerne 
finder anvendelse i skoler, laboratorier, 
sportshaller, på kontorer og mange 
andre steder, hvor der er behov for et 
godt indeklima og en effektiv luftfor
deling.

Læs mere på 
www.ke-fibertec.dk/Cradlevent.

BæREDyGTIGE VENTIlATIONSKANAlER 
KE Fibertec har i flere år arbejdet med miljø og energi. Virk-
somheden er ISO 14001-certificeret, og alle tekstiler er god-
kendt efter Oeko-Tex Standard 100. ”Med Cradle to Cradle-
certificeringen har vi taget det næste skridt imod en grønnere 
profil,” siger produktionsdirektør Johnny Møller Knudsen. 
”Det har været en tidskrævende proces, men nødvendigt, at vi 
tager vores del af ansvaret og begynder at designe produkter, 
der gør gavn fremfor at belaste. I Cradle to Cradle-filosofien 
ser man affald som føde til en ny produktion, og det skaber 
balance i kredsløbet,” slutter han. 

DOKUMENTERET BæREDyGTIGHED

“Flere og flere bygherrer stiller krav om bæredygtigt byggeri, 
og samtidig bliver miljøkravene skrappere, så derfor var det 
naturligt for KE Fibertec at satse på bæredygtige tekstilkana-
ler,” siger adm. direktør Carsten Jespersen. ”Det er vigtigt for 
os, at bæredygtighed kan dokumenteres til sikkerhed for vores 
kunder, og netop derfor har vi valgt Cradle to Cradle-ordnin-
gen, der er kundens garanti for, at vi holder det, vi lover”.

Han fortsætter: ”Bæredygtighed bliver i stigende grad en 
konkurrenceparameter, og jeg kan kun opfordre andre til at 
komme i gang. Politisk er viljen stor, og Cradle to Cradle er 
skrevet ind som overordnet princip i den nye nationale affalds-
plan”.

NyE ARKITEKTONISKE MUlIGHEDER OG ET 
GODT INDEKlIMA
Med de skræddersyede tekstilkanaler får man en god indekli-
maløsning, der i farve og form passer ind i rummet og bliver 
en integreret del af det arkitektoniske udtryk. CradleVent vil i 
første omgang blive tilbudt i en hvid, brandhæmmende Trevira 
CS-kvalitet, men flere farver følger.

Verdens største producent af tekstilkanaler, KE Fibertec i Vejen, 
præsenterer produktet CradleVent®, der er certificeret efter 
Cradle to Cradle-standarden. Certificeringen er udført af det 
anerkendte EPEA i Hamborg og er dokumentation på produktets 
bæredygtighed og på, at man tager ansvar for hele dets livscyklus 
fra vugge til vugge, dvs. fra produktion til og med genanvendelse.

Broomfield Hospital, 
Chelmsford, England

http://www.ke-fibertec.dk/CradleVent
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Hudevad
P5 Easy Clean

Ribe Jernindustri A/S · Saltgade 11 · DK-6760 Ribe · Tlf.: +45 75 42 02 55 · Fax: +45 76 88 22 86

Innovative radiators manufactured in Denmark

Den nye Hudevad P5 Easy Clean lader ligningen gå op. 
Radiatorens indbyggede vippemekanisme muliggør en 
100% grundig rengøring. 
Overalt. På den halve tid*.

Hudevad har i mange år været leverandør til landets 
hospitaler. Det er, når vi taler med vores kunder, vi får 
de bedste idéer.

Vores motto er:
IDENTIFY. INVENT. INSPIRE.

*Resultater af praksistests på udvalgte hospitaler viser, at Hudevad P5 Easy 
Clean er dobbelt så hurtig at gøre ren som en traditionel radiator.

Mindre rengøringstid = nedsat infektionsrisiko?

http://www.hudevad.dk
http://www.rio.dk


oRIENTER INg

EURovENT ENERgIKLASSIFICERINg 
LETTER FILTERSAMMENLIGNINGER
Europæiske købere af luftfiltre finder det meget lettere at vælge det rigtige luftfilter ud fra energieffektivitet 
og indendørs luftkvalitet (IAq), takket være en ny energieffektivitets klassifikationssystem indført af 
Eurovent Certification*. Filtre mærkes nu fra A til G, hvor ”A” står for det laveste energiforbrug og ”G” for 
det højeste.

Den nye klassifikation, der bygger på 
EN779:2012 **, giver kunderne en 
klarere forståelse af et filters årlige 
energiforbrug, starteffektivitet og mini-
mumsstandarder for energieffektivitet. 
For at afspejle det nye klassifikations-
system er Camfil Farr nu ved at ændre 
filtrenes etiketter og produktnavne til at 
omfatte den nye A til G energibedøm-
melse. Denne information påpeger klart 
forskellen mellem filterprodukter på 
markedet, hvilket gør det nemmere at 
vælge det rigtige filter til det rigtige an-
læg ud fra den bedste energieffektivitet 
og filtrering.

Dette vil blive mere og mere vigtigt, 
fordi EU-direktiver kræver, at offentlige 
og kommercielle bygninger forbedrer 
deres energieffektivitet. 10% til 20% af 
al strømforbrug i bygninger bruges til at 
betjene varme-, ventilations- og klimaan-
læg. Ud over at reducere energiforbru-
get og miljøbelastningen af bæredygtig-
hedsårsager, er bygherrer også nødt til 
at reducere driftsomkostningerne som 
følge af stigende energipriser. At vælge 
de rigtige kvalitetsfiltre med det laveste 
energiforbrug kan øge energieffektivi-
teten samt øge indeklimaet for et bedre 
og sundere arbejdsmiljø.

MÅlING AF FIlTER-yDEEVNE

Når et filter er fyldt med støv, vil trykta-
bet være konstant stigende, og aggre-
gatet vil bruge mere energi til at drive 
luften gennem filtrene. Den energi, 
der forbruges over en vis periode, kan 
derefter beregnes ud fra det gennem-
snitlige tryktab i denne periode. Den 

nye Eurovent standard måler nu både 
filtreringseffektivitet og tryktab som 
en funktion af støvlastning, der tillader 
simulering af et filters energimæssige 
ydeevne i et laboratorium over en drifts-
periode på et år.

SæT DIN FIlTERlEVERANDØR 
PÅ PRØVE
Camfil Farrs lav-energi luftfiltre leverer 
den højeste indendørs luftkvalitet med 
det laveste tryktab, der giver de største 
energibesparelser hos kunderne. Med 
den nye energiklassificering anbefaler vi 
filterkøbere til at sætte deres luftfilterle-
verandør på prøve – bl.a. ved at spørge 
efter testrapporter iht. EN779:2012. 
Hos Camfil Farr tester vi alle vores filter 
for at sikre en konsekvent høj kvalitets-
standard. 

Europæiske filterkøbere bør tjekke, at 
deres leverandør er Eurovent-certifice-
ret. Der bør være Eurovent etiketter på 
alle filterkasser, og filtre skal have test-
protokoller baseret på EN779:2012.

Med skyhøje elpriser og nye energidi-
rektiver, kan det altid betale sig at spare 
energi i ventilationsanlæg ved at bruge 
de rigtige luftfiltre.

FOR MERE INFORMATION 
KONTAKT VENlIGST

Camfil A/S, tlf.: 4914 4433.

*   Eurovent Certification Company er repræ-
sentant for køling-, air condition, luftbe-
handling-, varme- og ventilationsindustrien i 
Europa. www.eurovent-certification.com

**   EN779: 2012 er den nye europæiske stan-
dard for luftfiltre.

CAmFIL FARR

Camfil Farr er verdens førende inden for renluftsløsninger med mere end 40 års 
erfaring. Vores løsninger beskytter mennesker, processer og miljøet til gavn for 
menneskers sundhed, øge ydelsen og reducere og styre energiforbruget. 23 pro
duktionsanlæg, 4 R&Dafdelinger og over 50 lokale salgskontorer over hele verden 
yder service og support til vores kunder. Camfil Farr Gruppen har hovedsæde i 
Sverige, men mere end 90% af vores salg er internationalt. Koncernen har 3.400 
ansatte og en omsætning i størrelsesordenen SEK 4,5 mia (EUR 450 millioner).

www.camfilfarr.com

http://www.eurovent-certification.com
http://www.camfilfarr.com


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.



www.clco.dk

Undgå sikkerhedstrapper
ClimateConsult tilbyder rådgivning og levering af komplet 

systemløsning til tryksætning af trappeskakte 

- i bygninger hvor gulv i øverste etage er 
beliggende mere end 22 m over terræn, 
eller hvor alle redningsåbningerne ikke 
kan nås af redningsberedskabets stiger. 

Jf. bygningsreglementet, skal 
der ved indretning 

af bygningen, tages særligt hensyn til 
muligheden for evakuering fra bygnin-
gen, redningsberedskabets indsatstid 
og adgang til etagerne. I den forbindelse 
vil et tryksætningssystem tilgodese 
bygningens arkitektur, da traditionelle 
sikkerhedstrapper undgås. 

Læs mere på clco.dk om hvorledes 
ClimateConsult tilbyder projekte-
ring af systemløsningen.  

  Ringgaarden, Århus
Overtryksventilation af trappeskakt 
i midten af bygningen medfører 
sikkerheds trappe udelades, og alle 
facadearealer anvendes til lejemål.

Illustration: Arkitema

  DEK trykregulerings-
enhed | Kombispjældet 
fungerer dagligt som oven-
lysvindue i toppen af trap-
peskakten. Ved aktivering 
under tryksætning udløses 
trykreguleringsspjæld, såle-
des at det korrekte overtryk 
opretholdes i trappeskakten. 
Leveres også for vægmontage. 

  EK90 Røgevakuerings-
spjæld | Spjældet anvendes 
på den enkelte etage og er 
opbygget af kalciumsilikat, 
således fuld driftsfunktion 
vil være til stede på den 
brandramte etage.

  JM-aksialventilator
Tilluftventilatorens luft-
mængde projekteres iht. 
DS/EN 12101-6.

Til styring af ventilator 
og spjæld leveres komplet 
automatikløsning.

PRoDUKTINFoRmATIoN

DER ER INTET ALTERNATIV TIL 
DEN TRyGHED SOM RENHED 
og goD HygIEjNE  GIVER
Diversey, som er en af landets førende leverandører af rengørings- og hygiejneløsninger til professionelle, 
sætter nye standarder for rengøring og desinfektion i en og samme arbejdsgang med det nye produkt 
Oxivir Plus.

Oxivir Plus er et effektivt og bredspek-
tret rengørings- og desinfektions-mid-
del, som er nemt at bruge og som giver 
en bæredygtig infektions-forebyggelse, 
idet aktivstofferne nedbrydes til vand og 
ilt. For brugeren er det skånsomt, fordi 
det ikke indeholder parfume.

Produktet anvendes i skumform og 
virker mod en bred vifte af mikroorga-
nismer; bakterier og vira, ligesom det er 
skimmelsvamp- og gærdræbende. Det 
er testet i overensstemmelse det euro-
pæiske direktiv om biocidholdige pro-
dukter (BPD) og har bestået en række 
mikrobiologiske tests efter EN standard. 
Ovixir Plus er ideelt til forebyggelse af 
infektioner som f.eks. MRSA, Norovirus 
og influenza i behandlingsmiljøer og kan 
anvendes på en lang række overflader 
og tekstiler.

Diversey’s applikationsspecialist 
cand. Scient. lise Rise fortæller, at 
”Oxivir Plus er overlegen i dets evne til 
at virke desinficerende på kort tid. Den 
desinficerende effekt er dokumenteret 
ved virketider på ned til 5 min. hvilket 
er kortere tid end produktets tørretid. 
Det kan være problematisk for andre 
desinfektionsmidler der iblandt sprit, at 
de tørrer hurtigere en den nødvendige 
virketid, hvilket giver en risiko for util-
strækkelig desinfektion”.

Oxivir Pluser baseret på AHP – Ac-
celerated Hydrogenperoxid – som er 
en pateteret blanding af almindeligt 
anvendte og sikre ingredienser, som – 
når de kombineret med lave niveauer 
af hydrogenperoxid – giver den bak-
teriedræbende styrke og store rengø-
ringseffekt. Produktet er sammensat 
af hydrogenperoxid, kalkbindende-, 

overfladeaktive- og befugtende stoffer. 
Disse ingredienser binder metalioner og 
reducerer overfladespændingen, så Oxi-
vir Plus kan fordeles over – og trænge 
dybt ind i snavset, som renses effektivt 
af overfladen, samtidig med at overfla-
den desinficeres.

Oxivir Plus fås i to udgaver 2x5 l til 
fortyndning og 6x750 ml. i en klar-til-
brug flaske med skumdyse. I 2013 lan-
ceres endvidere en udgave i Diversey’s 
J-Flex flaske, som kan tilkobles vand, så 
man automatisk får den rette fortynd-
ning, hvilket samtidig sikrer at der fås 
den korrekte dosering til god desinfek-
tion.

Diversey leverer metodekort og 
procedurer til rettidig omhu, som gør 
det muligt for mindre organisationer at 
implementere enkle og sikre procedurer 
til rengøring af overflader kontamineret 
med vævsvæsker og dermed sikre infek-
tionsforebyggelse.

Produktinformationsblade og testre-
sultater kan rekvireres hos Diversey’s 
kundeservice på tlf. 7011 4114. lise 
Rise hos Diversey står gerne til rådighed 
for yderligere information om Oxivir 
plus produkterne og hygiejne generelt

Oxivir Plus – skrap mod 
patogener, skånsom mod 
mennesker og miljø

Diversey blev i 2011 opkøbt af den 
amerikanske koncern Sealed Air, som 
er global leder inden for fødevaresik
kerhed, facilitetshygiejne og forpaknin
ger med kendte mærker som Bubble 
Wrap®, Cryovac® og Diversey™ 
inden for rengøring og hygiejne. Sea
led Air tilbyder effektive og bæredyg
tige løsninger som tilfører værdi hos 
kunderne og forbedrer livskvalitet for 
forbrugere, samtidig med et renere 
og sundere miljø for fremtidige gene
rationer. Sealed Air havde i 2011 en 
omsætning på 8.1 mia. USD og i alt 
26,300 medarbejdere i 175 lande.
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 InternatIonalt 
samarbejde sIkrer os 
bedre hospItaler
Rambøll Danmark indgår strategisk samarbejde med det 
engelske arkitektfirma BDP og det danske TKT om helhedsplan 
for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og vil stå stærkt når 
der skal bygges hospitaler i Fjernøsten.

WWW.RAMBOLL.DK
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OLYMPUS’ MODULBASEREDE SERVICEKONCEPT
Skræddersyet support til ethvert miljø og ethvert behov

Vælg den individuelle løsning, der passer til jeres arbejdsgange, øger effektiviteten og reducerer 
jeres omkostninger. Oplev fordelene ved frit at kunne kombinere servicemodulerne og glem alt om 
standardiserede servicekontrakter med overdimensionerede tekniske vedligeholdspakker.

Ved indgåelse af en Olympus modulbaseret servicekontrakt, får I adgang til Olympus’ kvalificere-
de og pålidelige europæiske servicenetværk. 

Kontakt os på telefon 44 73 4775 eller via e-mail til ph@olympus.dk eller  
anders.broegger@olympus.dk og vi vil med glæde drøfte jeres behov.

mailto:ph@olympus.dk
mailto:anders.broegger@olympus.dk


Alt inden for medicinske gasser:
Gas · Installationer · Udstyr · Gasanalyser
Møde eller info – kontakt os på tlf. 43 55 50 50 www.airliquide.dk

Sikkerhed
optimal tryghed med gas

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 stikkontakten 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. www.abb.dk

   Driftsikkerhed i en
   foranderlig verden

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

http://www.airliquide.dk
http://www.abb.dk
mailto:abb.dk@dk.abb.com


Produktinformation

Gulve til hosPitaler  
oG laboratorier
af Palle sunddal, nora systems

At vælge det rigtige gulv er en kompleks 
udfordring, hvor mange faktorer skal 
vejes op imod hinanden. Valget får stor 
indflydelse for personale, patienter og 
besøgende, da gulvet er et af de mest 
omfattende og synlige dele af hospitals-
miljøet.

Dr Rye Senjen har skrevet en rapport 
(Sunde og bæredygtige gulve), der 
beskriver hvad organisationen HCWH 
(Health Care Without Harm) mener man 
skal balancere imellem, for at komme 
tættest på det optimale valg af gulvbe-
lægning, der kan leve op til de krav, der 
stilles til hospitaler.

Rapporten definerer og afvejer de vig-
tigste faktorer som: installations- og 
vedligeholdelsesomkostninger, miljø-
belastning, bæredygtighed, giftighed, 
ergonomi, komfort, slidstyrke og let 
rengøring.

Rapporten sammenligner PVC-, linole-
ums- og gummigulve.
Konklusionen er, at der ikke findes en 
gulvbelægning, der lever op til alle de 
forskellige krav, der kan stilles men, 
at et højkvalitets gummigulv uden 
 coating, er dén gulvløsning, der 
kommer tættest på de krav, der 
 stilles til hospitaler.

Brochuren kan rekvireres hos: 
nora systems 
Ørestads Boulevard 73 
2300 København S.
Tlf: 4343 9393 
mail: info-dk@nora.com

Download direkte fra HCWH hjemme-
side: http://www.noharm.org/europe/
news (Reports and Publications)

Health Care Without Harm (HCWH) er en international koalition med mere 
end 500 medlemmer i 53 lande, der arbejder for at omdanne Health Care 
sektoren, så den ikke længere er en belastning for menneskers helbred og 
miljøet.

HCWH samarbejder med læger, sygeplejersker, hospitaler, NGO’s, regeringer 
og internationale organisationer, for at promovere udviklingen og implemente-
ringen af sikre og miljømæssige sunde rutiner, processer og produkter i Health 
Care sektoren.

mailto:info-dk@nora.com
http://www.noharm.org/europe/


-80°C i nyt frysehus
på Odense Universitetshospital

Johnson Controls, Køleteknik, Sortevej 30, 8543 Hornslet
Tel. 8736 3100, cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com, www.johnsoncontrols.dk

Det nye frysehus på Odense Universitetshospital (OUH) er det første af 
sin slags i Europa og er bare en brik i det store sundhedsfaglige udvik-
lingsarbejde på OUH. Frysehuset er både godt for miljøet og økonomien, 
for selvom frysekapaciteten øges, bruges der mindre energi og dermed 
spares der penge.

Frysehuset har været en meget kompleks opgave, da de ekstremt lave 
temperaturer på ned til minus 80°C har gjort det nødvendigt at indkøbe 
specielt udstyr, der kan levere og tåle de stærke kuldegrader. Frysehuset 
skal være hjemsted for vævsprøver, blod og celleprøver.

Odense Sygehus
Nyt frysehus på 326 m2 med -80°C, det første 
i Europa. Til opbevaring af vævs prøver, blod og 
celleprøver. 

Naturlige kølemidler: 
Ammoniak (R717) og Ethan (R170) 
•	 	2	x	lavtemperatur	aggregater	 

-	ialt	26	kW	
•	 	2	x	Sabroe	kompressorer	SAB	120	
•	 	Nødkølesystem	

!÷ 80°C

Maskinstuen på OUH

GULVE TIL HoSPITALER  
OG LABoRAToRIER

mailto:cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com
http://www.johnsoncontrols.dk


sammen med Nykredit

Hornbæk - Hyldevej 32

Velindrettet og rummeligt fritidshus på 91 kvm med rigtig god be-
liggenhed i eftertragtet kvarter på 1.001 kvm ugeneret grund med flere
gode terrasser. Entré, indgangsparti med garderobe, stor opholdsstue
med brændeovn, spiseafdeling og udgang til træterrasse med "læmur".
Åbent køkken i forbindelse med spiseafdeling, forældresoveværelse,
samt to børneværelser og 2 pæne flisebeklædte badeværelser. Endvidere
udhus integreret i fritidshuset. Sag A7562.

175.000/3.500.000
21.158/17.147............Brt/nt

Alternativ finansiering:
13.265/10.826........Pauselån® F1

...Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

91 1001 1/3 1992

0

Nybolig
Havnevej 23
3100 Hornbæk
Tlf. 49702304

Peter Leander

Ny pris 3.150.000

oRIENTER INg

TROX OVERTAGER VENTILATOR
FABRIKKEN TLT-TURBo gmBH , 
HVILKET BETyDER EN UDVIDELSE AF VORES PRODUKTSORTIMENT

Pr. 1. oktober 2012 har TROX GmbH købt ventilatorfabrikken 
TlT-Turbo GmbH, som er et datterselskab af Siemens AG i 
Bad Hersfeld, Tyskland. Ventilatordivisionen vil indgå som et 
datterselskab af TROX GmbH under navnet TROX TlT GmbH.

Ca. 170 medarbejdere i Bad Hersfeld vil blive overført til 
det nye selskab. De andre TlT produktdivisioner med omkring 
330 medarbejdere forbliver i Siemens-koncernen under TlT-
Turbo GmbH. Kontrakterne blev underskrevet den 6. septem-
ber.

Det nye selskab TROX TlT GmbH udvikler, producerer og 
sælger energieffektiv ventilation, røgudsugnings- og varme-
genvindingsudstyr til installation i mange forskellige bygnin-
ger, herunder lufthavne, butikker, parkeringskældre, hoteller, 
industribygninger og konferencelokaler.

”Med dette opkøb følger vi konsekvent den strategiske mål-
sætning om, at TROX Group skal være en komplet leverandør 
af klima- og ventilationsanlæg” siger koncern direktør lutz 
Reuter. ”Ved hjælp af TROX Group´s effektive internationale 
salgsorganisation vil TROX TlT blive udvidet gradvis interna-
tionalt.

Opkøbet giver nu TROX Danmark mulighed for at tilbyde 
komplette løsninger indenfor bl.a. garageventilation til større 
parkeringsanlæg samt styrker vores brede kompetence til vore 
kunder og samarbejdspartnere. 

Produkterne i det nye TlT TROX GmbH vil fremover blive 
markedsført under følgende logo nationalt og internationalt:

TROX er førende indenfor udvikling, fremstilling og salg af 
komponenter og systemer til ventilations og klimaanlæg. 
Med 24 datterselskaber i 23 lande og 13 produktionsste
der er TROX markedsførende i Europa indenfor klima og 
ventilationskomponenter samt yderst aktiv på det globale 
marked.

Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2011 med 3.300 medar
bejdere en omsætning på over 390 mio. Euro. Mere end 25 
salgskontorer og mere end 50 repræsentanter og importø
rer har gjort TROXprodukter og TROXkoncepter kendt i 
hele verden.

yderligere oplysninger fås hos TROX Danmark A/S på  
telefon: 4914 6633 eller email: trox@trox.dk.  
Se også: www.trox.dk

mailto:trox@trox.dk
http://www.trox.dk
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Optimal hygiejne & � eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Ny pris 3.150.000

Vedligehold din viden!
- vedligehold er i hastig forandring, 
læs bogen og bliv fuld opdateret ...

3.udgave

500
opdaterede sider

Kr. 488,-
incl. moms

NYE

NY 
2011
UDGAVE

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk • bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk • Tlf. 39 29 30 26

vedligehold_bog_v4.indd   1 04/10/11   11.16

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.maskinmesterskolens-boghandel.dk
mailto:bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk


   AutroSafe® 

Kidde Danmark A/S 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

Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006

1

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

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

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

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

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

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

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

Electrolux Professional A/S Vaskeriløsninger ⋅ Hammerholmen 24–28 ⋅ DK-2650 Hvidovre ⋅ tlf. 63 76 22 20 ⋅ www.laundrysystems.electrolux.dk

Plejehjem, sygehuse, institutioner ….

På plejehjem, sygehuse og andre institutioner står der mange gamle vaskemaskiner og tørretumblere 
og tæller negativt i miljøregnskabet. De bruger ganske enkelt alt for meget vand og strøm. 

Med en GRØNT VASKERI-aftale får I nye, energibesparende vaskerimaskiner, uden det koster ekstra. 
Investeringen finansieres nemlig af energibesparelsen (ESCO princippet). Og aftalen er naturligvis 
inkl. servicekontrakt.

Ring til Electrolux Professional på tlf. 63 76 22 20, og hør mere om GRØNT VASKERI-aftaler.  
Eller kig ind på www.laundrysystems.electrolux.dk og se, hvordan Kolding Kommune fx sparer          
21 tons CO2 hvert år med GRØNT VASKERI.
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Lad besparelser på el og vand finansiere  
investeringen i nye vaskemaskiner og tumblere

8260 Grønt vaskeri_annonce.indd   1 08/03/12   13.51

www.mscan.dk  I  Tlf. +45 76 25 35 00

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

http://www.kidde-danmark.dk
mailto:info@kidde-danmark.dk
http://www.ub-let.dk
http://www.mscan.dk
http://www.mscan.dk
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
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PRoDUKTINFoRmATIoN

KONKRETE ENERGIBESPARELSER 
BELøNNES mED TILSKUD
En stor del af vores energiforbrug går til opvarmning af brugsvand. Hvis vi kan  
nedsætte vores vandforbrug, sparer vi ikke blot på vandafgiften – vi bruger samtidig  
mindre energi til opvarmning af vand, hvilket igen reducerer vores CO2 udslip.  
Der er således flere gode grunde til at spare på vandet – og nu er der kommet én til.

Regeringen har pålagt energiselska-
berne at finde energibesparelser. Kon-
krete besparelser belønnes med tilskud, 
som udbetales til dem, som opnår 
besparelserne. Energiselskabet Tre-For 
har godkendt en række armaturer og 
andre vandbesparende produkter fra 
Tandrup Water Solutions A/S i Allerød, 
således at kunder, der installerer disse 
produkter, kan få kontante tilskud oven i 
de øvrige fordele de opnår ved at spare 
på vand og energi.

Kunder med stort vandforbrug og 
mange brugere tilknyttet – f.eks. hospi-
taler, boligforeninger, hoteller, sports-
klubber / idrætsanlæg, ældreboliger 
og plejehjem m.v. – kan således opnå 
ganske betydelige tilskud, således at 
den reelle investering er tilbagebetalt på 
ganske kort tid.

Hvor store besparelser – og dermed 
tilskud – der kan opnås, afhænger af de 
lokale forhold. Der skal foretages nogle 
målinger og beregninger hos den en-
kelte kunde, hvilket Tandrup Water So-
lutions står for. Tandrup Water Solutions 
bistår kunderne med at foretager indbe-
retning til Tre-For, der herefter udbetaler 
de aktuelle tilskud.

EFFEKTIV lEGIONEllA-
BEKæMPElSE
Der er ingen tvivl om, at økonomi bety-
der meget, når der skal træffes afgørelse 
om valg af armaturer, brusere mv. – men 
også andre forhold tæller med. legio-
nella er en uønsket bakterie i badevand, 
der har betydet midlertidige lukninger 
af både hospitalsafsnit, skoler, svøm-
mehaller m.v. En effektiv bekæmpelse af 
legionella har derfor også en høj priori-
tet hos mange – ikke mindst i sundheds-
sektoren og ældreplejen, da legionella 
især er farlig for personer med nedsat 
immunforsvar.

T-Safe® er betegnelsen for en række 

produkter fra Tandrup Water Solutions 
– alle med den egenskab, at de tilbage-
holder de uønskede bakterier 100%, så-
ledes at brugerne er sikret fuldstændigt 
legionellafrit brugsvand. T-Safe® pro-
dukterne – det drejer sig om brusere og 
filtre til armaturer – er forsynet med et 
mikrofiltrerings filter, som effektivt tilba-
geholder legionella-bakterierne, så de 
ikke kommer i kontakt med brugerne. 
Disse filtre er testet på førende europæ-
isk institut med top-resultat til følge.

– ”Det er derfor dokumenteret, når 
vi tilbyder 100% legionellafri løsninger” 
siger direktør hos Tandrup Water Solu-
tions, lars Dinesen, der fortsætter: ”Det 
unikke ved vores filtre er, at de fungerer 
100% effektivt, så længe, der løber vand 
igennem. Der er ikke noget med at de 
langsomt mister effekt hen ad vejen. 
Kun selve vandgennemstrømningen 
bliver nedsat, men legionella-bekæm-
pelsen er konstant. Når vandgennem-
strømningen bliver for sløv (afhænger af 
vandkvalitet og legionellakoncentration, 
skal det enkelte filter blot udskiftes.”

DESIGN, BESPARElSE OG 
HyGIEJNE I SKØN FORENING

De nyeste berøringsfri armaturer TWS 
Eye – ligeledes fra Tandrup Water Solu-
tions – har flere fordele. For det første, 
et elegante design, der gør dem til et 
meget populært valg, hvor der tænkes 
på indretning. Dernæst er de økono-
miske i drift, idet de først aktiveres, når 
hænderne er lige under vandhanen og 
stopper igen, når hænderne fjernes. 
Derved undgås vandspil, når man 
manuelt åbner og lukker for vandet, 
sæber ind m.v. Og så er de hygiejniske 
netop fordi de er berøringsfri, hvorfor 
bakterier ikke gives videre fra bruger til 
bruger.

– ”Derfor er disse armaturer også 
uhyre populære både i sundhedssek-
toren og på institutioner” forklarer lars 
Dinesen, ”der endvidere uddyber at 
disse armaturer også er det, man kalder 
vandalsikre – dvs. de er meget robuste 
og modstandsdygtige mod hærværk”.

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN



NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

Omklædningsskabe: 
SONO-KLS har låseforstærkning og kan leveres med  
 forskellige former for understel, ligesom farvekombination- 
erne er talrige. Vi har f.eks. 20 forskellige dørfarver og kan 
levere 15 forskellige slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års 
garanti på vores stålskabe.

Sonesson Indretning  •  Ørnevej 8  •  4600 Køge 
Tlf:  5628 3500  •  Fax: 5628 3548  •  danmark@sonesson.com

Individuelt skabsdesign 
tilpasset hospitalsmiljø

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

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

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

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

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

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

mailto:danmark@sonesson.com
http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
http://www.lh-rorbyg.dk
mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk


www.fagerhult.dk

belysning

traumesøjler

intensivsøjler

dialysesøjler

paneler

kontakt

Optimal sikring mod bakterier -
herunder Legionella i dit vand 

- uden brug af kemikalier 

Telefon 4576 7628 

W A T E R   T R E A T M E N T

www.enwa.dk   post.dk@enwa.com  

  Optimal sikring mod Legionella 
og andre bakterier samt de 
fleste vira 

  Fuldt VA-godkendt 
  Ultrafiltrering via membraner 
  Filtrerer ned til 0,03 µm 
  Selvrensende  
  Minimal vedligeholdelse 
  Ingen brug af farlige kemikalier  

 

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

Forskellen ligger i detaljen

Uanset om du har brug for filtre til kritiske områder, eller 

til almindelig rumventilation, så vil vores filterløsninger 

levere hvad du har brug for. Kontakt os, eller besøg vores 

hjemmeside, for nærmere information.

www.vokesair.com

Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

http://www.fagerhult.dk
http://www.enwa.dk
mailto:post.dk@enwa.com
http://www.dorma.dk
http://www.vokesair.com
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ARBEjDSmILjø

INDRETNINg

HygIEjNE

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 SvAgSTRømS-ANLÆg

DRIKKEvANDSKøLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner

BWT HOH A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
bwt@bwt.dk	•	www.bwt.dk
www.vandbutikken.dk	

rubrikannonce_2012.indd   1 2012-06-28   12:37:29

SKyLLERUmSUDSTyR

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

Tlf: 66 17 68 16    Salg: 42 12 88 00  

info@electroservice.dk  

http://www.diversey.dk
http://www.vpconsult.dk
mailto:vp@vpconsult.dk
http://www.vpconsult.dk
mailto:vpconsult@manet.dk
mailto:bwt@bwt.dk
http://www.bwt.dk
http://www.vandbutikken.dk
http://www.electroservice.dk
mailto:info@electroservice.dk


Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

RÅDgIvNINg

PANELER SKyLLERUmSUDSTyR

SKyLLERUmSUDSTyR

KommUNIKATIoN 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

mEDICINSKABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

Tlf 98323466
Sagavej 5, 9260 Gistrup
info@daneta-security.dk
www.safeshoppen.dk

AUToKLAvER

• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

EL-TRANSPoRTERE

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle
   el-motor løsninger

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

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

http://www.ken.dk
mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.boege.dk
mailto:info@daneta-security.dk
http://www.safeshoppen.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com
http://www.kone.dk
mailto:denmark@kone.com


Validering • Desinfektion • Sterilisation

Overvåg og valider processen med trådløse dataloggere 
fra Ellab, som nemt monteres i autoklaver, instrument-
opvaskere og andet medicinsk udstyr.

Validation Solutions

Validering • De

Overvåg og valider pr
fra Ellab, som nemt m
opvaskere og andet m

www.ellab.com

   Gældende normer:
EN ISO 17665: Dampautoklaver
EN 13060: Små autoklaver (<60L) 
EN 15883: Instrumentopvaskere

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

   Nyt
•  Konduktivitetssensor
•  Fleksibel sensor
•  Læsestation; a æser samtlige loggere  
  samtidig
•  ValSuite™ software

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


ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver  
om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til  
at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem  
vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver.  
Mød os på alectia.com 

Effektive logistiksystemer er med til at forbedre 
kvaliteten på både nye og eksisterende sygehuse. 
ALECTIA er eksperter i  hospitalslogistik og 
rådgiver om optimering af patientsikkerhed, 
service, arbejdsmiljø og produktivitet såvel som 
forsyninger og varer, lagerstyring, flow, asset manage-
ment, apparaturer og affald.  

ALECTIA har været en førende rådgiver inden for 
hospitalsbyggeri i over 100 år. Vi har en omfattende 
specialviden om hospitalslogistik, planlægning og 
projektering af sygehusbyggeri.

‘Hospitalslogistik  
er kommet for at 
blive.

                  

                  

Hospitals Drift og Teknologi_bagside november.indd   1 2012-11-02   11:40:05


