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FSTA Forum for SygehusTeknik og Arkitektur

ÅRSBERETNINg 20122013
AF FoRmAND KAj jENSEN

INDLEDNING

Jeg vil gerne byde alle velkommen til 
FSTA´s anden ordinære generalforsam-
ling.

Det forløbne år har været et stille 
og roligt foreningsår, måske for roligt. 
FSTA har ikke endnu fået fuld gang i de 
aktiviteter som vi gerne vil. Vi har endnu 
ikke formået, at gøre os så synlige i sy-
gehusdebatten som ønsket er, men der 
arbejdes seriøst på det.

I den forbindelse er det meget vigtigt, 
at FSTA´s medlemmer tager aktiv del 
i debatten indenfor det danske sund-
hedsvæsen.

For vi skal fortsat holde os for øje, at 
et af FSTA´s største mål er at blive ac-
cepteret og anerkendt som et hørings-
berettiget forum for de myndigheder, 
der lovgiver og bevilger penge indenfor 
det danske sundhedsvæsen, og ikke 
mindst de kommende store sygehus-
byggerier.

SAMARBEJDE PÅ TVæRS AF 
GRæNSER
Pr. 1. januar 2013 har FSTA overtaget 
repræsentationen af Danmark i den In-
ternationale forening IFHE, International 
Federation of Hospital Engineers, efter 
FSD´s mangeårige medlemskab.

Dette indebærer, at FSTA deltager i 
alle internationale IFHE kongresser hvert 
andet år, samt Council møder hvert år.

Council mødet i år blev afholdt den 
10. september i Kuala Lumpur i Malay-
sia, på mødet deltog Mogens Thrane og 
undertegnede. 

Council møderne har udviklet sig 
meget positivt igennem de senere år. I 
starten var det talte og skrevne sprog i 
IFHE regi engelsk og fransk, så diskus-
sionerne i council tog mega lang tid når 
det hele altid skulle oversættes til fransk. 
Efter en del års kamp er det talte og 
skrevne sprog nu engelsk, det har lettet 
kommunikationen betydeligt.

Council møderne har nu et meget 
værdiladet indhold, diskussionerne 
foregår på tværs af landegrænserne, og 

der bliver truffet mange beslutninger, og 
antallet af medlemslande øges år for år.

For nuværende er IFHE´s præsident 
en nordmand, Ole Rist, og generalsekre-
tæren er ligeledes nordmand, Gunnar 
Bækken, begge 2 personer vi har haft et 
utroligt godt samarbejde med igennem 
mange år, da de repræsenterede den 
norske forening, FSTL.

Det næste Council møde bliver af-
holdt samtidig med IFHE´s 23. Kongres, 
i Buenos Aires i Argentina 12. – 16. 
oktober 2014. Der vil blive arrangeret 
en fællesrejse til Argentina, hvis tilslut-
ningen bliver stor nok. 

Der har ved alle kongresser været 
dansk deltagelse, større eller mindre 
grupper. Ved IFHE´s 22. Kongres afholdt 
på Hurtigruten, langs Norges vestkyst, 
var den danske delegation på ca. 30 
personer.

I IFHE har der i nogle år været en 
undergruppe, IFHE Europe, der ude-
lukkende tager sig af det Europæiske 
område, og de emner der naturligt lig-
ger her.

Vi er endnu ikke medlem, men be-
styrelsen har besluttet, at vi gerne vil 
inviteres til næste Council møde med 
observatørstatus, så må det vise sig, 
om det ender med, at vi bliver et aktivt 
medlem.

IFHE Europe vil meget gerne have os 
med.

IFHE Europe´s næste council møde 
afholdes i Finland, datoerne kendes ikke 
endnu. 

Det nordiske samarbejde, som reelt 
set kun er et samarbejde med den nor-
ske forening FSTL, kører fortsat rigtig 
godt og igen i år blev FSD/FSTA invi-
teret til at deltage med 2 mand i FSTL´s 
Årsmøde, der i år blev afholdt i Stavan-
ger, FSD´s formand Svend Christiansen 
og undertegnede deltog.

Også i år har FSTA inviteret 2 perso-
ner med ledsager til at deltage i Årskon-
ferencen, og der kommer hele FSTL´s 
bestyrelse, så jeg vil bede jer igen i år 
om, at tage rigtig godt imod dem. 

FAGBLAD

Vores fagblad, ” Hospital Drift & Arki-
tektur ”, 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.

Redaktionen arbejder fortsat hen 
imod et i større grad meningsdannende 
og debatskabende blad, men det kræ-
ver fortsat, at vi som medlemmer giver 
vores besyv med, og bliver aktive med 
artikler til bladet. 

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.

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 et privat – og et firma-
medlemsskab. I denne forbindelse reg-
nes et Hospital for et firma.

For nuværende er vi 119 medlemmer 
og stigende.

Langt, langt størstedelen af med-
lemmerne har et firmamedlemsskab. 
Af samme grund kender vi heller ikke 
vores nøjagtige person medlemstal, 
men hvis vi som gennemsnit regner 
med ca. 4 personer med interesse for 
FSTA i hvert firmamedlemskab, så er vi 
omkring 480 personer, 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-
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•  Flemming Dalberg Pedersen, Aalborg 
Universitetshospital

•  Jesper Dichmann Sørensen, M.T. Høj-
gaard

•  Og mig selv.

Rent praktisk har arbejdet være fordelt 
på en arbejdsgruppe Vest, med Finn 
Sørensen som formand og en arbejds-
gruppe Øst, med Robert Sørensen som 
formand.

Begge arbejdsgrupper har indbyrdes 
aftalt en møderække.

Der har været afholdt 4 fællesmøder i 
planlægningsgruppen.

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

Som tak for det store frivillige arbejde 
planlægningsgruppen har ydet, var alle 
medlemmer med ledsagere inviteret på 
en fantastisk 2 dages tur til Berlin, en 
tur som i mindste detalje var planlagt af 
Robert Sørensen.

I perioden siden den 1. ordinære ge-
neralforsamling er der afholdt 4 bestyrel-
sesmøder, hvor de praktiske og overord-
nede gøremål er diskuteret og besluttet.

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, 
Creo Arkitekter.

•  Bestyrelsesmedlem, Jan Christensen, 
Balslev Rådgivende Ingeniører.

•  Suppleant, Jesper Dichmann Søren-
sen, M.T. Højgaard

•  Suppleant, Flemming Dalberg Peder-
sen, Aalborg Universitetshospital

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

Som I alle har kunnet se af dagsordenen, 
træder jeg ud af bestyrelsen og afgår 
derfor også som formand for FSTA.

Da foreningen blev startet lovede jeg 
at tage de 2 første år som formand, for 
ligesom at kunne trække på mine erfa-
ringer med bestyrelsesarbejde.

De 2 år er nu godt og vel gået, så jeg 
har overholdt min del af aftalen.

Derudover syntes jeg ikke det er 
rigtigt, at formanden for en aktiv faglig 
forening er folkepensionist.

Og sidst men ikke mindst så mener 
jeg man skal stoppe, inden der i hvert 
fald højlydt bliver sagt om ikke det er på 
tide at stoppe.

Tak for den tillid I har vist mig som 
formand, det har været spændende at 
være med i fødselsfasen af vores for-
ening, FSTA.

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

bygge medlemstallet, men det kommer 
ikke af sig selv.

FORENINGENS DRIFT

Som selskabsloven kræver, har der 
været afholdt generalforsamling i FSD 
Aps. Mødet blev afholdt den 6.maj 
2013, med deltagelse af FSTA´s besty-
relse, og foreningens statsautoriserede 
revisor.

Årsrapporten blev godkendt.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Revisor blev genvalgt.
Der var forslag om at ændre selskabets 
navn til FSTA ApS, forslaget blev god-
kendt.
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 består af følgende personer:
•  Robert P. Sørensen, Grontmij
•  Thøger Haugstrup, Alectia
•  Finn Sørensen, Creo Arkitekter
•  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

Formand  
Kaj Jensen
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ÅRSBERETNINg 20122013
AF FoRmAND SvEND CHRISTIANSEN

”ER FSD PÅ DEN RETTE VEJ?”

Vi har desværre en meget alvorlig udfor-
dring foran os i FSD, nærmere bestemt 
økonomien.

Kort fortalt, så har vi væsentligt større 
udgifter end indtægter. Og med det 
nuværende aktivitetsniveau er egenka-
pitalen forsvundet om 7-8 år.

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi 
skal gøre ved dette. De faste udgifter 
kan der kun reguleres meget lidt på, 
da de er forankret i vedtægterne og en 
stigning i indtægterne synes ikke muligt 
med de nuværende forhold.

Med tanke på, at vi primært fungerer 
som et netværk for de 91 maskinmestre, 
ansat i sundhedsvæsenet og medlem 
af foreningen, har vi derfor besluttet at 
sætte foreningens fremtid på dagsorde-
nen og dermed til debat på generalfor-
samlingen 2013, herunder det drastiske 
skridt at styre mod en afvikling over de 
kommende år.

Dette skal også ses i lyset af den 
manglende interesse for bestyrelses- og 
frivilligt foreningsarbejde, som stort set 
alle foreninger er ramt af, og FSD er in-
gen undtagelse.

Det er ”Tordenskjolds soldater”, som 
trækker læsset.

Dette skrives ikke som ”klynk”, men 
er blot en konstatering af, at der i dag 
er et meget stort udbud af efteruddan-
nelse, og vidt forskellige muligheder for 
at få dækket behovet for vidensopdate-
ring og ”net-working”.

Det kan blive meget svært for FSD at 
have en eksistensberettigelse i den nu-
værende form som en forening.

Og derfor er det yderst vigtigt, at 
alle muligheder for at sikre foreningens 
fremtid kommer på banen nu.

Det har vi alle et ansvar for.
Men trods de dystre fremtidsper-

spektiver, ligger bestyrelsen bestemt 
ikke på den lade side. Der er da heldig-
vis også positive ting at berette om.

FSD har i det forgangne foreningsår 
udvidet vores kommunikation med 
medlemmerne, primært ved at øge an-
tallet af nyhedsbreve.

Og det er særdeles tilfredsstillende at 
konstatere, hvor godt det modtages hos 
medlemmerne.

Vi er også gået i gang med at tænke 
på hjemmesiden. Den nuværende hjem-
meside har efterhånden mange år på 
bagen, ikke kun lay-outet, men også 
teknikken bag.

Hjemmesiden skal derfor også tilpas-
ses de krav og forventninger som stilles 
til en moderne hjemmeside. Hjemmesi-
den bliver derfor i nærmeste fremtid lagt 
over på en ny platform og får et nyt ud-
seende. Samtidigt skulle det gerne blive 
væsentligt billigere at supportere den.

De funktioner, som den nuværende 
hjemmeside rummer, vil blive evalueret, 
og funktioner som ikke anvendes eller 
kun bruges meget lidt, vil blive nedlagt.

Andre nye funktioner vil komme til, så 
vi forhåbentligt får en hjemmeside, som 
medlemmerne vil bruge mere aktivt, 
end det sker i dag.

2013 blev også året hvor uddan-
nelseslegatet blev en realitet. FSD har 
besluttet at støtte de medlemmer, der 
ønsker at efteruddanne sig via en læn-
gerevarende uddannelse, med et legat. 
Se mere om dette på hjemmesiden.

Brancherådet, som jo har fundament i 
Maskinmestrenes Forening, kører rigtigt 
godt.

Bestyrelsen i FSD benytter sim-
pelthen brancherådet som idéskaber, 
rådgiver og sparringspartner for FSD’s 
udvikling.

Brancherådet bliver derfor også in-
volveret i arbejdet med udviklingen af 
hjemmesiden.

Jeg håber derfor, at jeg til næste år 
på denne plads i Årsberetningen, kan 
berette om endnu en succesfuldt tiltag i 
vores forening.

KOMPENDIET ”MEDICINSKE 
GASSER”
Kompendiet har fået en rigtig god mod-
tagelse. Faktisk så god, at bestyrelsen 
besluttede at følge op på succesen ved 
at arrangere en temadag, baseret på 
indholdet i kompendiet.

Temadagen er planlagt til tirsdag den 
29. oktober 2013.

Jeg håber at så mange medlemmer 
som muligt bakker op om dette tiltag og 
deltager på temadagen.

ÅRSKONFERENCEN 2013

Jeg troede ikke det var muligt at gentage 
succesen fra 2012, men jeg er simpelt-
hen imponeret over det program som 
det er lykkedes de 2 arbejdsgrupper, 
der tager sig af programindholdet, at få 
sammensat til 2013 konferencen.

FSTA er nu primus motor i det store 
arbejde med at arrangere Årskonfe-
rencen, og FSD bidrager med viden og 
erfaring.

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
•  Thøger Haustrup, Alectia A/S
•  Jesper Dichmann Sørensen, MT 

Højgaard
•  Jan Christensen, Balslev Rådg. 

Ingeniør A/S
•  Henrik Munch Sørensen, NNE 

Pharmaplan
•  Finn Sørensen, Creo Arkitekter
•  Henning Pedersen, tidl. 

Privathospitalet Hamlet
•  Mogens Thrane, Rigshospitalet
•  Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden 

Vest, Region Midtjylland
•  Claus Bernthsen, Byggeprojekt-

enhed, Sygehus Syd
•  Kaj Jensen, tidl. Sygehus Vendsyssel
•  Lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus, 

Esbjerg
•  Kaj Hyldgaard Olsen, Aalborg 

Sygehus
•  Benny Eilstrup, Region Sjælland
•  Svend Christiansen, Hospitalsenhed 

Midt
•  Ole Bjerregaard Jacobsen, Århus 

Universitetshospital

Jeg er overbevist om at Årskonferencen 
2013 vil blive en succes. Vi får rig mu-
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lighed for net-working på tværs af bran-
cher og uddannelse, og der er et rigtigt 
spændende program i vente.

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 april og et i 
september.

Et af de emner som har været drøftet, 
var Teknisk afdelings vidtspændende 
arbejdsområder.

Her viste brancherådet bestemt sin 
værdi, for der kom virkeligt gode input 
og ideer frem.

Flemming Johansen fremviste f. eks 
hvordan Regionshospitalet Horsens har 
samlet og offentliggjort sine ydelser i et 
ydelseskatalog.

Og Lars Grønager fra Herlev Sygehus 
fremviste, hvordan man ved hjælp af 
MAXIMO kunne styre og effektivisere 
vedligehold m.m. i teknisk afdeling

Som nævnt i indledningen, så bruger 
FSD også brancherådet som rådgiver for 
udviklingen af foreningen og det er be-
stemt til gavn og glæde for begge parter.

Maskinmestrenes Forening kommer 
som et fast indslag ved brancheråds-

møderne og orienterer om forskellige 
aktuelle emner.

Emnerne spænder vidt, som f.eks. 
resultatet af overenskomstforhandlin-
gerne og lokale lønforhandlinger. Et af 
de meget spændende indlæg i år var en 
gennemgang af begrebet ”uden højeste 
tjenestetid”, som gælder for maskinme-
stre på løntrin 41 og op.

MMF har udarbejdet et kompendium, 
som omtaler dette ofte konfliktfyldte 
emne.

Kompendiet kan rekvireres ved hen-
vendelse til MMF.

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

I skrivende stund afventer vi et udspil 
fra FSSD om næste års temadag. Vi har 
gode og langvarige samarbejdsrelatio-
ner til FSSD, som bestemt er til gavn for 
begge parter.

DDKM, ver.2 har sammen med revali-
dering af autoklaver, været temaet på de 
seneste møder, så det er spændende at 
se, hvad næste års tema bliver.

FSTA, FORUM FOR 
SyGEHUSTEKNIK OG 
ARKITEKTUR
Vi samarbejder om årskonferencen, og 
det er helt efter planen, at FSD glidende 
vidensoverdrager konceptet for årskon-
ferencen til FSTA. I sagens natur er det 

umuligt at aflevere den erfaring, som 
er opsamlet over mange år i FSD, på 
samme måde som man overdrager en 
vare. Men der er bestemt en god vilje, 
og efter planen deltager FSD også de 
kommende 3 år i planlægningen af års-
konferencen, så der er basis for at få en 
succesfuld vidensoverdragelse.

FAGBLADET: HOSPITAL, DRIFT 
& ARKITEKTUR, HDA.
FSTA er ansvarlig for udgivelsen af 
bladet, men FSD bidrager fortsat til det 
faglige indhold.

Således har redaktionen i år haft føl-
gende repræsentanter med fra FSD:
•  Henning Pedersen, konsulent (tidl. 

Hamlet Privathospital)
•  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.

Desværre var portostøtten til udsen-
delse af medlemsbladet til pensionister 
efterhånden af en sådan størrelse, at en 
enig bestyrelse vedtog at fjerne støt-
ten. Som alternativ til det trykte blad 
er det muligt at læse bladet ”online” 
på Scanpublishers hjemmeside. Og 
initiativet er åbenbart blevet modtaget 
med forståelse hos pensionisterne, for 
bestyrelsen har ikke modtaget en eneste 
indvending.

Formand  
Svend Christiansen
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IFHE

FSD er ikke længere dansk medlem af 
IFHE. Medlemskabet er overdraget til 
FSTA.

Men da IFHE afholder internationale 
konferencer af meget høj faglig kvalitet, 
er det en enig bestyrelse, der fortsat 
ønsker at støtte FSD medlemmer med 
rejselegater til disse konferencer.

MEDLEMSFORHOLD

Medlemstallet pr. 8. september 2013, 
tallene i parentes er fra september 2012:
•  Ordinære medlemmer 91 (98)
•  Ekstraordinære medlemmer 13 (15)
•  Seniormedlemmer 80 (83)

FORENINGENS DRIFT

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

I indeværende år har FSD også af-
holdt valg af regionsrepræsentanter for 
2014-2015.

Samtlige repræsentanter var villige til 
genvalg, og da der ikke var andre kan-
didater der stillede op, var der genvalg 
til alle.

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 
2012, og to bestyrelsesmøder i tilknyt-
ning til brancherådsmøderne. Alle be-
styrelsesmødereferater er tilgængelige 
på hjemmesiden.

På generalforsamlingen 2012 blev alle 
de forslag til vedtægtsændringer som 
bestyrelsen havde fremlagt, godkendt 
med overvældende flertal. Det betød 
samtidigt, at bestyrelsen blev reduceret 
til 4 medlemmer, og dette har vist sig 
som en fornuftig beslutning.

Bestyrelsens samarbejde med kon-
sulent Henning Pedersen er særdeles 
givtigt, og bestyrelsen har besluttet at 
fastholde samarbejdet med Henning.

Bestyrelsens sammensætning har i 
det forløbne år været:
•  Formand Svend Christiansen, 

Hospitalsenhed Midt
•  Næstformand Kaj Hyldgaard Olsen, 

Aalborg Sygehus
•  Bestyrelsesmedlem Benny Eilstrup, 

Region Sjælland
•  Bestyrelsesmedlem Lars Brinck, 

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

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

En speciel og meget stor tak skal gå 
Benny Eilstrup, som på den kommende 
generalforsamling går af som bestyrel-
sesmedlem, da han er gået på pension 
pr. 1. september. Benny har været med 
i bestyrelsen siden 2008, og han har 
gennem alle årene ydet en meget stor 
indsats for foreningen.

Vi vil savne dig i bestyrelsen, Benny, 
og du ønskes held og lykke med det vel-
fortjente otium.

”ER FSD SÅ PÅ RETTE VEJ?”

Det vil kun fremtiden vise, men der skal 
ikke herske tvivl om, at bestyrelsen gør 
alt hvad der er i vores magt, for at sikre 
foreningens overlevelse.

Men det kræver også at medlem-
merne bakker op om foreningen, tager 
ansvar og deltager i den nødvendige 
debat om foreningens fremtid.

Til sidst vil jeg gerne runde denne 
formandsberetning af med håbet om 
at FSD kommer videre, og fortsat kan 
tilbyde medlemmerne vidensdeling, 
attraktive efteruddannelseskurser, tema-
dage, konferencer og studieture.
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vÆKST OG  vELFÆRD
AF FoRmAND PER jøRgENSEN, 

mASKINmESTRENES FoRENINg

Den 1. april 2013 fyldte Maskinmestre-
nes Forening 140 år. Denne begivenhed 
blev markeret med en gave til alle med-
lemmer i Maskinmestrenes Forening 
i form af en jubilæumsbog med titlen 
Opad og Fremad – maskinmestre som 
teknologiske ledere før, nu og i fremti-
den.

I anledning af jubilæumsåret er Ma-
skinmestrenes Håndbog blevet redi-
geret og genoptrykt. Håndbogen er et 
klenodie og et værdifuldt værktøj. Den 
nye udgave, som er den 10. udgave, 
er på ca. 1.600 sider og mere end 50 
forfattere har bidraget med redigering 
samt nye afsnit. 

Håndbog for maskinmestre udkom 
første gang i 1917, og indtægterne fra 
salget af håndbogen bidrog i væsentlig 
grad til, at foreningen fik midler til i 
1918 at købe Maskinmestrenes hus på 
Sankt Annæ Plads i København. Huset 
er vurderet til kroner 40 mio. 

ARBEJDSMARKEDET

En vigtig faktor for at fastholde antallet 
af arbejdspladser i Danmark er en fort-
sat forbedring af produktiviteten i alle 
brancher. På trods af det generelle tab 
af arbejdspladser mangler vi i henhold 
til ledighedstallene 182 fuldtidsstil-
linger, for at der var fuld beskæftigelse 
for alle medlemmer i Maskinmestrenes 
Forening.

Planerne for Investeringer i forskning, 
uddannelse og innovation samt fortsat 
fokus på ledelse og teknologi er en væ-
sentlig forudsætning for fortsat at øge 
væksten og velfærden.

Der er vedtaget investeringer i broer 
og veje, jernbaner, skibsfart, energi 
onshore og offshore, produktionsud-
styr, sygehuse mv. og med næsten fuld 
beskæftigelse blandt Maskinmestrenes 
Forenings medlemmer er det afgørende 
for at sikre kvalificeret arbejdskraft til 
fremtidens realisering af de planlagte in-
vesteringer, at der uddannes flere med 

en polyteknisk videregående uddan-
nelse.

Igennem de seneste år er antallet 
af medlemstallet steget fra ca. 8.900 i 
2007 til 11.088 medlemmer i september 
måned 2013. En stigning på ca. 20 %. 
Antallet af maskinmester studerende 
er på mere end 2000. Det højeste antal 
maskinmester studerende nogensinde i 
Danmark.

Fremgangen i Maskinmestrenes For-
enings medlemstal er opnået gennem 
en markant stigning i antallet af stude-
rende medlemmer samt fastholdelse af 
aktive og seniormedlemmer.

Beskæftigelsesfordelingen blandt 
foreningens medlemmer er 2.440 i in-
dustrien, 2.410 inden for serviceydelser 
og rådgivning, 1.555 i skibsfarten, 1.027 
i energiforsyningen og 236 i bygge- og 
anlægsbranchen svarende til 7.668 stil-
linger. Tallene viser, at vi sandsynligvis 
her i de kommende år vil opleve, at det 
største beskæftigelsesområde for ma-
skinmestre bliver service og rådgivning. 

Over halvdelen af foreningens 
medlemmer, svarende til ca. 4.000 
personer, er beskæftiget i den maritime 
sektor fordelt på industri, skibsfart, 
offshore samt service og rådgivning. Da 
især offshore sektoren og den maritime 
sektor er inde i en markant vækst, kan 
vi forvente fortsat næsten fuld beskæf-
tigelse blandt foreningens medlemmer i 
de kommende år.   

DIMITTENDER

For alle medlemmer og medarbejdere i 
Maskinmestrenes Forening er det fort-
sat en central opgave at medvirke til, at 
de studerende har praktikpladser og 
at nye kolleger hurtigt kommer i ar-
bejde.

Med finansloven for 2014 forventer 
vi, at kvoterne for optaget til maskin-
mester- og skibsofficersuddannelserne 
udvides til et årligt optag på 1800 
-2000 studerende samtidigt med at et 
frit optag til Teknisk Manager Offshore-
uddannelsen fastholdes. Det vil på sigt 
medvirke til en realisering af regerin-
gens og Folketingets mål om, at 50 pro-

cent af en ungdomsårgang skal have en 
videregående uddannelse, herunder en 
teknisk videregående uddannelse.

OVERENSKOMSTER OG 
INDIVIDUELLE AFTALER
Maskinmestrenes Forenings 130 tals-
mænd udfører et særdeles værdifuldt 
arbejde for kollegaerne, herunder tals-
mændene for sygehusmaskinmestrene.

De øgede aktiviteter blandt tals-
mændene er vigtige for den fortsatte 
udvikling af Maskinmestrenes Forening 
som fagligt netværk. Og flere talsmænd 
har valgt at benytte muligheden for at 
deltage i foreningens kurser indenfor 
bl.a. ledelse, forhandling og personlig 
udvikling.

Talsmændene medvirker i såvel kol-
lektive som individuelle aftaler om løn- 
og ansættelsesvilkår.

Forhandlingerne om hovedoverens-
komsterne med Kommunernes Lands-
forening, Danske Regioner og Finans-
ministeriet blev afsluttet for godt et år 
siden. Aftalen er en 2-årig medfører en 
lønstigning på ca. 2 procent.

MASKINMESTRENES 
ERHVERVSKONFERENCE 
AJOUR 2013
Maskinmestrenes erhvervskonference, 
Ajour 2013, sætter fokus på Manage-
ment and Technology og maskinmestre-
nes bidrag til energioptimering, grøn 
teknologi, iværksætteri og effektivitet på 
land og til søs.

Som deltager får du adgang til ny 
viden og inspiration fra de flere end 30 
faglige foredrag med fokus på blandt 
andet fremtidens rederivirksomhed, 
behovet for produktivitetsforbedringer 
i alle brancher, ledelse, muligheder og 
udfordringer inden for offshoresekto-
ren, energiteknologi samt fokus på inno-
vation og iværksætteri.

Desuden kan du styrke dit faglige 
netværk blandt op mod 1.200 konfe-
rencedeltagere og opleve den nyeste 
teknologi i udstillingen, der tæller cirka 
130 udstillere.



Management and Technology
Maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour 2013, 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 og inspiration fra de flere end 30 faglige foredrag med  
fokus på blandt andet behovet for produktivitetsforbedringer i dansk industri, energiteknologi, 
vækst og udfordringer inden for offshoresektoren samt ledelse, innovation og iværksætteri.

Med op mod 1.500 konferencedeltagere har du desuden rig mulighed for at styrke  
dit faglige netværk, ligesom du kan opleve den nyeste teknologi i udstillingen,  
der tæller cirka 150 udstillere. 

Se hele konferenceprogrammet og tilmeld dig nu på www.ajour2013.dk

Laurits Rønn, adm.  
direktør, Dansk Erhverv: 
Hvordan øger vi vores  
globale konkurrenceevne?

Bo Cerup-Simonsen, 
Vice President, Maersk 
Maritime Technology: 
Blå vækst gennem grønne 
løsninger

Mød blandt andre:

Jesper Møller, koncern- 
chef, Toms Gruppen A/S: 
Tradition og fornyelse

Erik Gormsen, Vice Presi-
dent for R&D, Novozymes: 
Hvordan sikrer vi nytænk- 
ning og innovation?

Torben Brabo, Vice  
President, Energinet.dk: 
Gassens rolle i det frem- 
tidige energisystem

Charles Nielsen, teknisk 
direktør, El-Vand-Varme, 
TREFOR A/S:  
Den innovative leder

Kim Baarsøe, iværksætter, 
direktør og maskinmester: 
Iværksættereventyr

Ajour2013 Ajour 2013Odense Congress Center
Torsdag den 28. november &

Fredag den 29. november

Maskinmestrenes erhvervskonference

Klaus Rasmussen, maskin-
mester, MovingEnergy: 
Forretningsudvikling af ny 
teknologi eller løsninger i 
en kompleks verden

Bestil stand på ajour2013.dk



Formand Per Jørgensen

AAK OG IAK ER FUSIONERET

Repræsentantskaberne i Akademiker-
nes A-kasse (AAK) og Ingeniørernes 
og maskinmestrenes A-kasse (IAK) er 
fusioneret med virkning fra 1. juli 2013. 
Dermed ser Danmarks største a-kasse 
for højtuddannede dagens lys. Den nye 
A-kasse hedder Akademikernes.

Akademikerne er Danmarks største 
a-kasse for højtuddannede med godt 
184.000 medlemmer. Formålet er fort-
sat, at kunne tilbyde medlemmerne en 
høj kvalitet til en lav pris. 

Begge a-kasser kan fremvise med-
lemsvækst, lave kontingenter og højt-
uddannede medlemmer, der føler sig 
godt hjulpet. Så fusionen er ikke af nød. 
Fusionen handler om at skabe en endnu 
mere slagkraftig enhed til fordel for 
medlemmerne.

Ved at være én stor a-kasse fremtids-
sikres vores organisation til at være på 
forkant og imødekomme de krav, som 
vi bliver mødt med. Eksempelvis i form 
af ændret lovgivning og i forhold til de 
vilkår, der præger et dynamisk arbejds-
marked.

Lovgivningen er omfattende og sik-
kerhedskravene mange, og det stiller  
krav til en a-kasses IT-systemer. Ved 
kun at skulle udvikle ét IT-system opnår 
den nye a-kasse årlige besparelser i mil-
lionklassen. Dermed kan de to a-kasser, 
som i forvejen er landets næst- og tred-
jebilligste, fortsat tilbyde sine medlem-
mer en meget konkurrencedygtig pris.

Stordriftsfordelene frigiver ressourcer 
til det, som det hele handler om: Kvalifi-
ceret rådgivning af det ledige medlem. 

Medlemmerne identificerer sig 100 % 
med deres fag – de er ingeniører, ma-
skinmestre, Dansk Formands Forenings 
medlemmer, økonomer, jurister, læger, 
arkitekter med flere. Den nye a-kasse 
har en størrelse, så den professionelt 
kan rådgive medlemmerne i forhold til 
deres fag og arbejdsmarked. Den skal 
være et naturligt samlingspunkt for 
højtuddannede i Danmark, der muliggør 
skræddersyet rådgivning af alle faggrup-
per.

MASKINMESTER PENSION 
OPDATERET PR. 1. JUNI 2013
Den opdaterede pensionsløsning er 
baseret på PFA Pensions nye produkt-
platform, PFA Plus, og omfatter vores 
landansatte medlemmer (primært of-
fentligt ansatte).

Vi har haft fokus på, at pensionsløs-
ningen fortsat skal give samme fordele 
og mest muligt værdi for det enkelte 
medlem. PFA Plus er i sin opbygning 
ens for alle medlemmer. Omkostnin-
gerne til administration udgør 1,85 % 
af de første 80.000 kr. som indbetales. 
Det betyder maks. 1.480 kr. om året 
pr. medlem. Hidtil har omkostningerne 
været 3 % uden øvre grænse. Priserne 
for vores forsikringer er fortsat lave, og 
bliver fortsat beregnet ud fra alle med-
lemmer i pensionsløsningen.

Opsparingen investeres i markeds-
rente, som giver større mulighed for at 
få et godt afkast. PFA investerer fortsat 
i fonde, der bl.a. består af aktier og ob-
ligationer som bliver justeret i henhold 
til markedstendenser og risikovillighed. 

Afkast følger markedet, og medlem-
merne får det afkast, som investeringen 
af deres opsparing giver.

Investeringskonceptet er fleksibelt, 
og der kan vælges mellem fire forskel-
lige investeringsprofiler. Forsigtighed 
betyder meget for PFA, og i PFA Plus 
er derfor indbygget en automatik, der 
sikrer, at risikoen mindskes, jo tættere 
medlemmerne kommer på pensionen. 
Investeringen i markedsrente, PFA Plus, 
gælder som udgangspunkt fremadret-
tet opsparing. Medlemmernes skal selv 
tage aktivt stilling til hvad der skal ske 
med deres eksisterende opsparing.

Forsikringer ved tab af erhvervsevne, 
kritisk sygdom og død er som udgangs-
punkt de samme og fortsat inkluderet i 
pensionsløsningen. Der er dog sket væ-
sentlige indholdsmæssige forbedringer. 
Bl.a. er tab af erhvervsevnedækningen 
og kritisk sygdom forbedret.

Medlemmerne kan selv bestemme, 
hvordan opsparingen skal investeres, 
og medlemmer kan udvide forsikrin-
gerne, så de passer til den enkeltes liv. 
Pensionsløsningen giver adgang til flere 
selvbetjeningsportaler. Med portalerne 
er det nemt for medlemmerne at admi-
nistrere ordningen, og medlemmerne 
kan ændre ordningen hele døgnet. På 
www.pfa.dk/minpension.

Tak for muligheden for at deltage i 
FSD`s generalforsamling og tillykke med 
at i har en særdeles velfungerende for-
ening for maskinmestre ansat ved syge-
husene og med samarbedet med andre 
faggrupper i Forum for Sygehus Teknik 
og Arkitektur (FSTA).



MAQUET Denmark A/S

Industriparken 44B

2750 Ballerup, Denmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

Danmark@maquet.com

www.maquet.com

TEGRIS OR INTEGRATION
THE LATEST INNOVATION FROM MAQUET

The TEGRIS solution from MAQUET unites video

routing, recording and transmission, data

management, device control and more in a

single, user-friendly unit. Allowing hospitals to

boost efficiency, enhance patient safety and

create seamless workflows.

Highly intuitive user interfacen

Workflow-oriented navigation arean

Compact and lean designn

Simultaneous recording of two video signals in

HD quality

n

High expandability and upgradabilityn

High degree of patient safetyn

MAQUET — The Gold Standard.



SÅDAN SKæRER MAN 
DRIFTEN 8 PCT. NED  PÅ 
GøDSTRUP HOSPITAL
Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen fra Hospitalsenheden Vest (HEV), Region Midtjylland, fortalte 
om den store udfordring der ligger i at skulle finde 160 mio. kr. svarende til en 8 procent driftsbesparelse på 
det nye sygehus i Gødstrup

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CyPRESS KommUNIKATIoN

At det ikke er nogen let operation stod 
klart, da Preben Lynggaard Sørensen i 
sit indlæg fortalte, hvordan Hospitals-
enhed Vest forsøger at effektivisere sig 
til en samlet besparelse på 160 mio. kr. i 
2020, hvor det nye Gødstrup hospital til 
3,15 milliard kr. tages helt i brug.

Hospitalet dækker et opland med 
300.000 indbyggere og er en arbejds-
plads med 3.200 fuldtidsstillinger og et 
driftsbudget på 2 mia. kr. om året. Selve 
hospitalet bliver med 115.000 kvm. om-
kring 40 pct. mindre end de nuværende 
sygehuse det skal afløse, men mere ef-
fektivt.

Opgaven består i at opgøre gevin-
sterne ved hjælp af en standardskabe-
lon, der præciserer hvordan man kan 
høste fordele af projekterne både mens 
byggeriet står på og efterfølgende.

– Kravet på 8 pct. ligger ud over de 2 
pct. som staten pålægger os årligt i pro-
duktivitetskrav. I Region Midt har vi et 
lidt højere mål, fordi man skal finansiere 
andre byggeprojekter, der ikke er bevil-
get penge til som kvalitetsfondsprojekt, 
sagde Preben Lynggaard Sørensen.

Det vil først være muligt at realisere 
hele potentialet, når hele udflytningen 
i 2019 er på plads i Gødstrup. Det er 
vanskeligt at beregne konsekvenserne 
af effektiviseringen på besparelser i byg-
geriet, vurderede han.

Alle ændringer skal kunne simuleres 
og konsekvenserne for driften og gevin-
sten ved en mere effektiv drift bereg-
nes. Det hele kompliceres af, at HEV er 
på vej bort fra sin gamle organisation og 
ved at opbygge en ny i Gødstrup.

Selv om enheden har opnået resulta-
ter med en væsentlig mere rationel drift, 
nedlæggelse af senge og medarbejder-
stillinger, er der langt igen til sparemålet 
på 160 mio. kr. der skal være realiseret 
når det nye Gødstrup står klar i 2019.

TROR PÅ STORDRIFTSFORDELE

– Vi tror på at der er stordriftsfordele, 
sagde Preben Lynggaard Sørensen. Ar-
bejdsgangene bliver mere effektive med 
klyngestruktur, tværgående patientfor-
løb, kort afstand til klinikkerne etc.

En bedre intern logistik i sengeaf-
delingerne sikrer en lettere afvikling af 
spidsbelastning, justering af dagspro-
gram mm. Indretningen af sengestuer 
sparer ved integrerede baderum, bedre 
arbejdsmiljø, liftfaciliteter og nye ar-
bejdsstationer ved sengene.

– Dokumentationen og afrapporterin-
gen af effektiviseringsgevinsten gør vi 
mest for Rigsrevisionens skyld, erkendte 
Preben Lynggaard Sørensen og viste 
skabelonen regionerne er enige om at 
arbejde med og etableres for hver af de 
temaer enheden arbejder med.

– Når vi skal afrapportere sender vi 
skabelonerne frem til Rigsrevisionen, så 
kan de få lov at læse dem og sige, om 
det er godt nok – og det er sandsynlig-
vis ikke godt nok, da de stiller store og 
meget detaljerede krav til beskrivelsen 
af effektiviseringsgevinsten på et tids-
punkt, hvor vi stadig er midt i processen 
med at finde ud af, hvordan hospitalet 
skal indrettes både fysisk og organisa-
torisk Vi står i en enorm svær situation, 
fordi sundhedsvæsnet ikke står stille 
under byggeriet.

OPFØLGNING I ET VADESTED

– Vi skal følge op ved faseskift, det 
vil sige som minimum når vi afleverer 
projektforslaget for byggeriet og igen i 
2017, når de første flytter ind, men må-
ske hyppigere.

Risikostyringen følges løbende, så 
det står klart, om planen overholdes 
og resultaterne kan nås. Når forudsæt-
ninger ændres, skal det afrapporteres. 
Mislykkes tiltag, skal besparelsen findes 
et andet sted.

Effektiviseringerne holdes adskilt fra 
de årlige produktivitetskrav, almindelige 
besparelser og driftsjusteringer. Bud-
getloven lægger loft over, hvor meget 
der må overføres fra de enkelte driftår, 
oplyste han:

– Vi er nødt til lægge pengene til side 
og finde ud af at håndtere indhøstede 
gevinster. Når vi laver en besparelse på 
en sekretærstilling, kan man så sige, at 
det er en følge af udflytningen eller ville 
vi have nedlagt jobbet alligevel?

Vi skal finde ud af, hvad der kan tælle 
med, sagde han.

I ansøgningen til Gødstrup begrun-
dede enheden projektet med, at bedre 
opgaveløsning og ressourceanvendelse 
kan spare 158 mio. kr. på driften, men 
ansøgningen blev, mente han, nok skre-
vet “lidt hurtigt”.

Af besparelsen bidrager samling af 
vagter og arbejdsgange, køkken og 
rengøring, men også af ekstern logistik 
mellem flere matrikler med den største 
andel. Bedre rammer, mindre ekstern 
transport, samt forsyning og bygnings-
vedligehold etc..skal levere den seste-
rende del af besparelsen. 
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HER STÅR GØDSTRUP-
PROJEKTET

Hospitalenheden Vest lavede i 2010 en 
intern sparerunde på 90 mio. kr. oven 
i sin andel af en regional besparelse på 
500 mio. kr. Som en del af dette overtog 
den funktioner fra Viborg til en værdi af 
120 mio. Dette har blandt andet været 
medvirkende til, at produktiviteten er 
steget med hele 20 pct. fra 2009 til 2012.

– Det er betydeligt mere end gen-
nemsnittet for regionerne og hele 
landet. Det er en udfordring i sig selv, 
sagde han, da enheden fremover skal 
øge ambulante behandlinger, billeddiag-
nostiske undersøgelser og dagkirurgiske 
operationer 50 pct.

Enheden har allerede mere end ind-
friet målene for 2019 blandt andet ved 
at skære mere end 20 pct. af sengene 
og rationalisere 400 stillinger bort som 
konsekvens af effektiviseringen. Der 
spares ved at konvertere indlæggelser til 
ambulant behandling.

– Mindre plads og flere patienter 
presser belægningen og der er ikke 
taget højde for, at flere i kommunerne 
søger hospitalsbehandling. Det er be-
grænset, hvor mange der kan flyttes til 
almen praksis, vurderede han.

80 pct. af det medikotekniske udstyr 
skal genbruges, men om det lykkes er 
tvivlsomt, mente Preben Lynggaard 
Sørensen der så behov for yderligere 
besparelser i driften. Når hospitalet er i 
brug, hentes også gevinster på energi, 
rengøring, portør, køkken, transport og 
automatisering.

Når alt er samlet skæres beredskabet 
ned fra dobbelte til enkelte hold af vagt-
læger i de enkelte specialer.

Region Midtjyllands model indebæ-
rer, at enheden kan levere en del af ef-
fektviseringen som gratis meraktivitet til 
regionen, så der kun skal hentes 85 mio. 
kr. af de 158 mio. på budgettet. Det er, 
konstaterede Preben Lynggaard Søren-
sen, også lettere at arbejde gratis end 
hive pengene ud af budgettet.

Et sparekatalog skal konkretisere, 
begrunde tiltag, analysere konsekvenser 
og risiko. Det hele udmøntes i en pro-
ces- og implementeringsplan i løbet af 
1. halvår 2014.

– Spareøvelsen er utrolig vanskelig, 
fordi vi opbygger en helt anden struktur 
og ny organisation, der gør det vanske-
ligt at relatere budgetposter til bygge-
riet. En af de helt store udfordringer er 
at adskille byggeprocessen og driften, 
anførte han.

Der har været mange og 
store udfordringer i sta-
tens sparekrav, fastslog 
økonomichef Preben 
Lynggaard Sørensen i sit 
indlæg om driftsbespa-
relser.

Der skal spares og effektiviseres kraftigt på det nye Gødstrup hospital samtidig 
med, at antallet af patienter og behandlinger kan forventes at stige støt som vist på 
søjlediagrammet.

20  ▪   
 Oversigt over antal besøg / behandlinger 

(uddrag fra programgrundlaget) 

Udvikling somatisk aktivitet 



KÆmPE UDFoRDRINg 
AT ByDE PÅ DE STORE 
HOSPITALSByGGERIER
Dansk sygehusbyggeri har i mange år på rådgiversiden været præget af de samme rådgivere, der har siddet 
tungt på sygehusbyggerier, men schmidt hammer lassen architects er blandt dem der er kommet til som 
nye succesrige leverandører af kreative indspark til fremtidens sygehuse

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CyPRESS KommUNIKATIoN

– Det er enormt teknisk-, logistisk- og 
rationelt baseret og kræver meget stor 
specialindsigt, men vi kastede os ud 
i det. Vi havde ikke bygget et eneste 
lægehus og med det CV måtte vi finde 
partnere og indgå strategiske samarbej-
der.

Det havde været en hård opstart, 
fastslog arkitekt og partner Kim Holst 
Jensen fra schmidt hammer lassen ar-
chitects, der berettede om sine og kol-
legernes oplevelserne ved at begynde at 
byde på de store, nye projekter i hospi-
talssektoren.

– Vi diskuterede om vi skulle gå ind 
i sygehusprojekterne, så man må sige, 
at der var grundlag for at gå ind i dem, 
men det har været en lang og sej rejse. 
Det er en kæmpe udfordring, hvor man 
skal bruge alle sine evner og sanser for 
at komme frem, sagde han.

Tegnestuens er kendt for sine kultur-, 
lærings- og virksomhedsbyggerier, men 
i efteråret 2008 blev tegnestuen præ-
kvalificeret sammen med Creo Arkitek-
ter om at designe ny akutmodtagelse til 
Thisted Sygehus.

– Det var i bund og grund interessant 
at træde ind i det her, fordi arkitetarbej-
det her handler om at have mennesket 
i centrum, se de store linjer, den gode 
arkitektur, fornemme et sted, erhverve 
sig indsigt i en funktion, se på logistik, 
flow, sammenhænge, tekniske aspekter 
og økonomi.

Sektoren er om nogen drevet af øko-
nomiske parametre i realisering og drift, 
sagde Kim Holst Jensen og gennemgik 
de væsentligste, arkitektoniske forud-
sætninger for et velfungerende, nær-
værende og fremtidssikret, moderne 
sygehusbyggeri.

DET OFFENTLIGE RUM UNDER 
PRES

– Vi tror på en helende arkitektur ved 
at skabe de fysiske rammer, der ople-
ves som godt og er berigende for den 
enkelte patient. Dagslyset er her fuld-
stændigt essentielt for at skabe en god, 
helende arkitektur i sygehusbyggeriet, 
sagde han.

– Mange projekter placeres på åben 
mark eller indpasses i et bestående 
bymiljø. De grønne områder omkring 
et hospital skal plejes, være i balance, 
påvirke projekterne og sætte en dagsor-
den. Der skal være plads til rolig omslut-
tethed, følelser og private rum.

Der skal være plads til et velfunge-
rende, oplevelsesrigt, problemløsende 
arbejdsmiljø for alle, men det offentlige 
rum, hvor vi møder sundhedsvæsnet, 
er en udfordring i de store projekter, 
betonede Kim Holst Jensen og udtrykte 
bekymring for dets fremtid.

Det har altid været der, men det er 
under stigende pres og et sårbart om-
råde, når projekternes arealer beskæres 
og økonomien strammes, påpegede 
han. Konsortiet har investeret mange 
ressourcer i at skabe optimale rammer, 
så mødet med sygehuset bliver nærvæ-
rende og menneskelig.

Der skal være plads og intensitet i 
det offentlige rum, wayfindingen skal 
være intuitiv og overskuelig, betonede 
han. Det offentlige rum er afgørende 
for, hvordan man vil se på sygehusene i 
fremtiden, men de kan let komme under 
pres.

DEN RUMMELIGE ARKITEKTUR

Schmidt hammer og lassen og partnere 
vandt opgaven med at udbygge New 
Aalborg University Hospital, hvor et 
dispositionsforslag er lige på trapperne. 
Der har været store krav til projektet, 
som både skal være rationelt, kompakt, 
robust, fleksibelt og effektivt.

Hospitalet ligger ved nogle bakker 
i et ellers fladt terræn på universitets-
området. Det har konsortiet udnyttet i 
logistikken til blandt andet at adskille kø-
rende og gående trafik. Byggeriet veks-
ler mellem bygninger i beton og tegl.

En hovedpassage snor sig forskudt 
ned gennem det langstrakte byggeri og 
folder sig ud i torve og gårdhaver med 
grønne vægge og forbindelsesgange 
der skaber nye stemninger med glasloft 
og masser af ovenlys, hvor møde- og 
undervisningsrum placeret.

De store, tunge bygninger har deres 
egen arkitektur og øverst svæver sen-
geafnittet sig i krydsformede bygninger, 
så patienterne får maksimalt dagslys og 
kan se horisonten. Behandlings-bygnin-
gerne omslutter et indre torv.

Sygehusprojekterne præges af en 
ekstrem kompleksitet, hvor der skal ta-
ges højde for alt også hvordan man pud-
ser vinduer og servicerer installationer 
uden at forstyrre, så der kan spares på 
den daglige drift. I Ålborg indrettes tek-
niktårne i de store behandlingshuse, så 
man kan servicere fremføringen derfra.

– Når man samarbejder i et team om 
et hospitalsprojekt er det afgørende, at 
byggeteknik og arkitektur kan gå hånd 
i hånd. Det er en svær balancegang, 
der kræver åbenhed. At udvikle effek-
tiviteten i de enkelte huse har været en 
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lang rejse, hvor man skal se tingene fra 
mange sider og være i stand til at samle 
det hele i et konglomerat.

SPRINGET FRA FORTID TIL 
FREMTID
Kim Holst Jensen drog paralleller til 
efterkrigsårene, da man byggede de nu-
værende store hospitaler. Både dengang 
og nu har motivet været at vise det yp-
perste samfundet kan præstere indenfor 
hospitalsbyggeri.

Det gælder ikke mindst Hvidovre 
Hospital som konsortiet har vundet, at 
logistikken dengang var præget af det 
opadgående samfunds industrielle tan-
kegang med en hurtigtvoksende privat-
bilisme og tro på fremskridtet.

– Hvidovre har været en ufatteligt 
svær opgave at løse med et stort, mas-
sivt behandlingsafsnit med sengebyg-
ninger ovenpå som en klar struktur teg-
net i 1960ernes tro på, at bilerne skulle 
tegne fremtiden.

Det har været essentielt at sikre, at 
alle patienter modtages ligeværdigt. 
Den helt store udfordring har været at 
skabe en ny ankomt- og fælles akutmod-
tagelse med adgang og tæt kontakt til 
operationsafsnit, konkluderede han.

Ved udvidelsen af hospitalet i Køge 
valgte konsortiet at fastholde den 
grønne ring om sygehuset med over-
skuelige enheder, men der etableres ny 
infrastruktur med gader, grønne arealer 
og gårde samt ny markant indgang.

Kim Holst Jensen gennemgik også 
tankerne bag den nye plan for Kolding 
Sygehus med ny akutmodtagelse, sen-
geafdeling og indgangsparti, der giver 
sygehuset et stort løft.

– Når man laver en så stor udvidelse, 
er der måske behov for at tænke radikalt 
anderledes. Det har været vigtigt at 

Den nye indgang på Kolding Sygehus med pergoladækket indgangsparti og foyer 
med glastag og udsigt til den svævende patientafdeling, hvor de indlagte får en 
storslået og rekreativ udsigt over skoven, havnen og hele fjordområdet ud til Lil-
lebælt.

Målet med alle sygehusprojekter 
som schmidt hammer lassen med 
partnere er involveret i har det 
som omdrejningspunkt hele vejen 
igennem at skabe det bedste møde 
mellem den enkelte borger og sy-
gehusvæsnet, fastslog Kim Holst 
Jensen.

skabe et fælles stort publikumsrum, der 
kan rumme den store udvidelse og at 
ændre signaleffekten allerede ved ho-
vedindgangen, sagde han.

– For mange er følelserne under pres 
når de kommer til et sygehus. Det kræ-
ver arkitektur i menneskelig skala, hvor 
man bliver mødt af omhyggelighed, hur-
tig kan orientere sig mod sygehuset og 
den nye akutmodtagelse.

Indgangspartiet prydes af en stor, 
svævende pergola, og når man træder 
ind i nye foyer med overdækket glas i 
loftet, er der udsigt til den nye, sengeaf-
deling, der skal svæve på søjler ovenpå 
det gamle sygehus og sikre patienterne 
lys og unik udsigt.

– Det er med en vis ærefrygt vi er en 

del af det her nu. Den store investering 
og det man vil med de nye sygehuse, er 
noget man skal tage del i. Jeg tror det 
var noget af det samme man tog del i 
dengang Herlev, Hvidovre og de andre 
store hospitaler blev bygget.

Den gennemgående røde tråd i alle 
projekterne er, at det stadig handler om 
at skabe de bedste rammer for mødet 
mellem patienten og sundhedsvæsnet. 
Det skal være drivkraften i disse projek-
ter, sagde Kim Holst Jensen.

Schmidt hammer lassen blev etable-
ret i 1986, har 140 ansatte, arbejder in-
ternationalt med stærkt afsæt i Danmark 
og sikkert blik for skandinavisk arkitek-
turtradition, men arbejder også globalt 
og har kontorer i London og Shanghai.



MODELLEN FOR DET 
IDEELLE PRojEKTFoRLøB
En præcis beskrivelse af alle ydelserne hele vejen igennem et komplet projekt med alle grænseflader, er 
opbygget som et komplet værktøj hos NNE Pharmaplan, der sikrer, at selskabet altid kan levere den bedste 
kvalitet i rette tid og løbende kan optimere sine ydelser. 

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Elingeniør og projektleder Jesper Al-
brechtsen fra konsulent- og ingeniørvir-
kosmheden nne pharmplan i Gentofte, 
der opererer i pharme- og biotekindu-
strien, fortalte om et nyt projekterings-
værktøj “Our Model” og erfaringerne 
med brugen af det.

Our Model er en kompleks størrelse, 
advarede Jesper Albrechtsen, der for-
klarede om modellen i korte træk.

– Hvorfor har vi udviklet modellen, 
når der eksisterer adskillige standarder, 
spurgte han. Det gør vi fordi vi har kun-
der, der stiller utrolig høje krav til konsi-
stens i vore leverancer. De forventer, at 
det de købte sidste gang også er det, de 
får næste gang. De må ikke få forskel-
lige oplevelser af kvaliteten i de enkelte 
lande eller verdensdele.

Vi er derfor nødt til at tænke smar-
tere. Når vi snakker offentlige projekter 
ved vi alle, at vi får ikke ret mange 
penge for vore leverancer, så hvorfor 
starte fra bunden hver gang, når vi kan 
genbruge det, vi brugte sidste gang, 
som vi arbejder løbende på at forbedre?

GLOBALE TANKER OG 
OPTIMERING
Projekterne kan være overalt, så vi skal 
tænke i globale baner. Hvordan får vi 
kineserne til at forstå, hvad der kommer 
ud af en tegning eller beskrivelse? At 
kunne levere en ydelse på samme måde 
for de samme leverancer letter arbejdet 
meget.

Det bliver også meget lettere at for-
bedre ydelserne, når vi alle har samme 
dokumenter og ved, hvilke det er, vi 
skal kigge ned i. Inden for pharma stiller 
Novo store krav til at vi skal kunne gøre 
arbejdet på den halve tid.

Derfor er vi nødt til at anvende dette 
værktøj, der gearer os til at levere vore 
løsninger i den rigtige kvalitet. Modellen 
har de samme faser som de offentlige 

udbud med dispositions- og projekt-
forslag, hovedprojekt, udførelse, tilsyn, 
test og overdragelse.

For at kunne levere dispositionsfor-
slag opererer modellen med et “Con-
ceptiual Design” der indeholder en præ-
cis beskrivelse af, hvad der skal leveres 
inden for denne del af projektforløbet. 
Det samme gør modellen indenfor de 
resterende faser.

Her fastlægges alt der leveres ud til 
nærmere beskrevne samarbejdpartnere 
og de ydelser, der forventes leveret til-
bage fra dem til nne pharmaplan. Disse 
grænseflader er sindssygt vigtige, poin-
terede han.

DEN STORE HUSKELISTE

Modellen rummer nne’s kvalitetssik-
ringssystem QMS, der fortæller hvornår, 
hvad og hvem, der er ansvarlige for det. 
Our Model er opdelt i fagdiscipliner som 
arkitektur, el, konstruktion, automation, 
it etc. og giver et totalt, visuelt overblik 
og sammenhæng i selv i store, kompli-
cerede projekter.

Modellen der viser, hvad en med-
arbejder skal gøre, indeholder mange 
eksempler og templates. Det er som en 
stor huskeliste, som den enkelte medar-
bejder kan plukke i og læse alt, der skal 
drages omsorg for, på et hvilket som 
helst tidspunkt undervejs i et projekt, 
fastslog han.

Den tydeliggør alle de vigtige græn-
seflader, hvor noget kan gå galt. nne 
pharmaplan opererer med Our Wiki 
som er baseret efter samme princip 
som Wikipedia med en beskrivelse af 
leverancer og teknik, hvor nne’s medar-
bejdere også finder artikler og kan blive 
opmærksomme på alle vigtige forhold 
undervejs.

Modellen er nne’s engineering prac-
tice, hvor selskabet har alle sine værktø-
jer og kan dele dem. Nede i beskrivel-

sen skelner man mellem en standard, en 
guideline, en specifikation, en template 
og et eksempel.

En standard er krav der skal følges, en 
guideline bør følges som best practice. 
De to vil altid være en del af en specifi-
kation, som er en generel template med 
tekstindhold. Templaten er et dynamisk 
dokument, hvor man foreslå forbedrin-
ger, uddybning, præcisering etc..

Ud over at være et videndelings- og 
databasesystem, kan modellen bruges 
til at udarbejde tidsplaner for projektfor-
løb. Især de nævnte templates bidrager 
til at reducere antallet af fejl, fordi de 
bliver stadig mere konsistente, pointe-
rede han.

Det er et engineering board der har 
udviklet Our Model med indput fra 
udvalgte medarbejdere (COI-teamet) 
i ind- og udland for at få skabt en stor 
“kogebog” med opskrifter på, hvad nne 
skal kunne levere inden for de enkelte 
discipliner og typer af projekter.

æGTE TRANSPARENT 
VIDENSDELING
– Det er vigtigt, når medarbejderne bru-
ger modellen, at de hele tiden reflekte-
rer over, om systemet og indholdet kan 
forbedres. Kan noget ændres, skal med-
arbejderne i COI-teamet inddrages. Det 
er her videndelingen foregår, så alle kan 
se det og ikke via mails mellem enkelte 
medarbejdere.

I dispositionsforslaget er det vigtigt 
at få defineret arealer og funktioner, 
placering af teknikrum samt plads for 
føringsveje I projektforlaget starter nne 
altid ved at se tilbage på det foregående 
projekt, for at konstatere, om der er no-
get vi skal følge op på.

Scope change management skal 
sikre en skarp styring, så bygherren/
nne er bekendt med ændringer der sker 
undervejs i projektforløbet. nne går lidt 
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dybere med føringsvejes placering og 
viser dem i et 3D program, så pladsen 
er defineret helt fra projektforslaget 
foreligger.

Til sidst opererer nne pharmaplan 
med en eksekveringsplan for projektet, 
der viser, hvornår indkøb foregår i for-
hold til projektleverancer, så virksomhe-
den har et helt klar billede af, hvordan 
bestilt procesudstyr hænger sammen 
med projektets øvrige aktiviteter.

– Når hovedprojektet skal designes i 
detaljer, starter nne pharmaplan med at 
skue tilbage og sikre sig, at der ikke er 
kommet nyt ind, som kan give anledning 
til ændringer. Vi skal ikke vente på at 
bygherren først skal afklare problemer i 
sin organisation. Det er her vi går frem 
og ikke tilbage, fastslog Jesper Albrecht-
sen.

Virksomheden holder bygherren 
op på sit scope management system, 
det checkes at alle brugerkrav er med, 
3D modeller indarbejdes på tværs i 
organisationen og udbydes med hoved-
projektet og entreprenøren overtager 
derpå ansvaret for at få føringsvejene 
etableret.

Grænseflader til arkitekt, konstruk-
tion etc. kontrolleres, der udarbejdes 
projekterings- og hovedtidsplan, bygge-
pladsplaner og endelig et fagligt review 
af design og udbudsmateriale inden ho-
vedprojektet afsluttes med at indhente 
tilbud fra entreprenørerne.

Når hovedprojektet er budt ud, er 
udførelsen indskrænket til tilsyn og op-
følgning af entreprenørens arbejder. Jeg 
påstår ikke, at vi altid gennemfører et 

Jesper Albrechtsen fortalte, at rettidig 
omhu betyder meget for et gnidnings-
frit byggeforløb. Derfor opererer nne 
pharmaplan med en stor “kogebog” 
fyldt med huskelister og opskrifter på 
et vellykket forløb. Modellen giver 
transparens, vidensdeling og løbende 
forbedring. Præcise og detaljerede 
beskrivelser sikrer mod fejl og mangler 
med en høj projektkvalitet til følge.

Opskriften på vellykkede projekter og til at undgå ubehaglige overraskelser og ær-
gelser ligger i meget tidligt at få fastlagt eksempelvis hovedføringsveje for installa-
tioner og grænseflader. Her er en af de “spisesedler” nne pharmaplan bruger i sine 
projekter.

projekt uden mangler, men Our Model 
kan afhjælpe mange af de problemer der 
ellers typisk opstår under udførelsen, 
som kan koster bygherren mange penge 
og som til sidst kan være medvirkende 
til at bygherren ikke for overdraget sit 
byggeri rettidigt.

Aflevering af byggeriet i hovedtræk 
er, at bygherren får sit byggeri til den af-
talte tid og økonomi under forudsætning 
af at alle mangler er afhjulpet, drift og 
vedligeholdelsesplaner er overdraget til 
bygherren fastslog Jesper Albrechtsen.
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SToRE BESPARELSER  I  AT 
OPTIMERE FLOw OG 
LOGISTIK PÅ HOSPITALER
Der er store muligheder for at frigøre menneskelige ressourcer og der er penge at hente ved at optimere 
flow og logistik på hospitalerne, konkluderede Anne-Mette Termansen fra Implement Consulting Group i et 
indlæg om effektiv drift på hospitaler understøttet af Lean og klinisk logistik

Samarbejde og arbejdstilrettelæg-
gelse er et kæmpe og tilsyneladende 
eviggyldigt tema, hvor der stadig kan 
gennemføres mange forbedringer, kon-
kluderede hun og kom ind på arbejdstil-
rettelæggelse og mangelen på samme:

– Omkring klokken tre halv fire om 
eftermiddagen er der typisk allerflest pa-
tienter til stede på hospitalerne, men det 
er også på det tidspunkt, alle hospitaler 
har det store vagtskifte, hvor mange an-
satte tager hjem og et mindre aftenhold 
møder ind på arbejde. Det giver perso-
nalet stress og patienterne hober sig op 
ude på gangene, sagde hun.

Dagvagten kunne for nogle af perso-
nalerne strækkes frem til klokken 20 i 
stedet for kl. 15. Det kan man godt med 
de nuværende overenskomster, fastslog 
hun: Et vigtigt spørgsmål at stille de byg-
geansvarlige i de nye projekter er også, 
hvilket fremmøde de forestiller sig skal 
belaste de fysiske rammer. 

Anne-Mette Termansen fortalte også, 
at fysio- og ergoterapeuter flere steder 
stadig møder halvotte- otte, hvor patien-
terne hverken har fået morgenmad eller 
er stået op. Det er et ledelsesproblem, 
man kan beslutte sig at gøre noget ved, 
fastslog hun, hvis man ønsker at opti-
mere patientflowet.

Mange afdelinger modtager linned og 
varer syv-halvotte, men det står bare og 
fylder op, da ingen har tid til at håndtere 
det. Og mange læger skal til morgen-
konference otte eller halvni, så de ikke 
er parate kl. otte på operationsgangen 
eller ambulatoriet, hvor alle andre er 
klare.

Man må se virkeligheden i øjnene og 
skyde mødetiden eller lægge morgen-
konferencen fra halvotte til otte, fastslog 
Anne-Mette Termansen, der selv på et 
københavnsk hospital har oplevet syge-
plejersker der var vant til at kunne gå kl. 
14, men sagde op i protest, fordi de fik 
besked på at arbejde frem til 15.30 som 
de fik løn for.

– Det gode der skete var, at ingen 
heller ikke tillidsmændene, sagde pro-
testerede. Alle syntes det var så pinligt. 
Det handler om ledelse og om at sørge 
for, at medarbejderne er med på de for-
andringer der skal ske, sagde hun.

DANMARK MÅLER IKKE PÅ 
EFFEKTIVITET
Bygningerne spiller en stor rolle for ar-
bejdsformer og samarbejde, forklarede 
hun. Da jeg selv var ansat på et hospital 
var det et kæmpestort diskussionstema, 
om de enkelte faggrupper skulle have 
egne konferencelokaler, om anæstesien 
skulle have egen kaffestue på operati-
onsgangen og kirurgerne deres egen 
osv.

Det ville jeg klart forbyde hvis jeg var 
leder. Patienterne har brug for, at de 
snakker sammen så meget som overho-
vedet muligt. Hvis jeg var direktør ville 
jeg klart afskaffe enmandskontorer, fag 
-og afdelingsspecifikke kontorer.

I modsætning til andre lande styrer 
man i Danmark ikke efter gennemløbsti-
der og hvor lang tid et patientforløb va-
rer, men kun på, hvor mange patienter 
der er blevet behandlet og hvor mange 

- Vi arbejder meget med gennemløbs-
tider og måler hvor lang tid et gennem-
snitligt patientforløb varer, men det sty-
rer man ikke så meget efter i Danmark, 
hvor man kun ser på, hvor mange pa-
tienter der er behandlet og hvor mange 
ydelser de har modtaget. Der er plads 
til mange forbedringer i logistik, flow, 
de fysiske rammer og arbejdstilrette-
læggelsen i og mellem personalegrup-
per på hospitalerne, vurderede Anne-
Mette Termansen fra Implement.

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN
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ydelser de har modtaget, det vi kender 
som DRG-systemet.

Det giver fokus på høj produktivitet, 
men ikke på høj effektivitet. Det kan 
betale sig at lave mere uden at skele til, 
hvad patienterne har behov for. Et godt 
alternativ kunne være at se på, hvor lang 
tid en sådan proces eller et forløb varer.

I hovedstaden har nogle hospitaler 
ikke kunder nok i butikken og er lige-
frem ude at annoncere efter patien-
terne. Det er konsekvensen af, at vi de 
sidste ti år har styret efter produktivitet 
og ikke efter effektivitet, fastslog hun.

Arbejdet med at forbedre patientfor-
løb tager udgangspunkt i at definere, 
hvad patienterne har behov for og giver 
værdi til patientforløbet. Det er en me-
get vigtig kombination af det kliniske 
personales faglige vurdering af patien-
ternes behov og patienternes egne 
oplevelser af værdi, oplyste Anne-Mette 
Termansen.

KORLæGNING AF 
PATIENTFORLØB
Implement kortlægger alt under et 
patientforløb fra patienten møder til 
udskrivning og vurderer sammen med 
personalet, om noget af det der foregår 
ikke skaber værdi for patienten, så tiden 
kan minimeres og patientforløb og ar-
bejdsgange komme op i tempo.

– Jeg oplever det sundhedsfaglige 
personale har brug for at blive udfordret 
på dette punkt. De har mange forestil-
linger om, hvad der giver patienterne 
værdi, men det handler ofte mere om, 

hvad de selv synes er rart, komfortabelt 
og plejer at virke. Samtidig oplever jeg, 
at mange personaler får energien tilbage 
ved at få lov til at fokusere på, hvad der 
rent sundhedsfagligt giver værdi til pa-
tienterne og være med til at bortskaffe 
alle de unødvendige arbejdsgange.

En præmis ved at redesigne pa-
tientforløb er, at personalet synes hver 
enkelt patient er unik. Anne Mette Ter-
mansen har erfaring for, at det er muligt 
at forenkle patientforløbene og arbejde 
med få standardiserede patientforløb, 
for selv om hver enkelt patient er unik, 
er de processer der er brug for i et pa-
tientforløb i høj grad de samme.

– Når vi har udvalgt en patient-
gruppe, kortlægges det nuværende 
patientforløb og det fremtidige gode 
patientforløb designes. Kunsten er at 
få personalet til at forestille sig, at alt 
kan lade sig gøre og se, hvordan vi ville 
designe patientforløb, hvis det ikke var 
knapt med penge, bygninger, kompe-
tencer og ressourcer.

Jo mere vi tænker ud af boksen, desto 
længere kommer vi.

Manglende kendskab til takttiden på 
hospitalerne

En væsentlig del af arbejdet med at 
dimensionere nye og eksisterende ho-
spitaler til patientforløb handler om at 
kende takttiden, som er det tidsrum vi 
har til et vist antal patienter og fortæller, 
i hvilken takt der skal rykke en patient 
frem, så der er flow i patientforløbet.

Det er et meget effektivt redskab, 
men driftslederne er ofte ikke bevidste 
om, at de kan beregne, hvor megen 

tid der er til den enkelte patient eller 
omvendt hvor mange ansatte der bør 
være hvis vi ved, hvor lang tid hver be-
handling. Takttiden er effektiv arbejdstid 
divideret med antal patienter.

Et redskab til at finde fysiske barri-
erer eller spildtid i de fysiske rammer er 
spaghettidiagrammer, der i streger på et 
kort over afdelingen viser personalets 
færden på en arbejdsdag. De bruges 
til at redesigne indretningen, eliminere 
spild, dimensionere ambulatoriestuer 
indrette afdelinger og tilsvarende.

– Vi har arbejdet med indretningen 
på Rigshospitalet, der arbejder med det 
engelske forbedringsprogram Produc-
tion Ward for at vurdere, om de fysiske 
rammer er velegnet til deres arbejde. De 
brugte ekstra tid på at rede senge, fordi 
alle dyner og puder var lagt i den ene 
ende af afdelingen og linned i den mod-
satte af pladsmangel. Ved at lægge dem 
sammen, sparede man alene på den lille 
forbedring 37 arbejdstimer på årsbasis.

Det er nu, hvor der er finanskrise og 
ikke job til alle, at ledelserne kan tage 
kampen om arbejdstilrettelæggelsen, 
men jeg har samtidig respekt for, at der 
mange steder i Danmark er hospitaler, 
hvor man ikke kan rekruttere personale, 
sagde hun.

VIGTIGE DESIGNPRINCIPPER

Når patientforløb er kortlagt, arbejder 
Implement med flere designprincipper: 
Vi ved fra Lean og fra kvalitetsarbejdet, 
at det gælder om få styr på kvaliteten 
med det samme, understregede hun.

Her er nogle af de designprincipper Implement arbejder efter for at optimere arbejdsgange og logistik på hospitalerne.16 

Vigtige designprincipper  

Arbejd parallelt i 
stedet for serielt 

Adskil de mange 
lette opgaver og 
de svære 
opgaver 

Gør opgaven helt 
færdig første gang 

Få styr på kvaliteten  
så tidligt som muligt 

Optimering af 
processen 

17 

Vigtige designprincipper  

Indfør synlig styring 
på team- eller 
gruppe-niveau 

Sørg for at have 
en plan B klar – 
FØR det går galt 

Standardisér og del 
viden på tværs 

Skab fysisk flow i 
hverdagen 

Optimering 
omkring 

processen 
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– Adskil de svære og lette opgaver, 
det reducerer arbejdstiden. Gør opga-
ven færdig første gang, ellers vokser 
tidsforbruget. Skriver lægesekretæren 
journalnoter i store rum med mange for-
styrrelser for vi ved, at man kan nå det 
dobbelte i rum med arbejdsro. Arbejd 
parallelt i stedet for serielt og sæt flere 
opgaver i gang. Hvis en patient skal 
have 90 pct. af et pakkeforløb, så bestil 
alle undersøgelser med det samme, lød 
rådene. 

Der kan skabes fysisk flow i hverda-
gen hvis arbejdspladsen er ordentligt 
indrettet og stillet logisk op. Der skal 
altid være en plan B klar i forhold til at 
håndtere forventelige afvigelser, det kan 
fx være de dage, hvor der er sygefravær 
blandt personalet. Standardiser patient-
forløb så meget som overhovedet muligt 
og del viden på tværs, rådede Anne-.
Mette Termansen.

– Mange steder ved personale ikke, 
hvad succeskriteriet er. På universitets-
sygehuset i Tromsø arbejder man med 
en patientforløbs-tankegang, der indtil 
videre har resultaret i 42standardiserede 

patientforløb. Før tog udredningen 64 
dage, fordi 8 afdelinger var inde over 
diagnostikken.

Da dette gik op for lægerne, der tro-
ede det kun tog 1-2 uger, overtog de 
opgaven med at forbedre patientforlø-
bet – så lang tid kunne de ikke leve med 
at udredningen af lungecancer skulle 
tage.

MASSER AF PLADS TIL 
FORBEDRINGER
Der er behov for løbende at udvikle 
og optimere hospitalslogistikken. En 
afdeling kan på en normal dagvagt 
blive forstyrret 38 gange af portører, 
elektrikere mm. Dertil kommer eksterne 
håndværkere, personale med mad, me-
dicin, indkøbte varer, der hentes affald, 
madvogne etc.

– Vi har kørt et spændende projekt 
og set på hele forsyninskæden og logi-
stikken med levere og hente varer på 
et hospital i Danmark. Det koordineres 
nu, så portørerne aldrig kommer med 
noget uden at tage andet med tilbage. 

Nybyggeri som de nye danske sygehuse 
giver unikke muligheder for at optimere 
logistikken.

Simuleringer kan vise, hvor stuer og 
funktioner skal placeres for at få reduce-
ret bevægelse og skabt balance i kapa-
citeten mellem afdelinger. De kan vise, 
hvor meget der er behov for at bygge. 
Stadigt flere hospitaler arbejder med 
simulering, der blandt andet er et stort 
tema i det svenske sygehussystem.

Hvorfor organiserer vi os ud fra de 
lægelige specialer og grundlægger 
nye hospitaler på denne måde, når 
patientforløbene har brug for ydelser 
fra mange forskellige specialer, spurgte 
hun. Jeg kan ikke komme i tanke om, at 
man organiserer andre brancher efter en 
enkelt faggruppes uddannelse.

Der kan ligge store forbedringer i at 
justere samarbejdsformer og arbejds-
tilrettelæggelsen, fastslog Anne-Mette 
Termansen, men hele arbejdet med 
at forbedre patientforløb må tage ud-
gangspunkt i, hvad patienterne har be-
hov for, understregede hun.



RESISTENTE BAKTERIER FÅR 
HygIEjNEN I FoKUS
Den kraftige stigning i antallet af resistente bakterier gjorde hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbillers indlæg 
om kvalitetsstyring af hospitaler i drift mere aktuelt end nogensinde.

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, SCIENCEjoURNALIST.DK

I 1847 påviste en ungarsk læge, Ignaz 
Semmelweis, at barselsfeber kunne re-
duceres markant, hvis lægerne, der as-
sisterede ved fødslen, vaskede hænder. 
Seks år efter gjorde Florence Nightin-
gale under Krimkrigen (1853-56) den 
samme iagttagelse om sammenhængen 
mellem håndhygiejne og overlevelse af 
de sårede soldater.

– Så hygiejnediskussionen er langt fra 
er ny – og det er stadig konklusionen, at 
håndhygiejne er den vigtigste enkeltfak-
tor, der skal til for at undgå smitte! Dis-
kussionen er nu mere aktuel end nogen-
sinde. Vi har nu fået masser af resistente 
bakterier, og konsekvenserne ved smitte 
kan blive særdeles alvorlige og kræve 
meget kraftige behandlinger, der ofte er 
med til at skabe endnu flere resistente 
mikroorganismer, sagde hygiejnesyge-
plejerske Helle Amtsbiller fra Statens 
Seruminstitut på FSTAs årsmøde.

SMITTEVEJE PÅ HOSPITALER

– Det er således blevet vigtigere end 
nogensinde at forhindre smitte, og det 
kan vi gøre ved at fjerne reservoirerne 
og afbryde smittevejene, betonede 
Helle Amtsbiller.

Reservoirer for smittefarlige mikroor-
ganismer kan findes på alle overflader. 
Nogle danner sporer og gemmer sig i 
snask og biofilm, og kan således klare 
selv en grundig rengøring. Smitten 
breder sig via en smittevej til en smit-
teindgang. Den inficerede bliver så en 
smittebærer, hvorfra smitten via en ny 
smitteudgang kan bredes til en ny smit-
teindgang etc.

– Smittekredsløbet er i virkeligheden 
langt mere kompliceret end som så. 
Én og samme person kan være smit-
tekilde, have reservoirer, smitteveje, 
smitteudgange og smitteindgange samt 
være smittemodtager. Alle bærer rundt 
på bakterier, og når nogle af dem ”kom-
mer på afveje”, fx fra endetarmen til 

et urinvejskateder, kan de fremkalde 
sygdomme. Selvsmitte kaldes endogen 
smitte, mens smitte, forårsaget af andre 
patienter, personale eller det omgivende 
miljø kaldes eksogen smitte, forklarede 
Helle Amtsbiller og tilføjede, at smitte 
kan ske via kontakt, via luften, via indfø-
ring ved rifter eller sår og via drikkevarer 
og mad.

BRyD SMITTEKæDEN

Alt i alt er smittevejene komplicerede 
og mangfoldige, men man kan reducere 
smitten meget betragteligt ved at sætte 
ind på tre områder:

Bakterierne kan fjernes fra eller 
ødelægges i reservoiret. Det sker ved 
rengøring, desinfektion eller sterilisering 
af udstyr og miljø eller ved antibiotika-
behandling og vask/desinficering af per-
soner. Smittevejene kan afbrydes ved 
forskellige former for barrierer som kit-
ler, handsker, maske, visir etc., eller man 
kan fjerne patienten fra smittekilden (el-
ler smittekilden fra de andre patienter) 
ved isolation. Endelig kan vaccination og 
anden forebyggende behandling være 
med til at bryde smittekæden.

– Men det allervigtigste er stadig 
håndhygiejnen. Det er langt den mest 
effektive enkeltstående procedure til 
forebyggelse af infektioner, understre-
gede Helle Amtsbiller og tilføjede som 
en tankevækker, at der normalt er dob-
belt så mange bakterier under en negl, 
som er der indbyggere i Danmark, un-
der ringen finder man bakterier i et antal 
svarende til Europas befolkning, og har 
man et sprukkent neglebånd huser det 
ca. 7 mia. bakterier – svarende til antal-
let af mennesker på Jorden.

MIKROORGANISMER LEVER 
INDTIL DE FJERNES
Patogene mikroorganismer er normalt 
meget sejlivede. Hvis de først er blevet 

afsat et sted, bliver de der, indtil de fjer-
nes ved en rengøringsproces eller slås 
ihjel ved desinfektion e.l. Det sidste er 
endda svært, fordi nogle mikroorganis-
mer har det med at danne sporer eller 
gå i dvale, når omgivelserne bliver ube-
hagelige for dem.

– Derfor er det vigtigt at udføre hånd-
hygiejne både før og efter opgaver – det 
være sig rene eller urene opgaver, un-
derstregede Helle Amtsbiller, der også 
lagde vægt på, at handsker, maske, be-
skyttelsesbriller og kitler/plastforklæder 
naturligvis skal bruges, så snart der er 
risiko for stænk eller for at komme i kon-
takt med forurenede omgivelser.

NATIONALE RETNINGSLINJER 
ERSTATTER GODE RÅD
De tidligere Råd og anvisninger om 
hygiejne er nu erstattet af ”Nationale 
Infektionshygiejniske retningslinjer”, der 
et frit tilgængeligt system til både sund-
hedspersonale og infektionshygiejniske 
eksperter.

– Eksempelvis er overflader meget 
nøje beskrevet i de nationale retnings-
linjer, fortale Helle Amtsbiller og ridsede 
nogle af hovepunkterne op:

Materialer og overflader skal udfor-
mes, så de mindst en gang dagligt kan 
tåle at blive rengjort med vand og sæbe 
og desinficeres med egnede desinfekti-
onsmidler. De skal være glatte og uden 
sprækker, furer eller samlinger, unødige 
kanter, riller eller svært tilgængelige ste-
der. De skal være smudsafvisende, hvis 
det er muligt. Materialet må ikke be-
gunstige tilhæftning og vækst af mikro-
organismer. Fuger mv. skal være glatte 
og behandlede, så de skyr snavs, og 
endelig bør sammenføjninger mellem 
forskellige materialer begrænses, da de 
er gode reservoirer og gør rengøringen 
vanskeligere.

– Retningslinjerne giver på samme 
måde anvisninger på eksempelvis ikke 
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nagelfast inventar, og alle retningslinjer 
indeholder tre rubrikker: Skal, bør og 
andet. På den måde bliver det let at få 
et overblik over, hvad der er fastsat via 
regulativer, bekendtgørelser eller an-
det, hvad man skal tilstræbe og ”tænke 
over”. Fx står der under ”andet”, at man 
skal tænke rengøringsmulighederne ind 
allerede i indkøbsprocessen, oplyste 
Helle Amtsbiller.

Brugbarhed er et gennemgående 
tema for de Nationale infektionshygiej-
niske retningslinjer, der indeholder en 
række hjælpeværktøjer som fx tjeklister 
til brug ved kvalitetskontrol og audits, 
skematiske anvisninger på rengøring og 
sterilisering af forskellige utensilier, be-
skrivelse af hygiejneniveauer og risici for 
smitte forskellige steder.

DEN DANSKE 
KVALITETSMODEL
Retningslinjerne bygger på Den danske 
kvalitetsmodel, DDKM.

– DDKM er ikke et nyt kontrolsystem 
eller et sæt ”regler”, I skal overholde. 
Kontrol og regler hører fortsat ind under 
sundhedsstyrelsen. DDKM er derimod 
en model, der skal understøtte kvali-
tetsudvikling i sundhedsvæsenet ud fra 
fælles kvalitetsmål og en fælles tilgang til 
kvalitet. Modellen er et ledelsesværktøj 
og en model for akkreditering, under-
stregede Helle Amtsbiller, og tilføjede, 

at modellen naturligvis også anvendes til 
at udvikle kvaliteten af hygiejnen.

– Der skal være en fælles ramme 
for hygiejnen, og den skal forankres i 
ledelsen. Desuden skal der være be-
skrevet retningslinjer for, hvordan man 
identificerer risici, hvilke forholdsregler 
der skal tages, håndtering af smitsomme 
sygdomme, rengøring, og meget andet 
samt fastsættes mål for kvaliteten og 
planlægges tiltag for at nå disse mål, op-
summerede hygiejnesygeplejersken.

Der er mange standarder, der rela-
terer til hygiejne, og audits i henhold 
til disse standarder er en god måde at 
få vurderet kvaliteten på, sætte mål og 
skabe forbedringer af kvaliteten. Ved 
en audit gennemgås ressourcer, fysiske 
rammer, personale, teknisk udstyr, orga-
nisation mv. samt processen og resulta-
tet af indsatsen.

– Når forandringerne er implemen-
teret, observerer og analyserer man 
løbende virkningerne, og den feedback 
bruges til at foreslå nye forandringer i 
processen. Der er altså tale om en cir-
kulær proces, hvor kvaliteten løbende 
forbedres. Audits og akkreditering gør 
behandlingskvaliteten målbar og styrker 
bestræbelserne på hele tiden at for-
bedre kvaliteten. Det giver også fordele 
ved at forbedre uddannelsen af perso-
nalet, ligesom sygehuset bliver bedre til 
at styre sine risici, sluttede Helle Amts-
biller sin beretning om kvalitetssikring af 
hospitaler i drift.

Helle Amtsbiller



LySET ER ALTAFgøRENDE 
FOR ARKITEKTUR OG 
FUNKTIONER
Lysdesign er på vej ind i hospitalernes arkitektur, hvor det udnyttes til at finde vej styrke trivselen, sikre 
døgnrytmen og fremme helbredelsen så indlæggelserne forkortes

Lysdesign i arkitekturen er godt på vej i 
Danmark. Belysningsarkitekt maa. Ph.D. 
Merete Madsen fra Grontmij er til daglig 
en del af et helt team af lysdesignere og 
fortalte om lysets effekt på arkitektur, 
funktioner og mennesker.

Lysdesign er et forholdsvist nyt fag-
område i Danmark, men stort i England, 
Tyskland og Sverige, og er i øjeblikket 
godt på vej i Norge. Der arbejdes dog 
allerede meget seriøst med at udnytte 
både naturligt dagslys og kunstigt lys 
optimalt på de nye sygehuse.

Vi kommer til at høre meget mere 
om lysdesign fremover, spåede Merete 
Madsen, der vurderede at disciplinen 
ligger fagligt placeret et sted mellem 
arkitekter og ingeniører. Både kravene 
til lyset og mulighederne for at vælge 

forskellige former for lys, bl.a. pga. nye 
lyskilder og muligheder for styrring er 
blevet meget større end før.

Det naturlige dagslys udenfor og det 
kunstige lys indenfor skal helst spille 
sammen. Biologisk har lyset ekstrem 
stor betydning for vort velbefindende. 
Om dagen har vi især brug for dagsly-
sets høje lysintensiteter og kølige bølge-
længer for at fungere optimalt.

Om natten er der brug for mørket for 
at vi kan have det godt som mennesker, 
men det er et problem verden over, for-
klarede hun:

– De store oplyste storbyer er forstyr-
rende både for os og naturen og der 
begynder at opstå en diskussion om, 
at det ikke er ok med lysforureningen i 
storbyerne om natten. Det er dårligt for 
os med et oplyst bymiljø og mange dyr 
får brudt deres livscyklus.

Det vigtigste som belysningsplanlæg-
ger er, at formå at udnytte så meget 
af dagslyset som overhovedet muligt. 
Vi har brug for lyset i vor planlægning 
af bygninger, facader og behov for at 
planlægge mørke som en del af vores 
bymiljøer.

Vi ser det som en kvalitet at årsti-
derne skifter og har en særlig skumring 
i Skandinavien, som vi ønsker at opleve 
i bygningerne. Om natten forventer de 
fleste at kunne se stjernerne og derfor 
planlægges stadig flere parker i byerne 
uden lysforurening, sagde hun.

DAGSLyS EN ARKITEKTONISK 
UDFORDRING
Grontmij er involveret i de nye store 
sygehusprojekter på Rigshospitalet og 
i Gødstrup. I begge projekter er der sat 
ambitiøse krav om at udnytte dagslyset 

mest muligt, men Merete Madsen fast-
slog, at det generelt ikke er nogen helt 
simpel proces.

– Det er en stor kamp at få dagslysets 
foranderlighed ind i bygningerne. Vi 
holder meget dagslys ude, fordi bygnin-
gens energiforhold også er væsentlig 
og fordi sollyset kan blænde og skabe 
problemer med varme. Samtidig sup-
plerer ved at styre den kunstige belys-
ning, sagde Merete Madsen og stillede 
spørgsmålstegn ved, om vi dybest set 
formår at udnytte dagslysets forander-
lighed til at skabe oplevelser og variation 
i vore rum.

Det er også vanskeligt at kvantificere 
de kvaliteter dagslyset har i byggeriet, 
tilføjede hun. Der findes der ikke en en-
tydig metode, og man diskuterer meget, 
hvornår dagslyset er en kvalitet. En sim-
pel måde er at registrere, i hvor høj grad 
dagslysets foranderlighed og døgnet 
kan opleves inde i en bygning.

Dagslyset har stor betydning for 
oplevelse af arkitekturen og vort velbe-
findende. I sit indlæg viste hun, hvordan 
lysets skiftende intensiteter og farve-
temperaturer kan give et rigt samspil 
mellem lys og mørke i arkitekturen og 
dække vort behov for lys og døgnrytme.

Vort indre ur har brug for at blive sat 
hver dag med høj lysintensisitet om da-
gen med kølige bølgelængder.

Ny ARKITEKTUR æNDRER  
PÅ LySET
Væggene bliver tykkere og så skal vi til 
at forholde os på en helt anden måde 
til det faktum, at dagslyset kan skabe 
blænding, men det problem kan løses 
ved at indføre flere skyggetyper der blø-
der kontraster op i glidende overgange.

Det er vigtigt og fremmer helbredelsen, 
når patienter kan følge sollysets skiften 
hen over dagen. Skiftende lysintensitet 
og farvetemperatur på de nye, store 
sygehuse er altafgørende for en sund 
døgnrytme, understregede lysdesigner 
Merete Madsen fra Grontmij

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN
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Merete Madsen omtalte de lyskoncep-
ter, der er udviklet de senere år blandt 
andet løsninger som dynamisk lys, der er 
kunstigt lys som ’efterligner’ det naturlige 
dagslys og skifter farvetemperatur og 
intensitet hen over døgnet.

Om formiddagen har vi behov for in-
tenst, køligt lys, som sætter det biologi-
ske ur, mens det svagere varme, rødlige 
lys om aftenen sørger for at vi falder til 
ro. Der kan være store helbredsmæssige 
gevinster i lysstyring påpegede hun.

– Forskning i demente viser ret tyde-
ligt, at hvis man styrer lyset for demente, 
kan man forbedre deres liv, de har færre 
faldulykker, medicinforbruget falder og 
de sover bedre, når de har fået den rette 
lysdosis over døgnet.

Bygningers energiforbrug bliver fast-
lagt meget tidligt i et byggeforløb og der 
er store forskellige i behovet for lys på fx 
en sengestue og et kontor. Forskningen 
viser, at patienter på solsiden har kortere 
indlæggelsestid, mindre smerteople-
velse og reduceret medicinbrug.

Derfor prøver vi at placere sengestuer 
så sollyset slipper ind fx ved at orientere 
vinduer mod flere retninger, så man kan 
skærme af for det direkte sollys, men 
alligevel sikre dagslysindfald fra andre 
vinduer, så patienterne altid får naturligt 
dagslys.

DAGSLySMÅLING UNDER 
OMDEFINERING
Det er dyrt energiøkonomisk at kom-
pensere for dagslyset med kunstigt lys, 
understregede Merete Madsen. Der er 
mange måder at evaluere dagslyset på 
og det måles med en såkaldt dagslysfak-
tor, som er en procentsats af forholdet 
mellem lyset inden døre og de typisk 
10.000 lux udenfor under en overskyet 
himmel.

Målemetoden giver dog et skævt bil-
lede af lysforholdene, så fremover vil 
man nok begynde at måle den faktiske 
belysning fra dagslyset de enkelte ste-
der inden døre og udregne den over 
tid i stedet for at beregne lyset i et rum 
mere præcist.

Grontmij har i sit projekt på Rigsho-
spitalet sikret størst mulig indfald af 
dagslys til så mange funktioner som 
muligt ved at udarbejdede en plan over, 
hvilke funktioner der har mest brug for 
dagslys og variere behovet for dagslys, 
herunder sollys, i forhold til forskellige 
rumfunktioner.

Særlige programmer kan beregne, 
hvor store glasarealerne skal være i pro-
jekterne udmålt efter de enkelte rums 
dybde, orientering, funktion og stør-

relse. Det giver en visuel, geometrisk 
præsentation i farver af bygningerne, 
der er let at kommunikere til bygherren.

Metoden gør det muligt meget nuan-
ceret og overskueligt at udnytte dagsly-
set maksimalt ved at nuancere og opti-
mere behovet selv i store og komplekse 
byggeprojekter. Det betyder bedre in-
deklima, besparelser på solafskærmning 
og på energi til bortventilering af passiv 
solvarme.

Grafisk fremstilling af glasarealerne 
giver arkitekter og ingeniører en fælles, 
fleksibel platform, der kan justeres, når 
rum og funktioner flyttes rundt.

HVIDOVRE HAR SET LySET

Tillader arkitekturen ikke at slippe mere 
naturligt lys ind, kan kunstigt lys illudere 
det naturlige lys. Grontmij har således 
på Hvidovre Hospital skabt kunstig be-
lysning i nogle lukkede rum og gangare-
aler, der har bygninger placeret ovenpå 
og derfor ikke kan få ovenlys.

– Før oplevedes stueetagen som en 
kælder, fordi der kun var lidt udsyn til 
indre lysgårde og sparsomt dagslys, og 
hospitalet ønsker at få ændret dette. 
Lysgårdene skal åbnes for naturligt 
dagslys og der åbnes ovenlys, men de 
rum, der er dækket af ovenliggende 
bygninger, får ’dynamisk belysning, med 
belysningsamaturer, der periodisk kan 
give høj intensitet og kølig farvetempe-
ratur, som kompentasion for dagslyset.

Det er indrettet med bløde lysover-

gange nede i hovedhøjde og intelligent 
styring sørger for, at patienter og perso-
nale kan opleve skumringstimen.

De enkelte hospitalsfunktioner pla-
ceres omkring lysgårdene, der af lyset 
bindes sammen og fungerer som et 
wayfinding-system. Grontmij arbejder 
i projektet med dynamisk lys, så lyset 
skifter over dagen. 

Virksomhedens lysdesignere har 
også kæmpet for at oplyse de lodrette 
vægflader, som man orienterer sig efter 
ud fra holdningen om, at det er her man 
oplever kvaliteten af lyset, mere endfra 
lyskilder placeret i loftet.

Sygeplejerskerne har fået en simpel 
styring med kun to kontakter. Når man 
skuer op, bliver lyset gradvist køligere 
og omvendt. Belysninger er så gennem-
ført, at Grontmij også har sikret solspots 
-og pletter for at give ekstra liv og asso-
ciationer til sollyset.

– Det er sindssygt svært at gen-
nemskue, hvad man får for pengene i 
LED-belysning, sagde Merete Madsen 
og præsenterede en række gode råd og 
tips til, hvad man skal spørge leverandø-
ren af lyskilder om. 

Hvordan sikrer man sig i et beton-
byggeri, at rum kan skifter funktion og 
få behov for et andet dagslysindfald, 
ønskede en deltager at vide. Merete 
Madsen beroligede med, at der er taget 
højde for fremtidige behov i den ud-
vendige solafskærmning, så den altid vil 
kunne matche funktionen i de bagved-
liggende rum.

Også kunsten kan bringe lyset ind på hospitalerne. Når der udformes kunstværker, 
så er det oplagt at tænke i lysets spil som der er gjort på denne installation.
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NyE VINDE BLæSER 
I  VENTILATIONEN 
PÅ DET NyE OUH
Konsortiet Medic OUH bryder med vanetænkningen og designer nye, decentrale løsninger til ventilation, 
opvarmning, varmt brugsvand, fiberoptik etc. for at få de tekniske installationer til at fylde mindst muligt og 
lagerautomater skal spare personalet for mange skridt 

Decentralisering af de tekniske anlæg 
helt ned til det enkelte rum for at spare 
plads og øge fleksibiliteten har været en 
gennemgående tanke i projekteringen 
af det nye OUH så man undgik bespa-
relser andre steder.

Projektleder i konsortiet Medic OUH, 
diplomingeniør PhD Frank Jensen fra 
Rådg Ing. Søren Jensen, fortalte om ar-
bejde med nye alternative løsninger for 
ventilation, opvarmning og køling.

Der er tale om koncepter og løsnin-
ger, der udfordrer vanetænkningen, da 
de aldrig før har været afprøvet på et 
dansk hospital, hvor tankegangen tradi-
tionelt har været at etablere store, cen-
trale og gennemgående installationer.

I stedet for at møde fremtiden ved at 
være stor og robust, tror Frank Jensen 
og konsortiet på, at det er bedre at være 
modstandsdygtig og omstillingsparat. 
Det var tankegangen i det setup Medic 
OUH har designet for flere forsynings-
anlæg på universitetshospitalet.

Konsortiet arbejder også på at stan-
dardisere bygningsstrukturen ved at 
bryde den op i mindre enheder, der ko-
pieres og opbygger større enheder ud 
fra erkendelsen af, at meget er identisk 
og der er ingen logisk grund til at starte 
forfra hver gang.

Frank Jensen gennemgik det store pro-
jekt, der er på størrelse med Skagen by, 
koster ca. 8 mia. kr. og får 9000 rum. Den 
store skala giver muligheder for at se pro-
jekteringen med nye øjne, fastslog han.

LAGERAUTOMATER AFLØSER 
DEPOTRUM
Vejen til depoter og skyllerum kan være 
lange for sygeplejerskerne. Derfor har 

Medic OUH udviklet en løsning, så 
de mange birum erstattes af en lager-
automat (miniload) der placeres i hver 
sengegruppe og hvorfra personalet kan 
hente forbrugsstoffer i det daglige.

En sygeplejerske går over 2 km på 
en dagvagt, men tallet vil formentligt 
stige markant på de nye hospitaler med 
mange ensengsstuer og større bygnin-
ger. Lagerautomaterne skal derfor spare 
personalets mange daglige skridt.

De nævnte lagerautomater placeres i 
25-30 meters afstand. Konsortiet satser 
på en stor effektivisering med automa-
terne, hvor kasserne altid vil være fyldt 
op. De returneres, hvorefter systemet 
automatisk fylder kassen igen.

Affald og linned fra stuerne dumpes i 
separate skakte ved lagerautomaterne. 
Systemet vil indebære, at varer leveres 
til hospitalet i kasser eller ompakkes i va-
remodtagelsen, hvorefter de med AGV 
transporteres til lagerobotten.

Systemet kan reducere antallet af 
håndteringer fra 5-6 til 2-3, hvilket vil 
give en væsentlig mere effektiv drift og 
kan nedbringe antallet af fejl.

DECENTRALISERET 
VENTILATION
Sidste sommer fik Medic OUH det pro-
blem, at der var brug for 252.000 kvm. 
etageareal, men rammen for projektet 
var 212.000kvm. brutto. Der skulle med 
andre ord spares 40.000 kvm. og en 
mulighed var decentrale installationer.

I stedet for en stor central og plads-
krævende ventilation med store gen-
nemgående luftkanaler, begyndte 
projektholdet at tænke på at forsyne 
hver afdeling helt ned til hver enkelt 

Central forsyning eller decentral. Det 
er spørgsmålet for Frank Jensen og 
Konsortiet Medic OUH, der afprøver al-
ternative løsninger på ventilation, varmt 
vand, køling mm i storskala og har mo-
det til at bryde vanetænkningen.

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN
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rum med et komplet ventilationssystem i 
loftet for at spare plads til store gennem-
gående kanaler.

– Vi tror på, at det er bedre at møde 
fremtiden ved at være omstillingsparat 
end ved at være robust og stor. De en-
kelte anlæg kan opgraderes og flyttes i 
takt med at rummene skifter funktion, 
sagde Frank Jensen og gennemgik de 
mange overvejelser der ligger bag.

Decentralisering gjaldt også fiberop-
tik, el-tavler og varmt brugsvand. Alter-
nativet til at pumpe varmt vand rundt 
er at opstille eldrevne gennemstrøms-
vandvarmere ved tapstederne. Blødt 
og ion-byttet vand kan produceres i det 
enkelte rum over de nedsænkede lofter.

Medic OUH arbejder ligeledes med 
vakuumanlæg til toiletter og håndvaske, 
der giver fleksible føringsveje og redu-
cerer vandforbruget fra 6-8 til en halv 
liter pr. toiletskyl. Århus sygehus har 
brugt det siden 2009 og nedgavning af 
ledninger og brønde minimeres.

– Vandmængderne kan reduceres så 
meget, at vi tror på, at det kan betale sig 
os at lave et rensningsanlæg, der renser 
alt vandet, så tilslutning til det offentlige 
kloaksystem undgås, sagde Frank Jen-
sen i sin gennemgang.

VARME OG KØL VIA 
VENTILATIONEN
Frem for at udskifte luftmængden med 
friskluft op til 20 gange pr. time på en 
operationsstue, kan andelen nedsættes til 
4-5 gange, når den øvrige luft recirkule-
res. Luften der udskiftes suges ind og ud 
i facaden ved de enkelte rum, hvor vejen 
kort, men det betyder at ca. 2 pct. er fil-
treret luft fra andre rum på hospitalet.

Det seneste år har konsortiet testet 
mock-up’s af blandt andet en OP-stue, 
intensivstue, sengestue og et kontor. 
En reversibel varmepumpe viste sig sat 
være vanskelig at styre, så nu arbejder 
konsortiet med vandbaseret køling og 
opvarmning via ventilationen. 

Tanken er at varme hele hospitalet op 
med ventilationsluft, så man slipper for 
radiatorer og varmtvandsystem. Bygnin-
gen vil blive så energioptimeret, at det 
beskedne varmebehov på steder uden 
ventilation klares med elradiatorer.

De små ventilationsanlæg er besluttet 
på sengestuer, mens OP-stuer og bil-
leddiagnostik får en central løsning. Det 
skyldes primært en lavere anlægspris og 
at recirkulering af luften kan reducere 
dimensionen på de centrale ventilations-
kanaler.

Køling foretages også primært via 
ventilationen med tilkoblede varme-
pumper. I områder med stort kølebehov, 
kan decentral køling baseret på vand 
etableres.

Medic OUH er aktuelt inde i drøftel-
ser om anskaffelse af udstyr. En genan-
skaffelse af alt udstyr koster 2,4 mia. kr., 
men der er kun 1 mia. kr. til rådighed. 
Der lægges nu strategier for hvordan 
man får mest værdi for pengene, oplyste 
Frank Jensen.

DECENTRAL STRUKTUR 
SPARER PENGE
Har de alternative løsninger løst plads-
problemet? lød et spørgsmål fra salen.

– I teorien ja med 25.0000 kvm., men 
den centrale ventilation på OP-stuer og 
billeddiagnostik har reduceret tallet til 
20.000 kvm., tilføjede han og oplyste, at 

arealudnyttelsen i byggeriet endnu ikke 
er offentliggjort af arkitekterne.

Har I regnet på driften i forhold til tra-
ditionelle installationer?

– Det er ingen hemmelighed, at nogle 
var skeptiske og stadig er det. Den lo-
kale facility mangement er skeptisk ved 
at gå fra normalt 300 op til 6000 venti-
lationsanlæg, hvor den tekniske drift vil 
kræve 16-18 mandeår mod normalt 6-7. 
Uden planlagt drift- og vedligehold truer 
ragnarok, er alle enige om, svarede han.

– Det er meget innovativt og modigt 
tænkt og så en stor tak til Jer for at sikre 
os beskæftigelse mange år frem, kvitte-
rede en sygehusmaskinmester fra salen.

– Alternativet er, at vi skal bede klini-
kerne om at få skåret 15.000 kvadratme-
ter af projektet. Vort bud er, at vi sparer 
et betydeligt beløb på anlægsbudgettet 
med decentrale anlæg. Det har været 
voldsomt svært at kvantificere, men set 
som helhedsløsning giver det mening.

Der skal ikke ret mange ekstra gen-
nemførte operationer til før de decen-
trale anlæg har tjent sig hjem, fastslog 
Frank Jensen.

De tekniske installationer tænkes an-
bragt på en hylde over det nedsænkede 
loft, så de er lette at servicere. Til en 
decentraliseret ventilation er udviklet 
en specialkonstrueret lift, så nedtagnin-
gen kan klares på 6 minutter.



FÅ STyR PÅ DE SToRE 
mÆNgDER AF DATA  ELLER 
TAB KONTROLLEN
BigData – de store datamængder vi hidtil har set, er kun begyndelsen, varslede Stig Brinck fra NIRAS og 
opfordrede årsmødet til at udpege ansvarlige nøglepersoner til at opsamle informationerne, stå for en 
datapolitik og få styr på de vigtige data

joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CyPRESS KommUNIKATIoN

– Data er lig med magt, og vi vil blive 
oversvømmet af data. Udviklingen er 
kun lige startet fastslog ekspertisechef 
Stig Brinck, IKT og procesudvikling hos 
NIRAS, der ser processer og teknologi 
som forbundne størrelser.

Desuden er han formand for build-
ningSmart, en organisation, der arbejder 
for åbne standarder for bygningsmodel-
ler. NIRAS er aktiv på en hel række af 
de store sygehusprojekter, blandt andet 
i Kolding, Århus, Gødstrup, Odense, 
Herlev samt på Skt. Hans og Rigshospi-
talet.

– Tænk 5 år tilbage, husk, at udviklin-
gen forløber eksponentielt og tænk så 5 
år frem og forestil Jer, hvordan det kan 
blive. Der kommer virkelig til at ske ting. 
Valide data er guld værd, så pas godt på 
Jeres data, indskærpede Stig Brinck.

Hospitalsprojekterne er midt i en 
meget inspirerende proces, konstate-
rede han og fortalte om sin rolle med at 
håndtere teknologien. Stig Brinck følge 
en række af hospitalsprojekterne og 
fungerer som et bindeled på tværs af 
organisationen.

Mens projekteringen og udførelsen 
er forsvindende små i det store billede 
og bygningsdriften noget mere, så er 
den kliniske drift den helt store penge-
sluger, fastslog Stig Brinck og viste en 
illustrativ visualisering af forskellene 
tegnet op som kasser.

– Den ene megatrend er arbejdet 
med at optimere den kliniske drift, hvor 
der virkelig er noget at hente på hospi-
talsbudgetterne. Der skal spares alle 
steder, men kan man spare blot en pro-
cent på den kliniske drift, er der virkelig 
noget at hente, konstaterede han.

– BigData er en anden megatrend, 

det er nutidens guld. Den der har 
mange data kan træffe gode og under-
byggede beslutninger. you can’t ma-
nage, what you don’t measure.

Walmart samler hver dag mere end 
2,5 petrabytes (en million milliarder) af 
data fra deres kunders transaktioner – 
og bruger disse informationer til at tilret-
telægge deres forretning. Så BigData er 
en trend der er værd at holde øje med, 
konstaterede han.

SIMULERINGER STyRKER 
BESLUTNINGSPROCESSER
– Data er beslutningsunderstøttende, så 
beslutninger kan ske på et oplyst grund-
lag. Hele trenden er således at gøre data 
anvendelige for beslutningstagerne. 
Man skal hurtigt og interaktivt kunne få 
fat i nødvendige og tilstrækkelige data, 
som dernæst skal gøres kommuniker-
bare.

Med fare for at fornærme nogen, er 
store datamængder svære at kommu-
nikere. Jo mere visuelt de gøres, desto 
bedre kan de videreformidles. Det er 
super væsentligt, at man kan visualisere 
dem. Billeder med farver har forlængst 
erstattet skemaer med tal.

Stig Brinck viste eksempler på ud-
styrsdatabaser med informationer om 
alle rum, udstyr og udstyrsplacering, 
som bruges på hospitaler og gør det 
muligt at foretage mange søgninger. 
Brugt fornuftigt fungerer det som en 
intern kommunikation og måde at hånd-
tere data på.

Enorme mængder data kan udnyt-
tes til visualiseringer, hvis man ønsker 
at simulere trængselsproblemer på et 
hospital. De kan give et tydeligt billede 

af, hvor der kan forventes at blive fla-
skehalse, så man kan tage højde for det 
under projekteringen.

Det sker på samme måde som sam-
køring af kort, nedbør og opstemning af 
vand fra klimaregn kan simuleres direkte 
på nettet og vise, hvordan enkelte ma-
trikler rammes af oversvømmelser. Man 
kan foretage talrige simuleringer med 
data, der opsamles fornuftigt.

Ip adresser kan registreres ud fra 
mobiltelefoner med WiFi. På Skt Olav 
Hospital i Norge kan man måle antallet 
af personer på hospitalet og registrere, 
hvor de har gået. Men hvor går grænsen 
og hvad er udfordringerne ved brugen 
af disse data, spurgte han.

– De små app’s der popper op kan alt 
muligt og datalagring er ikke et problem. 
Normer og regulering bliver snarere et 
problem, for det er ikke alle data man 
uden videre må hente ned. Og hvad er 
der behov for?

Personfølsomme data er en stor ud-
fordring advarede Stig Brinck.

DETALJERINGSGRADEN

– Propritære data er data, der proppes 
ned i bestemte formater. Systemer og 
login er barrierer for at få adgang til 
data, men udviklingen går i retning af 
flere åbne formater. Big data rejser imid-
lertid en lang række problematikker for 
hospitalerne, påpegede han.

Hvor meget skal de eksempelvis 
registrere, når alt er under konstant for-
andring. En for høj detaljeringsgrad kan 
gøre det lige så svært at ændre i selve 
systemet som at gøre det i virkelighe-
den, tilføjede han.

– Hvem skal håndtere og hvem ejer 
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de mange indstrømmende data, hvem 
har adgang til valide analyser og til at 
distribuere dem, hvordan analyseres de 
etc. Man kan drage helt forkerte konklu-
sioner, hvis man ikke har håndteret ana-
lyserne rigtigt og sikret, at de er valide 
og at der er kausalitet i de bagvedlig-
gende data.

FÅ STyR PÅ DATALEDELSE

Stig Brinck rådede hospitalerne til at få 
styr på dataledelse af ejendomsdata, så 
data er valide og kan håndteres. I første 
omgang er det tegninger, men skal der 
fremadrettet opnås sammenhæng og 
kvalitet i flere data, må nogen forholde 
sig til dem og tage ejerskab. Men hånd-
tering af data er desværre sjældent højt 
prioriteret, sagde han advarede, og 
opfordre FM-ledelsen til at betragte da-
taledelse som et strategisk valg

– Det er vigtigt på et strategisk niveau 
at identificere sine behov og værdier. 
Når man kender dem, kan man tilret-
telægge en fornuftig datastrategi, der 
sikre at de nødvendige og tilstrækkelige 
data altid er opdaterede og brugbare.

DATA TIL ByGNINGSDRIFTEN

Når de store hospitalsprojekter står fær-
dige, er det op til projektledelserne at 
sikre, at hospitalsdriften ikke modtager 
vedligeholdsdata for ventilation på en 
måde, varmeanlæg på en anden og kli-
maskærm på en tredje måde.

Derfor er en tidlig kravspecifikation 
til rådgiveren om, hvordan han skal 
aflevere data og gode processer under 
projekteringen er nødvendigt, og det er 

vigtigt at alle entreprenørernes data fra 
byggeprojekterne også afleveres for-
nuftigt. Derfor er der i alle de projekter 
NIRAS har været involveret i, tidligt i 
processen været stillet fornuftige krav til 
aflevering af digitale driftsdata.

Men en af de store udfordringer er, at 
de driftsorganisationer der skal modtage 
data, ofte ikke er klar med hverken sy-
stemer eller strategier. Og netop derfor 
er det vigtigt at forstå at datamængden 
bare bliver større og større med tiden, 

og at behovet for dataledelse derfor et 
meget presserende.

NIRAS har for Bygherreforeningen 
udarbejdet en rapport om overgangen 
til digital bygningsdokumentation. Rap-
porten hedder ”Fra papir til BIM” og 
peger også på behovet for dataledelse i 
en foranderlig verden. 

Det er ikke en triviel opgave at få data 
håndteret på den rigtige måde, men det 
kan godt lade sig gøre, beroligede Stig 
Brinck.

Data i store mængder er lig med magt, men man skal kunne håndtere dem ordent-
ligt. Det er nødvendigt at få en datapolitik, udpeget ansvarlige til at håndtere data 
på en valid vis for at kunne anvende dem konstruktivt. Data kan optimere den 
tekniske drift og logistikken, når kompleksiteten vokser, men ligesom der er store 
muligheder, er der også store udfordringer i at indsamle, vedligeholde og sikre føl-
somme data, sagde ekspertisechef Stig Brinck fra Niras, der rådede hospitalerne til 
at få styr på deres data.

En meget illustrativ visualisering 
af størrelsesforholdet for, hvor 
mange penge der bliver brugt 
på driften inden for de enkelte 
områder. Bygningsdriften udgør 
en meget lille del af den kliniske 
drift, der er den helt store penge-
sluger. Optimering af den kliniske 
drift vil derfor for alvor spare 
penge på hospitalsbudgettet.
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INNo-X HEALTHCARE 
– FRA LOKALE PROBLEMER TIL GLOBALE BEHOV  
FOR SUNDHEDSTEKNOLOGI.
En interdisciplinær, Lean start-up tilgang for at løse sundhedssektorens udfordringer. 

Hvordan sikrer vi en udvikling og mod-
ning af teknologi målrettet konkrete 
behov i sundhedsvæsnet?

Og hvordan skaber man rammerne 
for en Lean Start-up tilgang til at udvikle 
teknologiske løsninger til nogle af de 
små og store udfordringer, som sund-
hedssektoren står over for?

Hvor skal kompetencerne og den 
kritiske masse komme fra til at realisere 
dette?

INNO-X Healthcare (INNO-X) tager 
fat på udfordringen om at forandre vo-
res tilgang til innovation af ny sundheds-
teknologi, og medierer et tættere samar-
bejde om teknologi og produktmodning 
mellem virksomheder, entreprenante 
sjæle, forskningsmiljøerne og sundheds-
væsnet.

KOMPETENCER OG NETVæRK 
ER VEJEN FREM
Med udgangspunkt i observerede og 
konkrete behov, og med bidrag fra et 
internationalt netværk af innovations 

enheder fra Sverige, Spanien, Irland, 
Singapore og USA vil INNO-X bidrage 
til en nytænkende tilgang til udvikling af 
sundhedsteknologi. Midlet er blandt an-
det en innovationsuddannelse, der ba-
serer sig på erfaringerne fra BioDesign 
uddannelsen på Stanford Universitet, og 
en kobling af eksisterende forsknings-
miljøer til industrien og internationale 
samarbejdspartnere. Det overordnede 
mål er at udvikle personlige kompe-
tencer så Danmark får en større kritisk 
masse af højtuddannede, der forstår at 
trække udviklingsprojekter igennem fra 
behov til løsninger, der kan kommercia-
liseres.

TEST BEHOVET GLOBALT

I INNO-X driver vi innovationen ved 
at starte med at definere og teste ens 
behov nationalt og internationalt – og 
ikke først når man står med en løsning 
i hånden. Så er det for sent. Når man 
er sikker på, at man har defineret et 
relevant behov med et klart defineret 
klinisk effektmål, udvikles løsningen 
af et interdisciplinært specialistteam 
med en lean tilgang til processen. Det 
vil først og fremmest sige en åbenhed 
for mange ideer og en accept for korte, 
hurtige udviklingstrin med indbygget 
feedback loops. Dermed vender vi vran-
gen ud på den normalt benyttede og ret 
paradoksale model for innovation, hvor 
løsningen defineres af en smal kreds af 
projektejere allerede når der søges pro-
jektmidler og før innovationsprocessen 
overhovedet har været gennemført.

KONCEPTET AFPRØVET I 
PRAKSIS
INNO-X er i sig selv opstået ud fra et 
behov. Et behov, der blev erkendt i for-
bindelse med et innovationsprojekt på 
Regionshospitalet Silkeborg. Projektet 

KoRT om INNo-X HEALTHCARE

INNOX Healthcare er tidligere blevet omtalt i medier under navnet BioX 
Denmark. Det blev i midlertid nødvendigt med en navneforandring da en 
organisation i Sverige har navnebeskyttet BIOX for netop de domæner som 
initiativet vedrører. 

Parterne bag er Aarhus Universitet, MTIC med bevilling fra Vækstforum, Region 
Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, VIA University Colleges, østjysk Innova
tion, Incuba Science Park, Delta, Qmed Consulting, Kapacitet A/S.

Kontakt
Martin Vesterby, M.D., Innovation Manager
martin@innox.dk

Sys Zoffmann Glud, Ph.D., Project Manager
sys@innox.dk
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samlede forskellige kompetencer og 
fagprofessionelle for at udvikle et nyt 
organisatorisk og teknologisk tiltag for 
at støtte patienter og deres pårørende i 
forbindelse med indsættelse af en kun-
stig hofte.

Det interdisciplinære samarbejde blev 
fundet spændende og meningsfyldt. 
Det blev dog hurtigt klart at der mang-
lede en metode til at få synergieffekt ud 
af de forskellige fagligheder og sikre at 
alle forstod og holdt fokus på patientbe-
hovet og de ønskede effektmål.

Løsningen blev den metode, som en 
af projektejerne havde oplevet med Bio-
Design programmet fra Stanford. Ele-
menter og metoder fra programmet blev 
implementeret og vurderes i dag som en 
stor medvirkende årsag til, at man har 
opnået kraftig reduktion i sengedage 
for hoftepatienterne i Silkeborg, bevaret 
den høje behandlingskvalitet og udvik-
let en IT baseret uddannelsesplatform 
til hoftepatienter. En løsning, der ligger 
til grund for en ny start-up virksomhed 
og som nu implementeres på flere ho-
spitaler.

VI SKAL GØRE TINGENE 
SMARTERE
Der er brug for at forskningsverdenen 
og industrien antager en mere behovs-
drevet og interdisciplinær tilgang til 
sundhedsinnovation så ny teknologi- og 
produktudvikling har en større mulighed 
for at blive til kommercielle succeser.

På farma- og biotekområderne har 
videninstitutioner, sundhedsvæsnet 
og industrien gennem årtier opbygget 
tætte og interdisciplinære relationer. 
Det samme mangler stadig at gøre sig 
gældende inden for medico- og sund-
hedsteknologi, hvilket INNO-X agter 
gøre noget ved.

Hos INNO-X og vores partere er vi 
sikre på, at nøglen til forandring af den 

teknologi-drevet innovationskultur er 
at bringe industrien og entrepreneuri-
elle ildsjæle helt ind i sundhedsvæsnet 
og sammen med universiteterne sikre 
opbygning af personlige kompetencer 
i brugen af design-tænkning, lean start-
up metoder og ”mixed-methods” forsk-
ning i udviklingen af nye teknologiske 
løsninger til sundhedsvæsnet. 

UDBREDE INNO-X HEALTH-
CARE PÅ NATIONALT PLAN
INNO-X tager afsæt i Region Midtjylland 
i pilotperioden fra 2013-2015, samtidig 
med at vi arbejder på en national udbre-

delse sammen med andre innovations-
aktører og medico industrien.

I pilotperioden implementerer vi 
Stanfords eliteiværksætter program 
BioDesign, og starter interdisciplinære, 
forskningsbaserede projekter, der løser 
definerede kliniske eller teknologiske 
behov. yderligere sikrer INNO-X etab-
leringen af et internationalt netværk og 
opbygning af en database for kliniske 
behov.

På den lange bane bidrager initiativet 
til at Danmarks udvikling på sundheds-
teknologiområdet gøres mere målrettet, 
stærkere og internationalt markedsori-
enteret.



LANG, SEJ VEJ AT SKABE 
BÆREDygTIgE HoSPITALER
Der skrives og siges meget om bæredygtighed, men miljøtankerne møder trange vilkår i prioriteringsfasen 
og bliver ofte fravalgt i projekterne til fordel for udstyr og ekstra plads, så det har været en kamp at få miljø 
ind i Gødstrup

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Hvis det er så svært at kæmpe for bære-
dygtighed, er mit liv for kort til det!.

Det sagde projektchef på DNV Gød-
strup, Michael Hyllegaard, der beret-
tede om en kamp op ad bakke for at få 
bæredygtighed ind i det store byggeri 
og konkluderede, at projektet slet ikke 
kan rumme alle de tanker, som de invol-
verede har om bæredygtighed.

Projektgruppen ønskede større bæ-
redygtighed ind og opstillede i 2010 tre 
grupper af bæredygtighed i program-
grundlaget. Energi, bygningsmaterialer, 
udendørs arealer og miljøbelastning 
blev fokuspunkter, der skulle gøres 
mere bæredygtige.

Første gruppe var især lovpligtige 
Agenda 21-krav, anden gruppe kunne 
gennemføres, hvis der var penge og 
tredje kategori skulle der rejses penge 
til. Det var sådan vi tænkte og det var let 
at skrive ned, sagde Michael Hyllegaard.

Men bæredygtigheden var i 2013 
stadig kun ord, så gruppen ønskede at 
profilere en grøn skurby ved at opstille 
en lille vindmølle. Man søgte et stort an-
tal fonde, men kun en bank ville bidrage 
– med 3.000 kr. og møllen kostede 
400.000 kr.

Man fik i stedet kontakt med Energi-
Midt, som ønskede at opsætte solceller 
på skurbyen og gerne ville investere en 
kvart mio. kr. i møllen, men kvalitets-
fondsprojekter må ikke modtage penge, 
så den lille mølle havnede på ministe-
rens bord.

Efter megen diskussion i regionen 
blev der givet grønt lys, men så sagde 
kommunen fra, og da den var overtalt 
krævede den pludselig et rørtårn i ste-
det for gittermast og ikke to i vinger, 
men en tre vinget mølle.

Så gik vindmølleforeningen ind i 
sagen for at kæmpe de små møllers 

sag. Konklusionen blev, at kommunen 
sendte sagen i nabohøring selv om der 
ingen naboer var, så der kom af gode 
grunde ingen indsigelser.

– Næsten halvandet år efter at vi star-
tede, havde vi i december 2012 omsider 
godkendt vindmøllen, som skal bringe 
lys i skurene. Møllen kan producere 
35.000 kWh el om året og er tjent ind i 
løbet af kun et par år.

En rigtig god historie, der endte godt, 
men hold fest, hvor er vejen lang. Og 
jeg kan godt sige Jer, at hvis det er sådan 
at kæmpe for bæredygtighed, så er mit 
liv for kort til det, konkluderede Michael 
Hyllegaard.

DGNB ER UNDER PRES

Politikerne vil gerne indføre grønne tiltag 
og rådgiverne prøver at sælge nye pro-
dukter som DGNB-certificering i bære-
dygtighed, sådan som projektgruppens 
rådgiver anbefalede, men som bygherre 
bliver man let snotforvirret, fastslog han.

– Vi gik vi i lag med det og tænkte, at 
det måtte kunne lade sig gøre. Vi fik ud-
arbejdet et velbeskrivende notat, fik det 
prissat, det ikke særlig dyrt, vi regnede 
i alt med 3 mio. kr. Men der ikke ret 
mange bygherrer der ved hvad DGNB 
certificering er.

At få alt dette forklaret er lige så opsli-
dende som at skaffe en vindmølle. Det 
skulle starte tidligt, så vi ikke skulle til at 
lave ting om, så vi kom under tidspres 
og skulle samtidig forklare, at de er gode 
til DGNB i Tyskland.

Vi skulle finde virksomheder syd for 
grænsen der kan fortælle, hvor gode de 
er til det for at få kul på certificeringen. 
Jeg kan kun sige, at projektet ikke er 
behandlet af regionen og det er nu ble-
vet et valg mellem at bruge pengene på 
klinik eller certificering og få et skilt.

Det er en sværere beslutning end 
man lige skulle tro. Politikerne spørger, 

– En lang og til tider bizar 
kamp har det været at 
få bæredygtighed ind i 
konkrete projekter det 
store hospitalsbyggeri i 
Gødstrup. 
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hvad de får for pengene, og når vi svarer 
dem, at de i princippet kun får et skilt 
og få ekstra ting, vil de vide, om de kan 
bruge det til noget og det kan vi ikke 
påstå.

Gruppen fik Drees & Sommer til at 
lave en rapport om det geniale værktøj 
DGNB, men den flyttede inet, erkendte 
Michael Hyllegaard. Det skyldes, at sy-
gehusprojekterne er virkeligt pressede 
på økonomien, tilføjede han.

– Alle har bæredygtige intentioner og 
regionen vil gerne, men hvis man skal 
prioriterer er det ikke en plade skruet op 
på en murstensvæg, man prioriterer hø-
jest, men at få en klinik og et hospital til 
at se ordentligt ud, konstaterede han.

LÅNEPULJE

Da regeringen og Danske regioner ind-
gik aftale om lånepulje til investeringer, 
fik Gødstrup 44 mio. kr. til energiinve-
steringer i Solceller, klimaskærm, ven-
tilation etc. og 28 til procesoptimering. 
EnergiMidt tilbød opsætte et stort sol-
celleanlæg og ville forære det til hospi-
talet om 20 år, hvis hospitalet lovede at 
aftage al elektriciteten.

– Gruppen tør ikke acceptere tilbu-
det, da EnergiMidt ikke er sikker på, at 
de må nedsætte elprisen til hospitalet og 
så forsvinder hele fordelen ved solcel-
lerne. Om det bliver til noget ved han 
ikke, men det er tankevækkende, at der 
er muligheder for billig energi.

Ønsker man lavenergibyggeri der 
opfylder kravene i 2020 som er en for-
udsætning for lånepuljen, støder man 
ind i ukendte regler. Kommuerne er ikke 
sikre på de kan godkende det som 2020 
projekter, så der er lidt af et spøgelse, 
sagde han.

Belysningsstrategier og dagslys-
diskussioner er næsten den samme for 
nye og gamle hospitaler. Det ser ud som 
om vi bygger rum, der har svært ved at 
få harmoniseret dagslyset i forhold til 
arealerne og problemerne er ikke løst, 
forklarede Michael Hylllegaard.

Kommunen ved ikke, hvordan den 
skal forholde sig til 2020-reglerne. En 
af de problemerne er at få en ordentlig 
med kommunen. Vor kommune har 
behov for dialog med andre kommuner. 
Det ser vi som en udfordring.

Skurbyen forsynes med fjernvarme 
og indtil fjernvarmerørene er klar, klarer 
biokedler og træpillefyr opvarmningen. 
Det er vor påstand, at det alligevel er et 
grønt byggeri, understregede Michael 
Hyllegaard.

Hen er overbevist om, at det 10 mio. 
kr. dyre projekt med grundvandskøling 

bliver etableret med hjælp fra lånepul-
jen. Det er højt prioriteret og næsten 
sikkert, men endnu mangler en dialog 
med kommunen, så de præcise krav er 
ukendte.

NEDSIVNING OG KOMMUNAL 
RENSNING
Har været diskussion om vi skal rense på 
grunden og nedsive eller koble os op på 
nyt spildevandsanlæg. Foreløbig etable-
res en 3 km lang rørledning fra hospita-
let til kommunens renseanlæg.

Det koster 5 mio. kr. og vi sparer 1 
mio. kr. årligt til de lavere takster, der 
gælder når vi selv leverer. Gødstrup skal 
ikke til at drive spildevandsrenseanlæg, 
det overlades til Hernings renseanlæg, 
der modtager al hospitalets spildevand. 
Regnvand ledes ud i bassiner der lang-
somt nedviser vandet i jorden. 

– Vore innovative tiltag er vel også en 
del af bæredygtighed, synes vi. Forsøg 
med rørpost, særbelysning og det pa-
pirløse hospital er andre tiltag. Projekt-
gruppen eksperimenterer med en one-
phone løsning, lagerautomater m.m. 
Om Gødstrup bliver certificeret eller ej 
turde Michael Hyllegaard ikke spå om.

– Vi arbejder med så mange elemen-
ter, at det ligner en certificering. Vi kan 
ikke bygge et nyt hospital uden at vise 
bæredygtighed.

På materialevalget forsøger projektgruppen at tænke i miljø ved at vælge materialer 
der belaster så lidt som muligt, er uden giftstoffer og som kan dokumenteres ikke at 
skade naturen ved eksempelvis at ødelægge regnskoven.

Anvend bæredygtige materialer. 

 Anvend miljømærkede materialer som: Indeklimamærket, 
blomsten, svanen, C2C

 Undgå materialer med farlige stoffer jf. Miljøstyrelsen liste 
over uønskede stoffer

 Vælg materialer med lavt energiforbrug i et 
livscyklusperspektiv

 Ved anvendelse af træ, skal træets oprindelse og 
bæredygtighed dokumenteres. Der vælges træ med FSC 
eller PEFC mærket



ELSIKKERHEDENS A B C
Fortolkningen af stærkstrømsregulativ mv. volder megen hovedbrud i sygehusenes driftsafdelinger. 
Afdelingschef for El, Byggeri og Sundhed hos Balslev, Brian Pelby satte begreberne på plads og 
understregede, at love, regulativer, normer og retningslinjer aldrig kan erstatte sund fornuft.

•	 EmC er beskrevet i standarderne DS/EN 61000xx, DS/IEC/TR 6100056 
og i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 515.3.

•		Respektafstande, kabling, planlægning af installationer i bygninger mv. er be
skrevet i DS/EN 501742 fra 2009.

•	 Installationer i medicinske områder kan du læse mere om i DS/IEC 60634
7710 fra 2012.

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

SCIENCEjoURNALIST.DK

Der er tre forskellige former for el-sik-
kerhed: forsyningssikkerhed, funktions-
sikkerhed og personsikkerhed. Inden 
for de to første områder kan sikkerhe-
den gradueres. For personsikkerhed, er 
det naturligvis helt andre forhold, der 
gælder.

– Når det gælder personsikkerhed, 
må det ikke gå galt, for når det gør, så 
går det ofte grueligt galt, påpegede af-
delingschef Brian Pelby fra Balslev

FORSyNINGSSIKKERHED I TRE 
TRIN 
– Forsyningssikkerheden er opbygget i 
tre trin: A, B og C, fortalte Brian Pelby.

A-niveauet er den sikkerhed, som el-
nettet tilbyder. B-forsyning har tilkoblet 
en dieselgenerator, og endelig er der 
C-forsyningen, som er til de steder, hvor 
selv kortvarige el-afbrydelser kan blive 
fatale – fx på operationsstuer mv. Her er 
det nødvendigt at tilkoble en UPS, der 
står for Uninterruptible Power Supply. 

Som navnet siger, er UPS’er installa-
tioner, der sikrer forsyningen mod afbry-
delser. De findes i flere varianter fra små 
PC-UPS over statiske UPS med batteri-
forsyning til roterende UPS, som er en 
motorgenerator med batteribackup.

LIVETEST GIVER RO I MAVEN 

– UPS-installationer kan dog give en 
falsk tryghed. Mange af de små PC-
UPS bliver slet ikke vedligeholdt eller 
testet, og hvis nødstrømsforsyningen 

er placeret for langt væk fra det kritiske 
udstyr, falder sikkerheden. Der kan jo 
også opstå fejl i den del af kredsløbet, 
der befinder sig mellem UPS’en og ud-
styret, sagde Brian Pelby og fik dermed 
pointeret, at det vigtigste ikke selve 
installationerne, men at man tænker sig 
om, planlægger og foretager en risiko-
vurdering.

– Vi skal analysere, hvilke konsekven-
ser en svigtende forsyning får. Opholds- 
og gangarealer kan nok klare en kortere 
periode uden strøm, og ventilations-
systemet kan nok vente 10-15 sekunder 
på nødstrømgeneratoren, men hvis 
strømmen pludselig går på operations-
tuen kan det have fatale konsekvenser 
for patienten.

Brian Pelby holdt en pause og fortalte 
så, at der rent faktisk er indrapporteret 
30 sådanne tilfælde de seneste par år. 
I halvdelen af tilfældene gik heller ikke 
nødstrømsforsyningen i gang!

– Derfor skal vi selvfølgelig designe 
vores forsyning, så det ikke sker. Vi skal 
overvåge driftsstatus, opdatere doku-
mentationen og etablere service- og 
vedligeholdelsesfunktioner. Men frem 
for alt må vi med regelmæssige mel-
lemrum ikke blot teste, men afprøve en 
”live-situation”. Vi gjorde det på Rigsho-
spitalet for nylig. Vi ringede simpelthen 
til DONG og sagde: sluk! Alt virkede, 
som det skulle. Ingen steder udeblev 
strømmen på kritiske steder, og efter 
få sekunder fungerede hele hospitalet. 
Det giver en dejlig ro i maven, under-
stregede Brian Pelby.

EMC – FRA ALT TIL UDVALGT

– I ’60-erne var EMC det store diskussi-
onsemne, og praktisk taget alt, hvad der 
kunne løbe strøm igennem, blev EMC-
skærmet. Men rent faktisk oplever vi i 
dag kun ganske få gener med EMC, hvis 
udstyret er installeret korrekt, og i dag 
er det kun kabler og dåser, man EMC-
sikrer – enten ved at isolere eller ved 
at overholde en bestemt sikkerhedsaf-
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stand, indledte Brian Pelsby afsnittet om 
funktionssikkerhed.

Funktionssikkerhed handler således 
i høj grad om EMC – altså elektromag-
netisk kompatibilitet. Og også på dette 
område var Brian Pelbys hovedbudskab, 
at omtanke er bedre end udelukkende 
at basere sin sikkerhed på regulativer og 
anbefalinger.

– Som regel overholder man EMC-
grænserne, selv om man ikke skærmer 
ekstra. Men kravet til, hvor meget EMC 
der må være, afhænger af, hvilket udstyr 
der er i nærheden. Inden et projekt sæt-
tes i værk, skal EMC-forholdene afklares. 
Der er forskellige krav til EEG-, EKG-rum 
og rum med overvågning af patienter – 
fx intensiv, forklarede Brian Pelby.

STØJKILDER ER FORSKELLIGE

Elektromagnetisk støj kan komme som 
almindelig 50 Hz baggrundstråling 
fra elinstallationer og overspændings-
spidser ved til- og frakobling af udstyr. 
Men også fx lyn og andre atmosfæriske 
udladninger samt højfrekvent støj fra fx 
mobiltelefoner kan påvirke medicinsk 
udstyr.

– Støj kan altså komme fra forskellige 
kilder, og derfor kan man heller ikke 
nøjes med én metode til at sikre sig mod 
elektromagnetisk støj. Man kan sepa-
rere installationerne, filtrere elektrisk 
støj fra, jorde og sørge for potentiale-
udligning, og så skal man sørge for, at 
særligt støjende elektrisk materiel som 
fx frekvensomformere installeres efter 
forskrifterne med filtre og skærmede 
kabler, påpegede Brian Pelby og konklu-
derede:

– EMC-behovet skal fastlægges i de 
forskellige rum. Der skal altid fremføres 
en jordleder i gruppekablerne, og sen-
gestuer, kabelføringsveje, ventilations-
kanaler og VVS-installationer skal jordes 
og potentialeudlignes. Det skal vurderes 
om hovedkabler i kældre og installati-
onsskakte skal skærmes, og endelig er 
det en god idé at få målt 50 Hz feltstyr-
ken på stuer med skærmet og uskærmet 
installation, sagde han og påpegede, at 
fiberkabling minimerer EMC-problemet, 
samtidig med at der bliver behov for 
meget mindre plads til fremføring af 
kabler, og man får større driftssikkerhed.

LILLE STRØM KAN ØDELæGGE 
VæV OG NERVER
Stærkstrømsbekendtgørelsen foreskri-
ver, at alle installationer med stikkontak-
ter og udtag skal beskyttes med HFPI-
relæer, der afbryder strømmen efter 
0,4 sekunder, så snart der optræder en 
fejlstrøm på 30 mA. Alle installationer 
skal beskyttes med HFI eller HFPI-afbry-
dere, hvor P’et betyder, at udstyret også 
registrerer pulserende jævnstrøm fra fx 
elektroniske lysdæmpere, motorregule-
ringer og elektronik. Andre former for 
beskyttelse skal etableres, hvis HPFI-
afbrydere ikke kan/bør monteres – fx til 
elevatorer.

– En person har en indre modstand 
på ca. 750 Ω, og det betyder, at der 
løber en strøm på lidt under 300 mA 
gennem personen, hvis vedkommende 
kommer til at røre ved en strømførende 
ledning. Det er altså langt fra nok til, at 
sikringen springer, men tilstrækkeligt til 
at ødelægge væv og nervesystem, hvis 

vedkommende kramper og ikke kan 
give slip på den spændingsførende del, 
påpegede Brian Pelby.

KOMBIRELæER SIKRER DRIFT 
OG FEJLFINDING
HFPI-relæer afbryder altså strømmen, 
hvis der kommer en fejlstrøm – eller en 
lækstrøm, og det er naturligvis godt for 
personsikkerheden. Til gengæld er det 
ikke optimalt for driften, hvis et relæ 
slukker for strømmen i store områder.

– Derfor anbefaler vi, at fejlstrømsre-
læerne etableres som kombi-løsninger, 
hvor relæer og sikringer er installeret, så 
kun én gruppe ryger, hvis der kommer 
en fejlstrøm. Patient-stikkontakter skal 
have sin egen gruppe. De fleste appara-
ter, som patienterne tilslutter, har klasse 
2-isolation, dvs. uden jord, men hvis 
blot patienterne har sin egen gruppe, er 
det ikke noget problem. Selvstændige 
grupper gør det også lettere at lokalisere 
de fejl, der måtte opstå, rådede Brian 
Pelby.

– Alle stikkontakter – også hospitals- 
og EDB-stik – bør beskyttes med HPFI-
afbrydere, som naturligvis skal afprøves 
i henhold til reglerne. På OP-stuer og 
intensiv bør der anvendes IT-strømfor-
syning, og i praksis kan det godt lade sig 
gøre at forsyne en hel operationsstue 
med et IT-system, der er C-forsynet, så 
arbejdet kan foregå helt uden strømaf-
brud eller blink i lyset, hvis nødforsynin-
gen kobler til, lød el-ekspertens afslut-
tende gode råd.

Brian Pelby



SLAvEN OPERERER DIT KNæ
Robot kommer af det tjekkiske ord robotnik og betyder slave. Men mens fortidens slaveri medførte 
umenneskelige lidelser, betyder fremtidens slaveri på sygehusene det stik modsatte: lettelser, færre gener 
og hurtigere forløb for både patienter og det kliniske personale.

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

SCIENCEjoURNALIST.DK

Ingeniør Chr. Maegaard fra Odense 
Universitetshospital førte tilhørerne på 
årets FSTA-årsmøde fra 1400-tallets 
Firenze til en fremtid, der slet ikke er 
så fjern endda. Emnet var robotter på 
operationsstuer, og efter knap 600 år og 
tre kvarters rejse, var konklusionen helt 
klar: Robotterne kommer hurtigere, end 
vi tror – og dét skal vi være glade for.

– Leonardo da Vinci, der levede i slut-
ningen af 1400-tallet, opfandt de første 
robotter – blandt andet en maskine, der 
kunne spille forskellige rytmer på en 
tromme, og som kunne ”programmeres” 
ved hjælp af forskellige valser af træ, 
indledte Chr. Maegaard sit indlæg.

”DA VINCI” ER EN PLAy 
STATION
Uanset om da Vincis opfindelse var en 
robot eller ”bare” et stykke mekanisk 
legetøj, så illustrerede det historiske 
tilbageblik innovation og principperne 
for nutidens robotter. Derfor deler da 
Vinci og en af nutidens mest avancerede 
operationsrobotter da også navn med 
hinanden.

– I virkeligheden er operationsro-
botterne heller ikke helt robotter, men 
snarere en avanceret udgave af en Play 
Station med et joystik, fortalte Chr. 
Maegaard, der vurderer robotter efter 
deres funktion, antal frihedsgrader (be-
vægelige dele) mv, men især efter leve-
randørernes knowhow.

”da Vinci” er en robot, der er udviklet 
til mindre kirurgiske indgreb i bughulen. 
Kirurgen styrer robotten fra arbejdspul-
ten, og robotten udfører således ikke 
”selv” nogle handlinger, men er udeluk-
kende lægens forlængede arm.

– Man kunne måske spørge om, 
hvorfor i alverden man skal betale 25 
mio. kr. for en robot, der ikke kan gøre 
arbejdet hurtigere end kirurgen, sagde 
Chr. Magaard og havde selv svaret:

– Jeg har selv prøvet den. Det tog 
mig ti minutter at lære at betjene den. 
Nu skal en ingeniør ikke give sig til at 
operere, men tænk hvad en dreven ki-

rurg kan få ud af det, sagde Chr. Maega-
ard med et smil.

– Først og fremmest er robotten altså 
let at betjene, og en kirurg bliver hurtigt 
god – rigtig god. Dernæst sidder man i 
en behagelig arbejdsstilling – i modsæt-
ning til en normal operation, hvor kirur-
gen står bøjet over patienten i en akavet 
stilling. Det betyder faktisk, at kirurgen 
kan lave dobbelt så mange operationer 
i træk som nu. Og endelig er robot-
ten mere skånsom over for patienten, 
som derfor hurtigere bliver rask og kan 
udskrives efter kortere tid, fortalte Chr. 
Maegaard.

OPERATION PR. DISTANCE

– Alle disse fordele betyder, at robotter 
kommer til at brede sig vildt hurtigt på 
operationsstuerne, og med de næste 
generationer af robotter kommer det 
til at gå endnu hurtigere, spåede Chr. 
Maegaard.

Robotter, som bevæges ved hjælp af 
små magnetiske aktuatorer i stedet for 
med wiretræk kan udføre præcisions-
arbejde. Instrumenterne bliver mindre 
og mere præcise, og kameraer og andre 
sensorer bliver mere og mere nøjagtige.

– På CITRIS, Center for Information 
Technology Research in the Interest of 
Society, på Berkley i Californien har man 
i dag en operationsrobot, der betjenes 
via en pult og en monitor. Kirurgen 
behøver således ikke at befinde sig i 
samme lokale eller samme by for den 
sags skyld. Robotterne kan forsynes 
med små og fleksible værktøjer, der kan 
indføres via små operationssår. Robot-
ter, der kan sy operationssåret sammen 
blot ved tryk på en knap, er lige om 
hjørnet, lød Chr. Maegaards beretning 
fra USA.

Han tilføjede dog, at selv om teknolo-
gien er der, så mangler robotterne stadig 
lidt præcision og sikkerhed for at kunne 
bruges i praksis.

”da Vinci”-robotten består af tre dele, 
arbejdspult, der betjenes af kirurgen, 
selve operationsrobotten med kamera 
og forskellige kirurgiske instrumenter 
samt en computer- og monitorsøjle.

Operationsrobotter kan være små og 
fleksible og kan indføres gennem helt 
små operationssår. Det betyder mindre 
indgreb, bedre resultat og kortere re-
konvalescenstid.



KONE har taget elevatorbrugerne under venlig behandling, og undersøgt 
hvad det er de sætter pris på: 
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Enhver velfungerende bygning i vores sundhedsvæsen er afhængig af et pålideligt 
afløbssystem. God hygiejne i afløbssystemet reducerer risikoen for spredning af smitte 
blandt patienter og personale. BLÜCHER® afløbssystemer i rustfrit stål sikrer maksimalt 
flow og forhindrer bakterievækst. 

BLÜCHER® har en lang levetid og kræver næsten ingen vedligeholdelse. Rustfrit stål er 
desuden korrosionsbestandigt, hygiejnisk og rengøringsvenligt og bør derfor være det 
foretrukne valg til hospitaler.
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KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

Robotstyret pakkemaskine til operationsutensilier. Værktøjet steriliseres, og pakkes 
i bakker med præcis de utensilier, der skal bruges til den enkelte operation. Robot-
ten er langt hurtigere end mennesker, og risikoen fejl er elimineret, når pakkelister 
og operationsprogram er indprogrammeret.

BJERGVANDRING MED NyT 
KNæ

Det er ikke bare de mindre operationer 
i de bløde organer, hvor robotteknolo-
gien vinder indpas. På Faaborg Sygehus 
har man en ortopædisk robot, der tidli-
gere kunne assistere ved udskiftning af 
knæ.

– Den bruges dog ikke lige i øje-
blikket, men andre steder har man 
ortopædiske robotter, der kan holde 
benet, udmåle geometrien for knæ og 
knogler, skære fuldstændigt lige og rene 
snit i knoglerne og placere implantatet 
nøjagtig på rette plads. Det betyder et 
langt hurtigere og lettere forløb, og hvis 
fru Jensen får tilbudt en afbudsrejse 
til Mallorca, er der ikke noget i vejen 
for, at hun kan tage af sted og vandre i 
bjergene en uges tid efter, sagde Chr. 
Maegaard, og tilføjede, at der faktisk i 
Korea allerede nu findes sådanne ”knæ-
fabrikker”, hvor udskiftning foregår 
nærmest på samlebånd – og med over-
bevisende resultater.

HOSPITALSRUTINER ER 
AFSKAFFET I INDUSTRIEN
Det er naturligvis ikke kun på ope-
rationsstuerne, at robotterne vinder 
indpas. Robotter kommer til at udføre 
flere andre funktioner på hospitalerne i 
fremtiden.

– I virkeligheden er hospitalsverden 
langt efter andre dele af samfundet. Vi 
sætter mennesker til at udføre arbejds-

opgaver, som for længst er afskaffet i 
industrien. Tænk bare på rørpostsyste-
merne. De bliver stadig håndfodret. Det 
ville være oplagt at have mange flere 
”pusterør”, og lade robotter sortere 
forsendelserne til det rigtige sted. Det 
kunne medvirke til lynhurtige svar på 
f.eks. blodprøver, påpeger Chr. Maega-
ard.

Han tilføjede, at robotter også kan 
bruges til at løfte, holde, dreje, vippe in-

strumenter, hjælpemidler og mennesker, 
så de umulige arbejdsstillinger, der fore-
kommer på hospitaler, kunne undgås.

– I nogle tilfælde ville det være nem-
mere at sidde oven på patienten, når vi 
operer. Det kan vi naturligvis ikke, og vi 
kan heller ikke holde ud at arbejde i den 
samme stilling hele tiden. Men det kan 
vor tids nye ”slaver” sagtens. Og de be-
høver hverken ferie eller arbejdstidsreg-
ler, sluttede Chr. Maegaard med et smil. 



Med Altro suprema II får du et imponerende farveudvalg på hele 40 farver, 
som giver dig rig mulighed for at skabe præcis den stemning du ønsker - 
uanset om den skal være diskret og underspillet eller kreativ og frisk. Altro 
Suprema II er perfekt til steder, hvor du normalt ikke forventer at se et 
sikkerhedsgulv eller til steder, hvor du tøver med at lægge et gulv i lyse farver. 
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Virksomheden får ikke fuld pris for den el, den ikke selv kan bruge (blå kurve), 
hvorfor denne del skal minimeres En måde at udjævne elproduktion hen over dagen 
er ved at vende solcellerne lidt mere mod øst eller vest. Det giver lidt mindre total-
produktion, men til gengæld også mindre ”spild”.

SOLCELLER ER mERE END 
EN mILjøDILLE
»Er solceller en brugbar løsning, eller bare en modedille hos miljøfolk?« To ingeniører fra Grontmij 
besvarede det indledende spørgsmål fra mødeleder Robert Sørensen med et tydeligt: »Særdeles brugbar – 
men man skal tænke sig om!« 

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

SCIENCEjoURNALIST.DK

De to ingeniører fra Grontmij, Pia Ras-
mussen og Marianne Weberg, doku-
menterede, at solceller i mange tilfælde 
kan være en endog rigtig god idé ved 
dels at fortælle om de metoder, det råd-
givende ingeniørfirma bruger ved pro-
jektering af solcelleanlæg, og dels at vise 
en case fra Region Syddanmark.

Pia Rasmussen greb mødelederens 
oplæg om brandsikkerhed og mode-
dille:

– Brandsikkerheden skal naturligvis 
være i orden, men det er faktisk bare en 
lille detalje. For i virkeligheden skal ALT 
være i orden. Det er med solcelleanlæg 
som med andre anlæg: Du får dét, du 
beder om. Jo mere umage, du gør dig 
med at indsamle viden og udspecificere 
dine krav, jo bedre anlæg får du.

MAN TAGER IKKE BARE ET 
TAG…
– Nogle tænker måske, at det kan vel 
ikke være så svært. Man har et tag – og 

så skal der vel bare placeres det antal 
solceller, som der nu er plads til? Men 
det er lige præcis dér, hvor projekterne 
går galt. Der er en hel del planlægning 
og undersøgelser, som skal foretages, 
før et solcelleanlæg kan føres ud i livet, 
understregede Pia Rasmussen.

Og listen over, hvilke forhold der 
bør være på plads, før beslutningen 
kan træffes, er lang: Det nuværende 
elforbrug skal kendes og analyseres 
sammen med den aktuelle elpris, area-
ler skal findes, udvælges og opmåles; 
der skal foretages en besigtigelse af 
forholdene for bl.a. at registrere skyg-
gegivere og tagfladens beskaffenhed; 
tegninger og statiske beregninger skal 
granskes for at se, om konstruktionerne 
kan bære; skyggeanalyse skal foreta-
ges og anlægget skal disponeres med 
hensyn til placering og orientering for 
optimering af el-produktionen i forhold 
til forbrugsmønsteret. Alle disse forun-
dersøgelser sammenfattes sammen med 
beregning af anlægs- og totaløkonomi 
i et notat, der kan danne grundlag for 
den endelige beslutning om anlæggets 
etablering.

RENTABILITET AFGØRENDE 
FOR PROJEKTET

– Nogle projekter stopper allerede her 
eller i en tidlig fase af screeningen, fordi 
de praktiske forhold viser sig ikke at 
være velegnede til solceller eller fordi 
anlæggets rentabilitet ikke er god nok. 
Herved sikrer man sig mod ubehagelige 
overraskelser senere i projektet. Nogle 
vælger dog at fortsætte med projekterne 
på trods af en mindre god rentabilitet, 
fordi en grøn profil er højt prioriteret, 
fortalte Pia Rasmussen og uddybede:

– For rigtig mange projekter er solcel-
lerne dog ikke bare et mærkbart grønt 
initiativ. De kan også svare sig økono-
misk. For anlæg der producerer el til 
egetforbrug vil tilbagebetalingstiden 
være omkring 10 – 12 år. I resten af 
anlæggets levetid på omkring 30 år er 
elproduktionen rent overskud.

95 PROCENT AF 
PRODUKTIONEN SKAL BRUGES
Når først beslutningen er truffet, starter 
hele processen i princippet forfra – nu 
blot på et langt mere detaljeret niveau. 
Udarbejdelse af kravspecifikationer og 
udbudsmateriale foregår i tæt dialog 
med lokale driftsfolk, el-ansvarlige, 
myndigheder, ledelse mv. Ofte er der en 
masse interesser i spil, så man skal sørge 
for at have en tæt dialog, når anlægget 
projekteres.

– Jeg vil endnu en gang understrege, 
at man får, hvad man beder om. Jo 
grundigere og jo mere gennemarbejdet 
udbudsmaterialet er, jo større er sand-
synligheden for, at du får succes med dit 
solcelleanlæg, sagde Pia Rasmussen, der 
med et par eksempler viste, at mange 
forhold spiller ind, når totaløkonomien 
skal beregnes.

– Eksempelvis har det stor betyd-
ning, at man er gået fra årsafregning til 
timeafregning. Virksomhederne skal 
nu selv kunne bruge 90-95 procent af 



Når der skal renoveres og installeres nyt på et hospital, er det et krav, at der ikke må være 
strømafbrydelser. Skal der afbrydes, må det planlægges i god tid, så det ikke forstyrrer patient
behandlingen. 
Med Smissline i forsyningstavlerne bygges tavlerne op omkring et berøringssikker plugin skinne
system IP2X, som giver mulighed for at montere eller fjerne komponenter i tavlen, uden at strøm
men afbrydes. Og så kan hospitalet planlægge ændringer uden at skulle tage hensyn til, hvornår 
forsyningstavlen kan afbrydes. www.abb.dk

Berøringssikker plugin 
skinnesystem 
Nemt og sikkert at ændre
og udbygge tavler, mens 
der er spænding på.
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Meterbuen 33
2740 Skovlunde
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

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

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

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.
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Carportene på taget af P-huset ved Aabenraa Sygehus producerer solcellestrøm.

den el, de producerer. Anlæggets stør-
relse skal derfor tilpasses elforbruget. 
Når totaløkonomien beregnes, skal man 
også huske på, at effektiviteten af solcel-
leanlæggene falder en smule hen over 
årene, påpegede Pia Rasmussen.

FRA 100.000 TIL 22.000 M2

At der nogle gange er stor forskel på, 
hvilke forventninger bygherrer har til 
solcelleprojekter, og de projekter, der 
rent faktisk kan realiseres, viste Mari-
anne Webergs eksempel fra Region 
Syddanmark.

– Regionen havde en forventning om 
at placere 100.000 m2 solceller på de 
bygninger, som regionen er sikker på at 
eje efter 2018. Og det skulle gå stærkt. 
Der var otte måneder til, at solcellerne 
skulle være monteret og betalt, fortalte 
Marianne Weberg, der også kunne 
tilføje, at projektet ”heldigvis” blev væ-
sentligt reduceret i løbet af den tid.

Den indledende screening, som 
ud over det input, regionens tekniske 
chefer sendte, også omfattede noget 
så lavpraktisk som at kigge på luftfotos 
fra Google, reducerede de mulige kva-
dratmeter til det halve. Og da Gront-
mijs ingeniører fik kigget nærmere på 
tagkonstruktioner, skyggegivere, andre 
byggeplaner mv., var der kun sat flue-
ben ud for ca. 22.000 m2.

– Men der er stadig tale om et kæm-
peprojekt hvor vi endte med at få mon-
teret 25.800 m2 solceller fordelt på 22 
lokationer og mere end 100 bygninger, 
understregede Marianne Weberg.

TAGRENOVERING 
FREMSKyNDET
– Hovedtanken bag hele forarbejdet, 
udarbejdelse af udbudsmateriale og 
projektudførelsen er, at regionen skal 
få mest muligt for pengene – herunder 
også bedst mulig kvalitet, mest mulig 
sikkerhed og bedst økonomi i løbet af 
de 25 år, man beregner at et solcelle-

anlæg kan fungere. Hvad der ligger ud 
over de 25 år i princippet bare ”ekstra”, 
fortalte Marianne Weberg.

For at nå det hele inden deadline 
var regionen nødt til at fremskynde de 
tagrenoveringer, der var planlagt. Reno-
veringen skulle hele tiden være et skridt 
foran monteringen af solcellerne. Og 
ikke nok med dét. Tagrenoveringen og 
solcelleprojektet blev faktisk integreret 
med hinanden.

– Vi var ikke meget for at solcelle-
entreprenøren skulle lave huller i en helt 
ny tagdækning for at kunne fastgøre sol-
panelerne, så derfor udviklede vi nogle 
specielle fastgørelsesbeslag, som blev 
monteret i forbindelse med tagrenove-
ringen. Tagdækkeren sørgede for en 
helt tæt montering – endda med garanti, 
og det var senere en let sag at montere 
solcellerne på de færdige beslag, fortæl-
ler Marianne Weberg.

FRA INNOVATION TIL SERVICE

Ud over på tagene viste der sig at være 
penge til også at få installeret solceller 
på øverste etage af fem af sygehusenes 

parkeringshuse. Her, hvor der kører bi-
ler, skulle man ellers tro, at solceller var 
udelukket.

– Men sygehusene så en fordel i sam-
tidig at få bygget nogle halvtage eller 
carporte, så bilerne på parkeringsarea-
lerne kunne stå i læ for regn og sne. Og 
derfor udviklede vi sammen med regio-
nen en løsning, som kunne efterkomme 
begge behov. Da der var tale om en 
slags prototype, hvor samme konstruk-
tion blev gentaget igen og igen blev der 
lavet prøver på betonfundamenter og 
spær og bygget en mock-up på taget af 
OUHs P-hus for at få den helt rigtige ud-
formning. Konstruktionen skulle holde, 
solcellerne skulle have maksimalt lys, 
men samtidig være beskyttet rimeligt fra 
pilfingre, og bilerne skulle kunne ma-
nøvreres nemt og sikkert rundt på taget, 
oplyste Marianne Weberg.

Den helhedsløsning, som Region 
Syddanmark har fået, omfatter foruden 
selve solcelleanlæggene også en aftale 
om drift og vedligehold med forsikring 
og overvågning 24 timer i døgnet alle 
ugens dage. En ekstern servicepartner 
udfører arbejdet i praksis og honoreres 
efter hvor meget el, anlæggene produ-
cerer i praksis!

På sygehuse og på regionens hjem-
meside kan borgere, patienter og andre 
interesserede løbende følge med i både 
elproduktion og besparelser på CO2-
kontoen.

– Vi skal naturligvis ikke glemme, at 
solceller og andre miljøtiltag også er 
med til at skabe en grøn profil – og så 
skal tiltagene og resultaterne naturlig-
vis også vises! pointerede Marianne 
Weberg og Pia Rasmussen til sidst.
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VI HAR SNyDEKoRTET
DHI – en rådgivnings- og forskningsorganisation med dansk hovedsæde i Hørsholm – har adgang til den 
store vandkande. Med 3D computermodeller over byer og steder kan ingeniørerne åbne for himmelens 
sluser og lade det regne, lige indtil de store oversvømmelser indtræder, og det meste af byen – inklusiv 
hospitalet – står under vand. 

AF joURNALIST goRDoN vAHLE,  

SCIENCEjoURNALIST.DK

På FSTAs årsmøde var det heldigvis 
kun computersimulationer, men med 
de seneste års skybrud, tv-billeder af 
druknede biler og kloakvand i gaderne 
in mente, så er det bare et spørgsmål 
om tid, inden det bliver den skinbarlige 
virkelighed – måske på dit hospital?

– Heldigvis har vi ikke bare mulighed 
for at simulere fremtidens monsterregn 
og havstigning. Vi har også snydekortet. 
Det betyder, at vi kan lave om på virke-
ligheden og finde ud af, hvordan vi kan 
minimere skaderne, før regnen kommer, 
sagde forsknings- og udviklingschef Ole 
Mark, der med billeder og vanddryp-
pende computersimuleringer viste, hvad 
vi har i vente af fremtidens klima.

FIND PLADS TIL VANDET

Vi er ikke i stand til at stoppe fremtidige 
skybrud, men vi kan afbøde virknin-

gerne – endda ofte med ganske enkle 
og billige midler.

– Vi har på computeren genskabt 
nogle af oversvømmelsesscenarierne fra 
de våde somre i 2006-07 og i 10-11 og 
prøvet at ændre på nogle få forhold for 
at finde af, hvordan oversvømmelserne 
kunne begrænses eller undgås, fortalte 
Ole Mark på årsmødet.

– Ofte er det meget lidt, der skal til. 
Det handler som regel om at finde plads 
til vandet. Det kan være engarealer, 
sportspladser eller andre steder, hvor 
en midlertidig oversvømmelse ikke gør 
større skade. Vandet skal ledes hen til 
disse steder, og i mange tilfælde kan 
man klare opgaven ved at grave nogle 
kanaler, bygge nogle volde og flytte lidt 
jord. I andre tilfælde skal der investeres 
i en pumpe eller to. Men det er under 
alle omstændigheder billigt sluppet i for-
hold til, at store dele af en by står under 

vand, påpegede Ole Mark og tilføjede, 
at de fleste af de kommuner, det gik ud 
over for seks-syv år siden, nu har sikret 
sig mod en gentagelse.

FEJEDE FOR EGEN DØR – FOR 
SENT
– Det er egentlig helt utroligt, at vi har 
indrettet vores samfund med hovedet 
under armen. Nu har vi fået denne her 
100-årsregn, og sandsynligheden for 
at opleve en 100-årsregn er 1 procent 
hvert år, også selv om vi oplevede den 
sidste år. Alligevel har vi ingen regler for, 
hvad vi skal gøre, når næste 100-årsregn 
kommer, sagde Ole Mark.

Han tilføjede, at det naturligvis kun 
er statistik, når klimatologer snakker om 
10-årsregn, 100-årsregn etc. Der kan 
sagtens komme to 100-årsregn samme 
sommer.

– Julen har en gentagelsesperiode på 
1 år. Vi ved, at den kommer præcis et år 
efter sidste jul, og vi kan tage vores for-
holdsregler. Vi ved også, at 100-årsreg-
nen kommer; vi ved bare ikke hvornår. 
Alligevel ved de fleste virksomheder og 
institutioner ikke, hvad de skal gøre, når 
den kommer. De har kun den beskyt-
telse, som kommunen giver. Og det 
er altså ikke OK! sagde Ole Mark med 
– skulle det vise sig – påtaget forargelse.

For i næste sekund viste billederne 
oversvømmede kontorer, computere og 
arkiver fra 14.-15. august 2010. Sted: 
DHI i Hørsholm.

– Ja, vi havde selv glemt at tage vores 
egen medicin, lo Ole Mark. DHI blev 
ramt af – ikke af en 100-årsregn – men 
af en 917-årsregn. Statistisk set skal vi 
tilbage til vikingetiden for at finde et 
tilsvarende skybrud. Men vi har ikke 
tænkt os at sætte os ned og vente til år 
2930 på det næste.Sådan kunne oversvømmelserne af DHI i Hørsholm den 14.-15 august 2010 simu-

leres. Virkeligheden var knap så farverig, og virksomheden har nu sikret sig. Der 
er mere end 1 promilles risiko for at en ”917-årsregn” gentages næste år. Det er ca. 
9000 gange mere sandsynligt end at vinde i Lotto, hvis du spiller én række.
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LED

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

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

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

DET FORUDSEENDE 
BEREDSKAB

Resten af foredraget var blandt andet 
en gennemgang af, hvad DHI har gjort 
for at sikre sig selv mod en gentagelse 
af oversvømmelsen for tre år siden. Og 
dermed blev det også et lærestykke 
i det ”forudseende beredskab”, som 
enhver med ansvar for drift og funktion 
af vigtige institutioner efter Ole Marks 
mening bør tage hånd om.

– Det forudseende beredskab er at 
kortlægge oversvømmelser – før de 
sker. Det er at øve sig i at håndtere dem 
– før de sker, og at opbygge et vars-
lingssystem, påpegede han.

Simuleringsværktøjer i stil med det, 
som DHI benytter sig af, er en god start. 
Danmarks topografi, grundvand og 
jordbund er i forvejen kortlagt. Kloak-
ledninger er også kortlagt og beskrevet 
med diametre, alder etc. Det er også 
forholdsvist enkelt at placere sine byg-
ninger. Så kan man lade computeren 
simulere regnvejr og iagttage, hvad der 
så sker.

– Det vigtigste er så at kombinere 
denne viden om, hvad der vil ske, når 
100-årsregnen rammer, med den viden, 
I har om lokale forhold på sygehuset. 
Hvilke områder kan I leve med bliver 
oversvømmet? Og hvor vil det være en 
katastrofe, hvis vandet løber ind? Hvor 
står det livsvigtige overvågningsud-
styr? Serverne? Nødstrømsanlægget? 
Måske skal man starte med at flytte 

livsvigtigt udstyr en etage op? foreslog 
Ole Mark.

BARE VED AT FLyTTE LIDT 
JORD…
– Der vil være nogle steder på jeres 
sygehus, som I ikke kan gøre noget 
ved. Andre steder kan I sikre jer. Og det 
er utroligt, hvor meget man kan opnå 
bare ved at flytte noget jord og anskaffe 
nogle pumper, påpegede Ole Mark, der 
mener, at løsninger som fx grønne tage 
er gode til jævnt stigende nedbør, men 
ikke til alvorlige skybrud.

Fordelen ved at bruge computersi-
mulering er, at man kan gentage simule-

ringen med de nye tiltag. Man kan sam-
menholde prisen for foranstaltningerne 
med, hvad en oversvømmelse koster, og 
holde det op mod risikoen for, at de eks-
treme vejrsituationer indtræffer. 

– Der findes ingen lovgivning, som 
sikrer vigtig dansk infrastruktur mod 
oversvømmelser. Derfor er det op til 
hver enkelt virksomhed eller institution 
at finde ud af, hvad der sker, når regnen 
rammer eller havet stiger. Det er også 
op til hver enkelt at finde ud af, hvilke 
foranstaltninger der skal sættes i værk 
for at afbøde virkningerne. Men det er 
hverken særligt svært eller særligt dyrt… 
Så derfor: Just do it! lød Ole Marks af-
slutningsreplik.



vARmTvANDSPRoDUKTIoN 
– 100 ÅRS BALANCEKUNST
»Da vi besluttede, at vi skulle have et indlæg om varmtvandsproduktion, kiggede vi først i vores egen 
kreds. Men vi blev hurtigt gjort opmærksomme på, at der nok ikke er mange i Danmark, der ved så meget 
om varmt vand som John Christensen fra VIBO. Og da boligselskaber slås med de samme problemer med 
varmtvandsproduktion som hospitaler, mener vi, at det var et godt valg”

AF joURNALIST goRDoN vAHLE,  

SCIENCEjoURNALIST.DK

Sådan introducerede mødeleder Robert 
Sørensen eftermiddagens ”gæst udefra” 
på FSTAs årsmøde, og det viste sig hur-
tigt, at mødelederen fik ret.

John Christensen, der er projektle-
derfor Boligselskabet VIBO og har mere 
end 40 års erfaring med varmtvands-
produktion, førte forsamlingen gennem 
100 års udvikling med at producere 
varmt vand til opvarmning og hygiejne. 
Det fører for vidt at gennemgå alle de 
krinkelkroge og blindgyder, som forne 
tiders varmemestre og tekniske chefer 
har været igennem, men ét stod lysende 
klart, da foredraget var forbi:

At producere varmt vand er en balan-
cekunst, og hvis de tilstedeværende tek-
nikere ikke vidste det i forvejen, så var 
de i hvert fald efter foredraget bevidste 
om, at varmtvandsproduktion ikke bare 
er en balancekunst, men en særdeles 
svær én af slagsen.

KORROSION, KALK, BIOFILM 
OG LEGIONELLA
Balancekunsten består i at holde fire 
fjender af varmtvandsanlæg i ave: Kor-
rosion af ledninger og installationer, 
aflejringer af kalk, biofilm og banditten 
over dem alle, Legionella pneumophilia, 
der kan give en alvorlig lungebetæn-
delse, hvis vandet, der kommer ud af 
bruseren, er forurenet med denne sejli-
vede bakterie.

De fire fjender bekæmpes med hver 
sine midler. De er ofte modsat rettede, 
og det er dét, der gør det så vanskeligt. 
For eksempel dør Legionella-bakterien, 
når vandet bliver 50-55 grader varmt. 
Det er desværre også ved temperaturer 
lige over disse, at kalkaflejring og korro-
sion begynder at tage fart… Så det efter-
lader kun et snævert temperaturinterval, 
hvor anlægget fungerer optimalt.

John Christensen har sit eget bud 

på, hvordan man bedst får designet 
sit varmtvandsanlæg på den optimale 
måde, så ingen af de fire fjender får held 
til at gøre livet alt for surt for varmeme-
steren. Løsningen gemte han lidt – og 
det gør vi også her. Først skal vi på en 
lille rejse tilbage i tiden…

SyRE FIK BUGT MED KALKEN

I princippet er det let nok at designe 
et varmtvandsanlæg. Man skal fyre op 
under noget vand, og sende det varme 
vand via rør til vandhaner og badevæ-
relser.

– Og det er da også sådan, at de 
første kedelanlæg fungerede. Koks og 
kul var der nok af. Man producerede, 
hvad man skulle bruge – og resten smed 
man væk. Men det gav problemer med 
levetiden…

– Når man skar et rør igennem var der 
kun et lillebitte hul tilbage inde i midten. 
Resten var fyldt op med kalk, stenhård 
kalk. Da man i sin tid producerede varmt 
vand via vekslere fik man også vold-
somme kalkproblemer. Men pyt, man 
syrede bare pladerne af i beholdere. Ar-
bejdsmiljø var jo ikke opfundet endnu, 
sagde John Christensen med et glimt i 
øjet.

BAKTERIER VAR IKKE 
”OPFUNDET”
Og han fortsatte den historiske gen-
nemgang i samme muntre stil, men hele 
tiden med alvoren i baghovedet:

– Senere, da vi fik fjernvarme, var det 
vigtigste krav: Afkøling! Det gjorde hel-
ler ikke noget, for det var før bakterierne 
var opfundet, sagde John Christensen 
fortsat med glimtet i øjenkrogen.

I princippet havde John Christensen 
ret, for det var først i 1976, hvor en 
række amerikanske krigsveteraner fra 

American Legion døde under et træf, 
at man blev klar over sammenhængen 
mellem Legionella-bakterien og alvorlig 
lungebetændelse – såkaldt Legionær-
syge. Men mon ikke denne sammen-
hæng altid har været der?

DILEMMAET ER STADIG 
AKTUELT
John Christensen fortalte om udviklin-
gen inden for varmtvandsproduktion, 
der er blevet optimeret gennem mange 
års praktiske erfaringer og mange mere 
eller mindre fejlslagne forsøg.

– Det er naturligvis afgørende, når 
man er ansvarlig for levering af vand, at 
der ikke optræder farlige bakterier som 
Legionella. Og hvis man er ansvarlig for 
levering af vand til udsatte grupper som 
fx på sygehuse, plejehjem og ældreboli-
ger, kan man måske være tilbøjelig til at 
hæve temperaturen ”for en sikkerheds 
skyld”.

– Men så skal man bare være op-
mærksom på, at en højere temperatur 
medfører større kalkafsætning og en 
kraftigt øget korrosion. Begge disse 
forhold skaber grobund for skjult bakte-
rievækst, og så er man jo lige vidt, sagde 
John Christensen og spiddede dermed 
det dilemma, som stadig gælder for pro-
duktion af varmt vand.

Det er ikke bare et spørgsmål om at 
vælge mellem bakterier og nedbrydelse 
af anlægget. Hvis man vælger forkert, 
får man ofte begge dele!

– Og hvis man vil være sikker på at 
producere Legionella, skal man bare 
sænke temperaturen i varmtvandsbe-
holderen for at spare energi eller lave 
natsænkning eller cirkulationsstop, der 
jo reducerer antallet af termofile bakte-
rier, sagde John Christensen for ligesom 
at understrege, at der er mange flere 
muligheder for at træffe forkerte valg.
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Undgå bakteriespredning
Hygiejne er den vigtigste faktor indenfor sundhedssektoren. God 
hygiejne er utrolig vigtig på operations- og fødestuer, såvel som på 
alle andre behandlingsstuer. Udfordringen er den samme hver dag: 
Hvordan undgår man bakteriespredning ?

At forebygge kræver viden, indsats og godt udstyr.
 
6208C, 12V
•  Berøringsfri
•  Hygiejniske at bruge, let at rengøre
•  Tudlængde på 250 mm, der giver ekstra plads under armaturet
•  Temperaturregulering på armaturet
 
6217a
•  Termostatisk armatur
•  Pladsbesparende indbygningsdel (58mm)
•  Mulighed for koldt drikkevand

 
 
 

          Kidde Danmark A/S lever efter filosofien: "Når det gælder sikkerhed, går vi ikke på kompromis".  
         Vi repræsenterer nogle af de ypperste tekniske produkter og tilbyder systemløsninger og systemer  
         i alle størrelser. Gennem mere end 100 år har vi løst opgaver af den mest krævende slags, og vores  
         kendetegn er fortsat: fornyelse, kvalitet og service - ikke kun hvad angår produkter, men som en  
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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

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

Med FOREX’ modulsystem gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
levereance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

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

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 

bakterievækst eller korrosi-
onsprodukter. Eksemplet var 
rustfri stålrør samlet med mes-
singmuffer – hvor messing 
nedbrydes af det rustfri stål. 
Forskellige udvidelseskoef-
ficienter kan få aflejringer til at 
skalle af.

•  Dimensionering bør være så-
dan, at alt varmt vand udskif-
tes mindst to gange i døgnet.

•  Der må ikke være stillestående 
vand.

•  Varmtvandsbeholdere bør 
indrettes, så den lagdeler med 
koldt vand for neden og varmt 
vand for oven, og en eventuel 
brugsvandstilslutning skal 
tilsluttes ved varmeslangen, 
så man ikke får temperaturer 
under 50-55 grader.

•  Hvis der er problemer med 
termofile bakterier, kan ”tem-
peraturgymnastik” overvejes. 
Men det skal i så fald gøres i 
tæt samarbejde med firmaer, 
der har kendskab til varmt-
vandssystemer, så den efter-
følgende rensning eller kloring 
bliver gjort forsvarligt.

•  I det hele taget skal man være 
påpasselig med komponenter, 
der påstås at fjerne bakterier. 
Disse virker som regel – men 
kun hvis de passes og vedlige-
holdelses efter forskrifterne.

under 50 grader noget sted og 55 grader i 
varmtvandsbeholderen, en hurtig udskift-
ning af vandet og rustfrit stål!

Vel vidende, at der også er økonomi i det, 
og at varmtvandsanlæg ikke bare sådan kan 
udskiftes, viste kan også et par plancher 
med en masse gode råd til materialevalg, 
temperatur, vandets opbevaring mv. Her er 
de vigtigste punkter:
•  Vælg materialer, som giver færrest mulige 

korrosionsprodukter, som bakterier kan 
gro i eller som er giftige.

•  Vælg miljøvenlige materialer som giver 
mindst mulig grobund for bakterievækst 
– dvs. hvor der forekommer mindst mulig 
aflejring.

•  Pas på med forskellige materialer, hvor 
samlingerne kan skabe grobund for 

KONSEKVENT MATERIALEVALG
Men hvad er så det rigtige valg? For John 
Christensen var der ikke meget tvivl:

Et snævert temperaturinterval – aldrig 
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også den bedste  
løsning når det gælder:

•  driftsøkonomi
• bæredygtighed
•  emissioner (lavt indhold af VOC)
• indendørs luftforurening   



VIDEO AF ByGGERIET FøR 
ByggESTART
Allerede i tilbudsfasen kunne bygherren, Region Syddanmark, se hvordan MT Højgaard ville indrette 
byggepladsen på Kolding Sygehus. En video, der viser hvordan det omfattende byggeri kan foregå med 
færrest mulige gener, var nemlig en vigtig del af tilbuddet fra entreprenøren.

AF joURNALIST goRDoN vAHLE, 

SCIENCEjoURNALIST.DK

Kolding Sygehus skal som en del af 
sygehusplanen opgraderes og udvides. 
Byggeriet er på 37.000 m2, og heraf er 
5000 m2 ombygning af eksisterende lo-
kaler. En helt ny sengebygning skal pla-
ceres oven på det eksisterende sygehus, 
der skal piloteres og forstærkes, og gen-
nembrydes af trappeskakter. Desuden 
skal en ny FAM og en ny hovedindgang 
opføres og forbindes med de eksiste-
rende bygninger. 

I de to et halv år byggeriet står på, 
skal Kolding Sygehus fungere fuldt ud. 
Derfor vægter de ”bløde” værdier som 
projektstyring, organisation og beman-
ding da også tilsammen hele 35 procent 
af tildelingskriterierne.

– Vi valgte derfor at prioritere de 
tre P’er – patienter, personale og pårø-
rende højt allerede i det tilbud, vi afgav, 
fortalte kundechef i MT Højgaard, Kim 
Birkerød.

– Det betyder, at tilbuddet skulle do-
kumentere, at vi i alle forhold prioriterer 
sygehusets daglige drift højest, og at 
vi kan gennemføre byggeriet med de 
mindst mulige gener for patienter, per-
sonale og pårørende, uddybede han.

RISICI KOSTER PENGE

Udbudsmaterialet bestod af en masse 
tekst og en hel masse informationer, 
men MT Højgaard besluttede alligevel 
at lave en omfattende ekstra research, 
inden entreprenøren gik i gang med 
at lave tilbuddet. Hele det nuværende 
sygehus blev gennemfotograferet, ar-
bejdsgange blev kortlagt, og der blev 
udarbejdet en risikoliste med punkter, 
hvor et så gennemgribende byggeri 
kunne gå skævt i forhold til især de tre 
P’ers dagligdag.

– Det var meget at gøre ud af det, 
men det korte svar på spørgsmålet om, 
hvorfor et så stort forarbejde er nødven-
digt, er at risici er det samme som øko-

nomi. Jo mere der er klarlagt i startfasen, 
jo færre risici skal vi påtage os, og jo billi-
gere bliver det, påpegede Kim Birkerød.

KOMMUNIKATION I 
HØJSæDET
På baggrund af researchen udarbejdede 
MT Højgaard en interessentanalyse, 
hvor alle de parter, der på den ene eller 
anden måde bliver berørt af byggeriet, 
får point efter, hvor vigtige de er. De tre 
P’er fik naturligvis alle en 10’er, og det 
samme gjorde Falck, men også regio-
nen, naboer, Politiet, kommunen, andre 
entreprenører, leverandører af byg-
gematerialer m.fl. er meget afgørende 
interessenter.

Ud fra interessentanalysen blev der 
så lavet en kommunikationsplan, som i 
princippet beskriver, hvordan og hvor-
når der skal kommunikeres til hver en-
kelt interessent.

– I princippet var det denne kom-
munikationsplan, vi beskrev med den 
lille video, som vi sendte med tilbuddet, 
fortalte Kim Birkerød.

TyDELIGE ETAPER GIVER 
FæRRE GENER
Videoen blev vist på årsmødet og bevi-
ste den gamle tese om, at billeder ”siger 
mere end 1000 ord”.

De tekniske tegninger blev vakt til live 
og pile, skilte mv. vist præcist, hvordan 
MT Højgaard havde tænkt sig at gribe 
den komplicerede byggeopgave an.

– Det er afgørende, at et sådant byg-
geri er delt op i tydelige og overskuelige 
etaper, og at man gør sig helt færdig 
i et område, inden man går videre til 
næste, understregede Kim Birkerød, og 
videoen forklarede, hvordan det kunne 
lade sig gøre i praksis.

Det første, der skal ske, er, at den 
eksisterende bygning skal forstærkes og 
piloteres, så den kan bære sengebygnin-
gen ovenpå. For at gøre det, må bygge-
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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



Nye bygninger skal placeres 
oven på og sammenbygges med 
det eksisterende Kolding Syge-
hus – mens sygehuset fungerer 

på fuld kraft.

folkene have adgang til kældergangene, 
der som på de fleste hospitaler er selve 
livsnerven.

NæNSOM PILOTERING

Videoen forklarede, hvordan MT Højga-
ard havde tænkt sig at grave ned til kæl-
deretagen tre steder – uden at involvere 
selve hovedgangen. Pilotering foregår 
udefra, og man forstyrrer omgivelserne 
mindst muligt ved at grave stejlt ned 
og stabilisere støttepillerne med beton. 
”Og når vi er færdige, trækker vi hurtigt 
og ubemærket ud igen”, lød videoens 
speakerstemme.

Også de trappeskakter, der skal byg-
ges gennem de eksisterende lokaler 
bliver lavet, så de forstyrrer mindst 
muligt ved at bygge ”lodret” i stedet for 
”vandret”. De bliver bygget helt færdige 
i højden, inden man tager fat på næste.

ADGANGSVEJE TIL AMBULAN-
CER OG MATERIALER
– Vi har én person, der har ansvaret 
for alle leverancer og materialeflowet 
til byggeriet. Alle, som kommer med 
byggematerialer skal benytte et fælles 
bookingsystem. De skal ankomme på 
forudbestemte tidspunkter, så der ikke 
holder 30 lastbiler i kø. De henvender 
sig på en opsamlingsplads, hvor chauf-
føren får udleveret et kort over bygge-
pladsen samt en anvisning over, hvilken 
rute bilerne skal køre. I særlige tilfælde 
får de endda følgeskab af en guide, for-
talte Kim Birkerød.

Ambulancevejene holdes hele tiden 
frie, og der opsættes hegn, så hverken 
fodgængere eller byggefolk kommer i 

karambolage med ambulancerne. Der 
skiltes tydeligt, så leverandørerne ikke 
ved en fejl kommer til at blokere for 
adgangsvejene for ambulancer og læ-
gebiler.

AKUTTELEFON KAN STOPPE 
ByGGERIET 
– Vi er godt klar over, at dette ikke ville 
være en almindelig byggeplads, men at 
det vigtigste er, at sygehuset og alle dets 
funktioner fungerer hele tiden, påpe-
gede Kim Birkerød.

– Derfor har vi blandt andet også 
etableret en akuttelefon. Vi ved, at der 
ind i mellem forgår operationer eller 
andre aktiviteter, hvor rystelser og støj 
er helt udelukket. Derfor opretter vi en 
akuttelefon, hvor sygehuset kan stoppe 
byggeprocessen i et afsnit blot ved at 
ringe op og bede om det. Lignende løs-
ninger har vi etableret både for Vejle Sy-
gehus og Regionshospitalet i Randers, 
fortalte Kim Birkerød.

FæLLES SKURVOGNE 
SIKRER INFORMATION OG 
SAMMENHOLD

En byggeproces, der skal foregå så 
nænsomt over for omgivelserne, kræver, 
at alle, der færdes på byggepladsen, er 
med på ideen og altid ved, hvad de skal 
gøre.

– Derfor er vores egen organisation 
også helt afgørende. Vi har som nævnt 
opdelt processen i mindre og derfor 
mere overskuelige etaper. Interne resul-
tattavler og infofoldere samt lister over, 
hvem der har ansvar for hvad hvornår, 

er med til at skabe en fælles forståelse. 
Men det allervigtigste er nok den snak 
og det samarbejde, der foregår på tværs 
af faggrupper og mellem forskellige un-
derentreprenører. Derfor har vi fx også 
fælles skurvogne, oplyste Kim Birkerød.

Det hører med til historien, at MT 
Højgaard rent faktisk ikke fik opgaven 
med Kolding Sygehus. Der kom i sidste 
øjeblik besparelser, som gjorde, at kom-
munikation og styring kom til at vægte 
mindre i det samlede regnskab end pri-
sen. På spørgsmålet, om det så ikke var 
spildte kræfter at gøre så meget ud af et 
tilbud, svarede kundechefen tydeligt:

– Nej bestemt ikke! Det er helt afgø-
rende, at vi ved præcis, hvilken opgave 
vi skal i gang med, inden vi afgiver 
tilbud. Og det har så den fordel, at vi – 
hvis vi vinder opgaven – er klar til at gå 
i gang fra dag ét. Alle ved præcis, hvad 
de skal gøre, og hvad deres ansvar er. 
Og det samme ved bygherren!
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DIgITAL wAyFINDINg 
ÅBNER FOR LANGT BEDRE 
PATIENTINFORMATION
Fremtidens skiltning kommer også til at ligge på smartphones, ipads og tilsvarende devices online, der gør 
det muligt at bygge nye lag af service og information ovenpå den velkendte, traditionelle skiltning

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Udviklingschef Allan Mørch fra Ask-
Cody, der er et it-hus specialiseret i digi-
tale wayfinding-løsninger og indendørs 
positioneringsteknologier, så store per-
spektiver i brugen af smartphones til at 
finde vej rundt på fremtidens hospitaler.

– Vi ser rigtigt meget, at wayfinding 
bliver stadig mere digitaliseret på in-
teraktive platforme på nye måder, der 
bedre kan hjælpe brugerne til at finde 
vej. Det bedste er at brugeren kan få en 
feedback undervejs og se på interaktive 
kort, der viser præcist hvor brugeren 
befinder sig.

Systemer til at finde vej i bygninger 
ved hjælp af indendørs poistionering 
udvikler AskCody blandt andet på Aal-
borg Universitetshospital – Psykiatrien. 
Selskabet arbejder på at patienter og 

pårørende kan bruge smartphones til at 
finde vej i bygninger ligesom med GPS i 
trafikken.

– Det er allerbedst, hvis man under-
vejs kan give brugeren en feedback i 
forhold til, hvor langt vedkommende er 
nået, da det giver en bedre brugerop-
levelse. Dette er interessant, fordi der 
alene i 2011 var 5,6 millioner ambulante 
behandlinger fordelt på 1,56 mio. pa-
tienter.

Forestiller man sig, at hver patient 
spilder eller forstyrrer andre i 5 minutter 
for finde vej, er 23.000 døgn eller 175 
mill. kr. spildt. Da 70 pct. af brugergrup-
pen taler i smartphones, er det oplagt at 
aktivere dem og skabe et velfungerende 
system.

På alle Aalborg Universitetshospitals 
skilte sidder der en QR-kode der hjæl-
per folk til at finde vej rundt i bygnin-
gerne. ændringer på hospitalerne giver 
et stort arbejde med at opdatere skilte, 
som undgås med sådanne digitale løs-
ninger, påpegede han.

Sprogligt giver digital kommunikation 
desuden anderledes muligheder for 
at overvinde sprogbarrierer og nå en 
hidtil uset detaljeringsgrad. Med Wi-Fi 
kan man bestemme en position med tre 
meters nøjagtighed uden at brugeren 
oplever en overgang fra at være udenfor 
og indendøre. Eneste problem er, at 
bygningerne kan hæmme telefonsigna-
lerne.

TEKNOLOGIEN ER 
BRUGERKLAR
AskCodys teknologi kan anvendes på en 
lang række devices og er dermed brug-
bar for alle med en smartphone uanset 

fabrikat. Man kan koble talrige emner, 
funktioner og devices på, så anvendel-
sen pludselig bliver kæmpestor med 
hensyn til at optimere flow og logistik, 
sagde han og pegede på fordelene:

– Behovet stiger med bygningernes 
kompleksitet og fleksibel anvendelse af 
hospitalernes rum. Opdateringerne er 
øjeblikkelige, så det er slut med foræl-
dede informationer. Den er let tilgænge-
lig for brugere uanset sprog.

Systemet optimerer knappe ressour-
cer, tilbyder selvbetjening og forskellig 
information til varierende brugergrup-
per samt ekstra services og muligheder 
for brugerne. Resultatet er en bedre 
oplevelse af hospitalet og mere glade 
brugere.

Allan Mørch oplyste, at selskabet 
efter to år har præsteret en oppetid på 
systemet på 100 procent. Det er plat-
formsuafhængigt og webbaseret, så der 
skal virkelig gå meget galt ude omkring 
i verden før det rammer oppetiden, vur-
derede han.

Den største udfordring er faktisk at 
sikre et ordentligt signal inde bagved 
sygehusenes tykke betonmure, fastslog 
han.

Digitale platforme lægger flere nye lag 
af information ovenpå den eksisterende 
statiske skiltning, så det både bliver let-
tere og mere tilfredsstillende at være 
patient og pårørende, hvis man har en 
smartphone eller tilsvarende device, 
sagde udviklingschef Allan Mørch fra 
AskCody.



HoSPITALER KAN SPARE 
mILLIoNER  PÅ EN  
ORDENTLIG wAyFINDING (ND)
Det kan koste rigtigt mange penge, hvis omgivelserne på et hospital er uden logiske og letforståelige 
pejlemærker at navigere efter. Derfor er wayfinding blevet et højaktuelt issue, fortalte en ekspert i 
disciplinen  

AF joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Der er millionbeløb på spil i reelle res-
sourcebesparelser ved at gennemføre 
en konsekvent strategi indenfor wayfin-
ding. Behovet er stort, og ifølge Design-
skolen Kolding spørger 40 procent af 
alle besøgende på Middelfart Sygehus 
om vej i den centrale information.

Det fastslog industriel designer cand. 
arch. mDD Nils Damsgaard fra Reti-
naDesign, der fortalte om wayfinding 
på hospitaler. Det drejer sig om den 
overordnede idé, plan og strategi for, 
hvordan man som bruger finder vej på 
et stort og uoverskueligt hospital.

Det lyder banalt, men er mere kom-
pliceret end man skulle tro og har udvik-
let sig til lidt af en videnskab. Der skal 
blandt andet tages højde for brugernes 
formåen, bygningernes kompleksitet, 

sygehusorganisationen, terminologien 
og kommunikationen etc.

De mange barrierer kræver specialvi-
den, erfaring og kreativitet. Mange pa-
tienter, pårørende og endog personale 
har svært ved at finde vej i et hospitals-
miljø, der ofte opleves som en labyrint af 
identiske gange og afdelinger præget af 
dårlig skiltning.

Når hospitaler ofte opleves som en 
labyrint skyldes det at de har de samme 
karakteristika: manglende overblik, 
ensartede omgivelser, mangel på om-
rådeinddeling, usynlige grænser og fra-
vær af faste pejlemærker, som man kan 
navigere efter.

Personalet på et mellemstort hospital 
i USA brugte 4.500 mandetimer om året 
på at vise vildfarne patienter og pårø-
rende på vej selv om der var skilte nok. 
Et andet hospital brugte 8.000 timer, 
svarende til 4-5 fuldtidsstillinger, viste 
han.

Både det funktionelle og det æste-
tiske spiller imidlertid en vigtig rolle i 
udformningen af informationsdesignet. 
Det er svært at lægge den rette wayfin-
ding strategi, når der skal vises til flere 
mål og arkitekturen desuden er kompli-
ceret med typisk flere indgange.

Wayfinding er dog meget oppe i tiden 
og der synes at være bred enighed om 
vigtigheden af at få skabt bedre og mere 
brugervenlige systemer til at finde vej 
ikke mindst på de nye, store hospitals-
komplekser der er i støbeskeen.

Det funktionelle fylder meget, men 
typografi, farver, artefakter og andet 
æstetisk er også afgørende. Det er let 
nok, hvis man bare skal guide fra en en-
kelt indgang til bestemt mål, men er der 
flere indgange og mål bliver det kompli-
ceret, sagde han.

WAyFINDING SæTTER 
BRUGEREN I CENTRUM

Den første og største udfordring er 
helt klart brugerens fysiske og mentale 
formåen, men også bygningernes kom-
pleksitet, arkitekturen og organisationen 
spiller en stor rolle i udviklingen af way-
finding strategien, fastslog Nils Damsga-
ard i sit indlæg.

Strategien skal tage hensyn til bru-
gere med nedsat syn og blinde. I USA 
og England har man regler for, at iden-
tifikationsskilte i offentlige miljøer skal 
forsynes med forhøjede bogstaver af 
en vis størrelse og kontrast samt være 
forsynet med braille, de små forhøj-
ninger af prikker der kan mærkes med 
fingrene.

Ligeledes skal systemet tage højde 
for variationer i brugeradfærden hos pa-
tienter, pårørende, det sundhedsfaglige 
personale, leverandører og transpor-
tører. Patienternes hospitalsoplevelse 
afhænger af, om de er indkaldt, haste-
indlagt eller kommer på eget initiativ. 
Er det første gang man er på hospitalet 
eller kommer man regelmæssigt?

At finde vej på et hospital er en pro-
ces, der kræver at brugerne skaber et 
mentalt kort af omgivelserne i sit hoved 
og at de bruger dette til at lave en be-
slutningsplan for finde frem til målet, 
sagde Nils Damsgaard.

Der kan ske ting undervejs, nye 
muligheder åbner sig, så beslutnings-
processen hele tiden er under revision 
hos brugeren. Imidlertid er evnen til at 
danne disse mentale kort individuel og 
selv raske personer kan ofte have svært 
ved det.

På hospitaler er mange patienter og 
pårørende påvirket af stress, angst, de-

Wayfinding er blevet en højt respekte-
ret og avanceret disciplin, der kan spare 
mange ressourcer i den daglige drift, 
fastslog Nils Damsgaard fra Retina-
Design.
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pression, sygdom og har stor gavn af en 
letforståelig og logisk vejvisning. Med 
en god wayfinding strategi kan man let 
forstå, hvor man befinder sig, hvor man 
skal hen og udstikke den letteste rute.

ARKITEKTUR SOM EN VEJVISER

Man skal også være opmærksom på 
hvordan brugerne aflæser arkitekturen. 
Kan man se indgangen og hvor man skal 
ind? Ved nogle byggerier kan det være 
utroligt svært at finde hovedindgangen 
for ikke at tale om alle biindgangene. 
Det er derfor vigtigt at få markeret dem i 
arkitekturen.

For lægmand ser f.eks. den enkelte 
sengestue, gang, afdeling, fløj og etage 
fuldstændig ud som den anden og visuel 
diversitet er derfor vigtig at få markeret i 
arkitekturen.

Skab variationer i de enkelte arealer 
og områder, opfordrede Nils Damsgaard. 
Det hjælper på orienteringsevnen, hvis 
bygningen set udefra har en karakteri-
stisk udformning og har en let genken-
delig geometri, symmetri eller repetition. 
Så kan brugeren danne sig et billede af 
indretningen og f.eks. regne placeringer 
ud, som man ikke umiddelbart kan se.

Arkitekturen bør udtrykke de funk-
tionelle bygnings karakteristika, så man 
let finder indgange, opfatter trafikstruk-
turen, områder og etager og kan danne 
det mentale kort.

Landemærker er vigtige for pejlingen 
ligesom synlighed og markering af gange 
og trafiksystemer, så man får en relation 
til omgivelserne og man kan se at ens 
mentale kort stemmer overens med det, 
man ser, når man bevæger sig rundt.

Der skal skabes større transparens på 
hospitalerne, så man kan se, hvor man 
befinder sig, lød Nils Damsgaards opfor-
dring til alle der deltager i udformningen 
af fremtidens hospitaler og opremsede 
syv punkter, der efter hans opfattelse er 
afgørende:

•  Skab transparens i bygningskomplek-
ser

•  Skab synlige grænseovergange
•  Skab tydelige stier og veje
•  Skab genkendelige landemærker
•  Skab visuel diversitet
•  Skab umiddelbar logik i bygnings-

placering og størrelse
•  Undgå visuel støj

KOMPLEKSITET HæMMER 
ORIENTERINGEN
Brugerens aflæsning af arkitekturen og 
bygningens kompleksitet er afgørende 

for, hvor stor udfordring en velfunge-
rende wayfinding strategi bliver. Samme 
funktion i forskellige områder eller 
forskellige funktioner i samme område 
skaber uheldig kompleksitet, lød det 
advarende.

Hold en konsekvent og entydig iden-
tifikation, anbefalede Nils Damsgaard. 
Lavpraktisk er f.eks. indgangsnumre 
meget mere entydige end bygnings-
numre, påpegede han og nævnte fire 
strategier for wayfinding på et sygehus:

Man kan etablere en ”ringvej”, der 
forbinder alle bygninger og afdelinger 
med hinanden, bruge navne og farve-
koder til at identificere enkelte områder, 
markere elevatortårne som pejlemærker 
eller give stisystemer farver og navne.

Det kan selvfølgelig kombineres alt 
efter bygningskompleksets design.

DyNAMISK PRINCIP 
UNDERVEJS
Det kan være en ren hierakisk opbyg-
ning med eksempelvis vejvisning efter 
et linjeprincip, hvor man skal følge far-
vede linjer malet på gulvet for at finde 
frem til afdelingen. Man kan også give 
brugeren et kort for at finde vej eller op-
sætte dynamiske tavler.

Løsningerne kan kombineres efter 
behov. En hierakisk opbygning giver 
knudepunkter i arkitekturen og åbner 
for nye valg ved næste knudepunkt. Lin-
jesystemet kendes fra alverdens metroer 

og princippet fungerer godt, hvis gen-
nemskueligheden er dårlig.

Fleksibiliteten er vigtig og det skal 
være enkelt at opdatere vejvisningen lø-
bende ved ændringer i organisationen, 
når eksempelvis afdelinger flyttes rundt. 
Det kan afføde en masse opdateringer 
for at undgå misvisende skiltning, sagde 
han.

På OUH har alle indgange fået numre. 
Brugeren kan i et indeks – som alle er 
vant til fra bøger og opslagsværker – se 
i hvilken indgang den aktuelle afdeling 
findes. På OUH er der desuden kort og 
indekser på området, ligesom det er 
med i indkaldelser, tryksager og på web. 
Her henviser man til faste installationer 
som indgange og elevatortårne. Den 
fysiske skiltning er stort set permanent, 
så systemet er meget let at opdatere og 
giver altid en korrekt information.

En velfungerende wayfinding strategi 
forudsætter, at alt det øvrige ud over 
skiltning som website, tryksager, over-
sigter, invitationer, indkaldelser, foldere, 
brochurer, korrespondance, interaktive 
medier og omgivelser spiller sammen 
med ensartet grafik og indhold.

Wayfinding er et stort, komplekst 
emne, der også omfatter ”alt det andet” 
ud over det funktionelle:

Hele grafikdelen med typografi, bran-
ding, teksthøjde, kontrastforhold, læse-
afstand, farvekodning, symboler etc., 
sagde Nils Damsgaard.

B R U G E R E  

Visuel diversitet er en betingelse 
for dannelsen af det kognitive kort 
 
 Omgivelserne adskiller sig fra 

hinanden 
 

 Rumlige enheder adskiller sig fra 
hinanden 
 

 Destinationsområder adskiller sig 
fra hinanden, men har samme 
karaktertræk indenfor området 

 

Aflæsning af arkitektur: Visuel diversitet 

Det er ikke blot den fysiske skiltning, men også arkitekturen der skal vise os vej. 
Forskelligheden skal fremhæves i arkitektur og indretning, så det bliver lettere at 
registrere, hvor man befinder sig og opbygge et mentalt kort i bevidstheden.
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FRA NæRHED TIL Høj 
FAgLIg KomPETENCE
Den nye sygehusstruktur er en kulturrevolution inden for behandlingen herhjemme, der blandt andet skal 
hæve kvaliteten af behandlingen, men mangelen på politisk debat om bevillingerne er bemærkelsesværdig 
fastslog professor Kjeld Møller Pedersen fra Erik Juhl ekspertpanelet

AF joURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CyPRESS KommUNIKATIoN

Om kort tid nedlægger det rådgivende 
Erik Juhl ekspertpanel under Sund-
hedsministeriet sit virke med at rådgive 
regeringen om de store sygehusinve-
steringer. Det har blandt andet sikret, 
at regionerne har overholdt Sundheds-
styrelsens retningslinjer for de nye akut-
sygehuse.

Professor Kjeld Møller Pedersen 
gjorde som medlem af ekspertpanelet 
status på årsmødet over det langstrakte 
forløb fra efteråret 2007 til slutningen af 
2013 og ryddede flere misforståelser om 
udvalget af vejen. 

– For første gang har vi utilsigtet i 
Danmark noget, der ligner en national 
sygehusplan. Jeg tror ikke det var tilsig-

tet, men det er blevet resultatet, fastslog 
Kjeld Møller Pedersen, der under titlen 
“Økonomi og virkelighed” gav sine bud 
på, hvorfor økonomien blev så stram og 
ambitionerne så store.

– Baggrunden er, at vi fik struktur-
reformen og en nyskreven sundhedslov 
med øgede beføjelser til Sundheds-
styrelsen. Lige før kommunalreformen 
trådte i kraft i januar 2007 kom hørings-
udgaven af Sundhedsstyrelsens “diktat”, 
der samler akutfunktioner og fastlægger 
linjer og principper for nye fælles akut-
modtagelser.

Den endelige udgave kom i juni 2007. 
Pengene til nybyggeri og renovering af 
akutsygehusene kom et par måneder se-
nere med kvalitetsreformen og stiftelse 
af en kvalitetsfond. I oktober-november 
kom et kommissorium for ekspertud-

valget, der skal kontrollere og sørge for 
at styrelsens rådgivning og linjer bliver 
fulgt.

MANGE MISFORSTÅELSER OM 
UDVALGET
Der har været mange misforståelser om 
ekspertpanelets virke undervejs, fast-
slog han:

– Folk tror det var os i udvalget der i 
vor uransagelige visdom kasserede Re-
gion Sjællands første sygehusplan, men 
det var fordi regionen ikke havde fulgt 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og 
rådgivning, som vi var blevet bedt om at 
påse blev fulgt, fastslog han.

I 2008 kom regionernes sygehuspla-
ner og der blev givet foreløbige tilsagn 
om 25 milliarder kr. på basis af udvalgets 
første rapport. I november 2010 kom 
den anden rapport, og de sidste 17 af 
i alt 42 mia. kr. blev delt ud til i alt 16 
projekter.

I 2010-2013 blev der så løbende givet 
endelige tilsagn til projekterne, hvor 
regionerne havde indsendt mere detal-
jerede planer for de projekter, der havde 
fået foreløbige tilsagn. Det skulle blandt 
andet godtgøres, at projekterne kunne 
virkeliggøres inden for de beløbsram-
mer, som blev udstukket ved de forelø-
bige tilsagn.

Det var tale om, at regionernes bud-
getter var blevet reduceret med mindst 
20 pct. Ekspertudvalget, der startede 
tilbage i 2007 med Erik Juhl i spidsen, 
holder i november det sidste møde, 
hvor Køge Sygehus ekspederes som 
sidste projekt.

ET UBEMæRKET 
PARADIGMESKIFTE
Kjeld Møller Pedersen ridsede det hi-
storiske forløb og baggrunden for syge-
husprojekterne op og erindrede om, at 
Sundhedsstyrelsen efter strukturrefor-
men ønskede at se på om, sygehusene 

Medlem af Erik Juhl-udvalget, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Uni-
versitet, opridsede på FSTA årsmødet forhistorien bag sygehusprojekterne og 
ekspertpanelet, der har rådgivet for Sundhedsministeriet og regeringen om, hvor 
der skulle investeres og sikret, at regionerne overholdt bl.a. Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer for de nye akutsygehuse.
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var indrettet rigtigt og skitserede en 
vision om fælles akutmodtagelser.

– Det er vigtigt at understrege, at 
sundhedsloven, der kom i kølvandet 
på strukturreformen, gav Sundheds-
styrelsen øgede planbeføjelser, så deres 
retningslinjer fremover skulle følges. 
Regionerne gik i gang med at lave sy-
gehusplaner efter de nye retningslinjer, 
der reducerer sygehuse med akutmod-
tagelse fra 40-45 til 20-25 i løbet af 10 år. 
Det endelige tal blev 21.

Målet er ensartet, høj faglig kvalitet, 
sammenhængende patientforløb og 
maksimal udnyttelse af ressourcerne 
uanset tid og sted. De vil nok ude i Thy-
borøn spekulere på, om det også gælder 
dem, men sådan står der, understregede 
han.

Filosofien er, at princippet om at 
øvelse gør meter og vægtes det nød-
vendige antal patienter – svarende til 
mellem 200-400.000 patienter pr. akut-
sygehus højere end nærheden, så der 
kan opbygges erfaring så den faglige 
kvalitet hæves.

– Det er i virkeligheden et paradig-
meskift der sker umærkeligt uden store 
protester. Der er kommet en forståelse 
af, at nærhed er godt, men god kvalitet 
er bedre. Jeg vil påstå det er helt ac-
cepteret ude i befolkningen. Da internt 
avisen Altinget spurgte folk, mente tre 
fjerdele, at faglig kvalitet skal vægtes 
højest, påpegede professoren.

STØRRE PATIENTUNDERLAG

Det helt centrale i anbefalingerne var 
kravet om et befolkningsunderlag på 
200.000-400.000 borgere for at etablere 
et sygehus med fælles akutmodtagelse, 
hvor speciallægerne skulle være i for- og 
ikke bagvagt.

Det har givet diskussion, sagde 
professoren og nævnte projekterne i 
Svendborg, Aabenraa vs Sønderborg. 
Akutmodtagelsen betød, at der skulle 
være speciallæger på vagt fra 24 til 7, så 
patienterne ikke modtages af yngste re-
servelæge eller medicinstuderende.

– De, der synes jeg forenkler dette, 
skulle gå ud og se, om det jeg siger ikke 
er eller har været helt korrekt på mange 
mindre og mellemstore sygehuse. Det 
er en kulturrevolution på sygehusene, 
hvis konsekvenser måske dårligt nok er 
erkendt.

Hvis man skal være ironisk var læ-
gerne meget opsat på det skulle være 

evidensbaseret, men en del speciallæ-
ger blev klamme, da det gik op for dem, 
at de også skulle til at være forvagt.

SyGEHUSByGGERIET HAR 
HALTET BAGEFTER
Afledte investeringsbehov, rationalise-
rings-gevinster og god sygehusstørrelse 
indgik ikke i Sundhedsstyrelsens oplæg, 
men den ideelle sygehusstørrelse in-
teresserer Kjeld Møller Pedersen som 
ekspert.

Hvornår har vi for store sygehuse og 
hvornår for små står hen i det uvisse, 
fastslog han. Det er blot diffust antaget, 
at sygehusene skal være store nok til at 
opfyldes Sundhedsstyrelsens målsæt-
ning. Hvor sandsynligt det er, at vi får en 
betydelig bedre faglig kvalitet er et ube-
svaret spørgsmål, vurderede han.

Da man tog fat på sygehusreformen 
var der et klart efterslæb bygningsmæs-
sigt, fastslog Kjeld Møller Pedersen og 
viste et søjlediagram fra Danske Regio-
ner. Det viste en øget aktivitet i årerne 
1970-79, da amterne overtog sygehu-
sene, men bagefter faldt til det gamle 
niveau..

I 1980-2006 blev der kun bygget en 
tredjedel af nybyggeriet fra perioden 
1950-79, dengang 58 pct. af Danmarks 
hospitaler blev opført. Knap 80 pct. er 
over 25 år gamle og godt en fjerdedel 
stammer fra 2. verdenskrig.

Tallene viste, at der blev bygget ca. 
370.000 kvm. på 100 år fra 1900 til 
2006. Til sammenligning skal der op-
føres hele 1,6 million kvm. i perioden 
2010-2020 til en pris på 25.000 kr. pr. 
kvadratmeter.

DEBAT OM INVESTERINGER 
UDEBLEV
Milliardbeløbet til sygehusene er ikke 
baseret på præcise beregninger, men 
bunder i en politisk beslutning om, hvor 
mange penge man politisk vil sætte af til 
projekterne, oplyste han.

I august 2007 kom en kvalitetsreform, 
der fik indskudt 50 mia. kr. i en fond, 
“Kvalitetsfonden”, hvoraf 25 blev øre-
mærket sygehusene. Det var dengang 
den danske økonomi buldrede afsted, 
og beløbet blev suppleret med 15 mia. 
kr. til 40 mia. kr.

– Det har der været forbavsende poli-
tisk enighed om, og man fristes til at tro, 
at der er indgået en lokumsaftale. Der 

har været valgkampe, skiftet regeringer 
og selv ikke da Villy og Helle lovede al-
lermest før valget, har de lovet mange 
flere penge til hospitalerne, sagde pro-
fessoren.

Der har stort set ikke været tilløb til 
at øge rammen, og jeg har ikke kun-
net få nogen til at sige at det har været 
aftalt. Kjeld Møller Pedersen afviste, at 
udvalget har bestemt, hvor hospitalerne 
skulle placeres eller blandet sig i diskus-
sionen Holstebro-Herning

I alle de tilfælde, hvor regionernes 
sundhedsplaner var i overensstemmelse 
med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, 
har vi altid fulgt regionernes sygehus-
planer, fastslog Kjeld møller Pedersen.

TILPASNINGER DER GJORDE 
ONDT
Summen af ønskerne fra regionerne 
nåede i 2007 de 54 mia. kr., men steg i 
2008 til 68 mia. og 80-90 mia. kr., da Re-
gion Hovedstaden kom på banen. Men 
hellere bygge forsigtigt end for stort, har 
været udvalgets holdning. Mangler der 
plads, må man prøve at reorganisere.

Udvalget har skåret mellem 11 og 33 
pct. i de enkelte regioners projekter. 
Ved at skele til Norge og Sverige har ud-
valget således reduceret enestuerne fra 
40 til 34 kvm. inklusiv bad og toilet.

– Kritikerne overså, at vi gav regio-
nerne frihed til at bruge andre standar-
der, hvis de holdt budgettet. Tilpas-
ningerne gjorde ondt, men udvalget 
har aldrig haft i opdrag at “kræve” flere 
penge, så havde det mistet al troværdig-
hed, sagde Kjeld Møller Pedersen.

Kvaliteten af regionernes sygehuspla-
ner har været svingende. Region Nord-
jylland og Region Midtjylland levede op 
til Sundhedsstyrelsens krav, det kneb 
mere for Region Syddanmark og Region 
H, mens Region Sjælland rent ud fik be-
sked på at det var en “ommer”.

Ambulantbehandlingen vil stige 50 
pct. frem mod 2020, anslår udvalget, 
der reducerede antallet af senge med 20 
pct. Regionernes ønskede flere senge 
og deres prisoverslag pr. kvm. lå ifølge 
Kjeld Møller Pedersen over de forud-
sætninger, som udvalget endte med at 
bruge. 

Udvalget fastsatte prisen til 29.000 kr. 
pr. kvm. inklusiv apparatur for universi-
tetshospitaler, 27.000 kr. for øvrigt byg-
geri og 22.000 for psykiatri.

Udvalget har afsat 25 pct. af budget-
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tet til apparatur på universitetssygehu-
sene og 20 pct. for andre sygehuse. 
Også regionernes ønsker om at udnytte 
ambulatorierne 220 dage om året med 6 
timers effektiv drift dagligt, strammede 
udvalget op til 245 dage á 7 timer.

DILEMMAER OG 
REVISORKRITIK
Der har være dilemmaer, når forudsæt-
ningerne undervejs er ændret, men pla-
nerne har været så komplekse, at ingen 
af regionerne har turde røre ved dem, 
så ekspert-panelets anbefalinger er altid 
blevet accepteret fuldt ud.

På et tidspunkt opdagede Rigsrevisio-
nen, at sygehusplanerne var nogle af de 
største anlægsinvesteringer i Danmark 
og ville undersøge, om ministeriet og re-
gionerne havde gjort deres arbejde or-
dentligt, fastslog Kjeld møller Pedersen:

– Rigsrevisionen konkluderede, at 
Sundhedsministeriet og regionerne ikke 
havde forberedt byggerierne tilfredsstil-
lende. Kritikken gjaldt især DNU-projek-
tet, som ministeriet gav tilsagn til inden 
forudsætningerne var afklaret.

Der er kommet en strid strøm af pa-
pirer, man gør alt for at gardere sig mod 
budgetoverskridelser og det fører til et 
kontrolregime, der er ganske betydeligt, 
men når rigsrevisionen har været der 
bliver det altid fulgt til dørs.

De endelige projekter bliver vurderet 
af eksterne konsulenter for at sikre, at 
projekterne virkeliggøres indenfor bud-
getrammerne. Ministeriets rapporte-
ringskrav er strammet og en controller-

enhed skal føre tilsyn, mens regionerne 
sætter fokus på risikostyringen.

Man prøver at sikre sig mod budge-
toverskridelser og 16 potentielle byg-
geskandaler, men der er utvivlsomt ikke 
blevet plads til alle ønsker med sygehus-
planens 42 mia. kr., vurderede Kjelds 
Møller Pedersen.

OPP ER KOMMET OP

Jesper Dichmann, MT Højgaard, 
spurgte, hvorfor der kun er tænkt i OPP 
i psykiatrien og ikke på de somatiske 
sygehuse.

– Tidligere overvejede man OPP i 
Skejby, men juristerne vurderede ikke 
det var realistisk. Det vellykkede OPP-
motorvejsprojekt til Sønderborg har 
uden tvivl fået regionen til at bruge OPP 
i psykiatrien i Vejle og sidenhen er ideen 
taget op i Århus, da Psykiatrisk Hospital 
Risskov skulle flyttes til Skejby. Det er en 
revision af en holdning, der manifeste-
rede sig, da man i sin tid sagde “nej” til 
OPP i Skejby.

Arkitekt Jens Sørensen fra CREO 
Arkitekter ønskede at vide, hvad man 
gør, når projekter bliver større og dy-
rere end forudsat. Er det vort arbejde 
eller forudsætningerne der er forkerte, 
spurgte han og efterlyse evaluering af 
grænserne fra ekspertudvalget.

Kjeld Møller Pedersen fandt det helt 
naturligt, at udvalget så på problemet, 
men stillede spørgsmålstegn ved, om 
udvalget kan stille noget op: Klare ram-
mer for arealstandarderne øger på mi-
rakuløs vis kreativiteten, citerede Kjeld 

Møller Pedersen en tidligere lægelig 
direktør.

Toilet og bad på de nye hospitaler i 
Trondheim og Stockholm er også væ-
sentligt mindre end de 10-12 kvm. der 
er lagt op til i Danmark og Kolding har 
sammen med Arbejdstilsynet udviklet et 
modulært bad og toilet på blot 7 kvm., 
påpegede han.

Kjeld Møller Pedersen afviste, at 
udvalget har set på bemandingen på 
sygehusene eller overvejet at acceptere 
merinvesteringer for at skabe driftsbe-
sparelser:

– Der er kun det at sige, at i samme 
øjeblik vi åbner op for det, som i bund 
og grund kunne være fornuftigt, hvor-
når begynder det hele så at skride, hvor 
regionerne kommer med nye ønsker un-
der henvisning til driftsbesparelser?

Der er, tror jeg, en momentan angst 
for, at vi ikke kommer i hus med pro-
jekterne. Den ville blive forstærket, 
hvis man fulgte den tanke. Kjeld Møller 
Pedersen mente at der kan være grund 
til at se på, om anlægpriserne ikke bør 
reguleres efter byggeindekset der ind-
fanger de reelle omkostningerne ved 
byggerierne end pris- og lønindekset.

Hvor mange hospitaler er der tilbage 
om 20 år, blev der spurgt.

– Frem til 2020 har vi omtrent det 
samme antal hospitaler som vi har i dag. 
Mit bud frem til 2030 vil være, at det er 
specialsygehusene der altovervejende 
kommer i klemme, men fx kun tre su-
persygehuse får vi ikke. Der er trods alt 
stadig en nærhedsbetragtning.

Stigningen i antallet af ensengsstuer 
blev formentlig skabt af et løfte som 
fhv. statsminister Anders Fogh Rasmus-
sen i sin tid skulle have givet og som 
stort set er fulgt, konkluderer professor 
Kjeld Møller Pedersen der har gravet i 
forhistorien.

 Fordeling af sengestuer i 2007 og planlagt for 2018  

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland 
Hoved-
staden 

2007 2018 2007 2018 2008 2018 2007 2007 
1-sengsstuer 31% 83% 41% 89% 28% 80% 32% 32% 
2-sengsstuer 47% 14% 42% 10% 50% 18% 46% 48% 
3-sengsstuer 3% 1% 5% 1% 9% 1% 3% 9% 
4-sengsstuer 18% 3% 11% 0% 13% 0% 19% 10% 
5+sengsstuer 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 
Patienthotel 7% 7% 15% 18% 8% 0% 3% 
I  a l t 
sengepladser 1.619 1.425 2.852 3.132 3.478 2.948 2.075 5.436 
 
Kilde: Regionernes indberetninger august 2008.  Omregnede tal for region 
Midtjylland og region Hovedstaden. En del af 1-sengsstuer i region Syddanmark 
skal være patienthotel.  

Politisk løfte om (overvejende) én-sengsstuer 
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RESUmE AF  PHD-AFHANDL INg

FLyVENDE AKUTHJæLP
Er man akut kritisk syg eller kommer alvorligt til skade, kan tiden til den rigtige behandling være afgørende 
for udfaldet.

I Danmark har man samlet højt specia-
liseret behandling på få hospitaler for 
at opnå det bedst mulige resultat. Det 
betyder dog samtidig at afstanden og 
dermed tiden til disse hospitaler bliver 
længere. I store dele af verden har man 
i mange år brugt helikopter transport 
til at imødekomme denne udfordring. 
Selvom flere undersøgelser har fundet 
at lægebemandede helikoptere er til 
gavn for patienterne, er der imidlertid 
ikke enighed om i hvilken grad, på hvil-
ken måde hvor og til hvem, disse heli-
koptere er til nytte.

Vi har, indtil for nylig, ikke haft civile 
lægehelikoptere i Danmark. Derfor satte 
vi os for at udnytte indsættelse af en 
akutlægehelikopter i Øst-Danmark den 
1. maj 2010, til at undersøge effekten 
for tre ’tids kritiske’ patientkategorier: 
I) Svært tilskadekomne traume patien-
ter, II) patienter med blodprop i hjertet 
(STEMI), og III) patienter med blodprop 
i hjernen (apopleksi). Kun patienter hen-

vist til akut transport fra et sted i akutlæ-
gehelikopterens optageområde indgik i 
studierne.

Traumepatienter behandlet i en 5 
måneders periode op til indsættelsen af 
akutlægehelikopteren, blev sammen-
lignet med de patienter, der blev be-
handlet i de efterfølgende 12 måneder. 
Alle patienter der blev modtaget af et 
’traume team’ på 7 sjællandske skade-
stuer og Rigshospitalets Traume Center 
kom med i undersøgelsen, der i alt kom 
til at omfatte knap 2000 patienter.

Undersøgelsen viste at der efter ind-
sættelse af akutlægehelikopteren blev 
transporteret flere svært traumatiserede 
direkte fra skadestedet til Rigshospita-
lets Traume Center (12% før vs. 43% ef-
ter), hvorved andelen der blev overflyt-
tet fra lokale sygehuse faldt fra 50% til 
34%. Tiden fra aktivering af ambulance 
systemet til ankomst på Traume Centret 
blev dermed også betydelig kortere i 
perioden med akutlægehelikopteren 

(median 218 vs. 90 minutter), og døde-
ligheden efter 30 dage faldt markant fra 
29 % før til 14 % efter at akutlægeheli-
kopteren blev implementeret.

Flere faktorer kan have været medvir-
kende til dette markante fald i dødelig-
heden, andet end implementeringen af 
akutlægehelikopteren. Blandt andet at 
patienterne i før perioden var signifikant 
ældre. De supplerende statistiske ana-
lyser, der havde til formål at udligne for-
skelle i f.eks. alder og grad af tilskade-
komst understøttede dog konklusionen 
at akutlægehelikopteren medvirkede 
til den øgede overlevelsen for traume 
patienter.

Patienter med blodprop i hjertet, der 
skulle til ballon udvidelse på Rigshospi-
talet kom hurtigere til behandling med 
akutlægehelikopteren, sammenlignet 
med patienter der blev kørt med am-
bulance (median 104 vs. 84 minutter). 
Dette på trods af at køreafstanden var 
længere for helikopter patienterne (94 
vs. 97 kilometer). Vi observerede ingen 
forskel på overlevelsen.

For patienter med blodprop i hjernen 
var ambulance hurtigst, når de skulle 
behandles med blodpropløsende medi-
cin på Roskilde Hospital (median 55 vs. 
68 minutter). Den observerede længere 
køreafstand for helikopter patienterne 
så ikke ud til at være forklaringen. Der 
var hverken forskel i funktionsniveau ef-
ter 3 måneder (modified Rankin Scale), 
overlevelse efter 30 dage eller overle-
velse efter ét år, mellem ambulance og 
helikopter transporterede patienter med 
blodprop i hjernen.

PERSPEKTIVER

PhD. afhandlingen berørte kun en del af 
de patienter der blev transporteret med 
Akutlægehelikopteren. Der er således 
flere ubesvarede spørgsmål, som er 
nærliggende at undersøge i kommende 
studier. Øger en akutlægehelikopter 
f.eks. tilgængeligheden af trombolyse Reservelæge, PhD Rasmus Hesselfeldt
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for patienter der bor på ikke landfaste 
øer og derfor har svært ved at nå be-
handling indenfor tidsvinduet på 4,5 
time fra symptom debut. Hvad vil ud-
videlsen til natflyvning betyde og hvad 
med brændsårspatienter og patienter 
med hjertesvigt? Kan disponeringen til 
STEMI og apopleksi patienter optimeres 
så helikopteren udnyttes bedre. Hvilken 
betydning har akutlægehelikopteren og 
den observerede gavn for traumepatien-
ter betydet for tilknytning til arbejdsmar-
kedet mv.

Der er mange spændende perspek-
tiver i akutlægehelikopter projektet og i 
præhospital forskning i det hele taget.

Vi vil i de kommende år formentlig 
se flere projekter rette sig mod tidlig 
avanceret diagnostik af flere akut kritisk 
syge patienter. Brugen af præhospital 
ultralyd i akutlægebiler og akutlægehe-
likoptere bliver mere og mere udbredt, 
og sammen med telemedicinsk tek-
nologi åbner det muligheder for mere 
effektiv triage og visitation af blandt 
andet hjerte, traume, respirations insuf-
ficiente og aorta aneurisme patienter. 
Der kører allerede projekter i udlandet 
med brug af mobile CT-scannere til 
diagnostik af apopleksi patienter og 

også anvendelsen af biomarkører præ-
hospitalt vil vokse. I Skandinavien har 
vi et meget højt niveau indenfor præ-
hospital behandling i kraft af et effektivt 
ambulancesystem og anvendelsen af 
speciallæger i akutlægebiler og akutlæ-
gehelikoptere. Dette bør vi udnytte og 
kun fantasien sætter grænser hvad vi 
teknologisk er i stand til i løbet de kom-
mende årtier. Men det kræver en fortsat 
og yderligere fokus på præhospital 
forskning.

Som konklusion på PhD afhandlin-
gen, var implementeringen af en akut-
lægehelikopter i øst-Danmark associeret 
med forbedret triage (visitation)på 
skadestedet, kortere tid til behandling 
på Traume Centret og højere overlevel-
ses procent, for patienter med svære 
traumer. ydermere var tiden til bal-
lonudvidelse kortere for patienter med 
blodprop i hjertet, der blev fløjet med 
helikopter, mens der ikke observeredes 
nogen gavnlig effekt af akutlægehe-
likopter transport, for patienter med 
blodprop i hjernen.

Akutlægehelikopter projektet og PhD 
stipendiet var finansieret af TrygFonden.

PhD projektet var forankret på Anæ-
stesi og Operationsklinikken, HovedOr-

toCentret på Rigshospitalet. Vejledere 
var Lars S. Rasmussen og Jacob Stein-
metz.

Hele afhandlingen kan rekvireres ved 
henvendelse til:
Rasmus Hesselfeldt
Anæstesi og Operationsklinikken 4231, 
HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
E-mail: hesselfeldt@hotmail.com

FAKTA

Rasmus Hesselfeldt er født 1976
Scholar Stipendiat Anæstesi Afde
lingen, Rigshospitalet 2003
Cand. med. 2006
Turnus i Hovedstadens Sygehusfæl
lesskab
Reservelæge Anæstesiafdeling 
Bispebjerg Hospital 20082009
PhD Københavns Universitet 
januar 2013
Nuværende ansættelse: Reserve
læge Anæstesiafdelingen Rigsho
spitalet
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UDSTILLERPRoFIL

Riegens A/S vil gerne takke for en god og velorganiseret 
FSTA konference 2013.
Riegens standen var stort set fyldt op det meste af dagen 
og vi havde en rigtig god snak med de mange interesserede.
Da vi kun har LED armaturer med på standen til sygehuse
ne, går snakken omkring alle fordelene med LED, hvor både 
energi, men også drift og vedligeholdelse er i højsædet.
Interessen var størst omkring Riegens nye medico koncept 
i LED med aftagelig elunit og udskiftelig front uden brug 
af værktøj, hvilket giver minimale driftforstyrrelser og stor 
fleksibilitet.
Alle taler om dagslysfaktor og lyssætninger med dynamisk 
lys, så naturligvis var interessen stor omkring de 4 nye typer 
LED armaturer med Tw (Tunable white) koncept, hvor lys
sætning og styring fra 27006500Kelvin blev prøvet af.

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, foldeskærme og systemet 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

UDSTILLERPRoFIL

HUDEVAD / RIBE JERNINDUSTRI siger tak for 
et godt FSTA Årsmøde i Kolding.

Ribe Jernindustri har gennem de sidste år haft stærk fokus 
på udvikling af hygiejnevenlige opvarmningsløsninger, og 
præsenterede på FSTA årsmødet flere radiatortyper 
egnet til sygehusmiljøer. Funktionalitet og rengøringsven
lighed er overskriften på de senest tilkomne produkter, og 
konferencen var med til at bekræfte behovet for nytænk
ning indenfor området. Som den førende leverandør af 
radiatorer til sygehusvæsnet siger Ribe Jernindustri tak for 
de mange konstruktive samtaler, og glæder sig til næste års 
konference.

Arkitektrådgiver Marianne Sigvard og Ingeniørrådgiver Rene Kallmayer 
udveksler ideer om hygiejne og radiatorer på årsmødet.



UDSTILLERPRoFIL

Lindpro takker for den store interesse der var ved vores stand, 
ved dette års FSTA konference.
Lindpro præsenterede FlexCallkaldeanlægget til hospitaler.

Især tre overskrifter gav en del feedback på Lindpro messestand.
•		Antibakteriel belægning
  FlexCall har et sølvgranulat belægning på deres apparater, som 

nedbryder over 90% af alle bakterier.
•	vagtterminal – som PC, DECT eller telefon udgave.
  Personalet kan nemt og enkelt tildele patienter til plejeper

soner. Dette udføres effektivt og overskueligt, med en matrix 
visning.

•	IP-baseret
  På basis af IP teknologi kan anlægget integreres med, brand

alarm, CTS, DECT, Cetrea, porttelefoner og ubegrænsede 
antal samtaler og ubegrænsede telefon tilslutninger.

UDSTILLERPRoFIL

Medical Scandinavia/Fagerhult AS
Igen i år deltog vi på messen FSTA i Kolding. Vi blev mødt 
med stor interesse og fik en god dialog med de besø
gende. Keene Jensen benyttede lejligheden til at tale om 
paneler og søjler som er hans speciale. Indenfor belysning 
til hospitaler er der blevet udviklet en del nye armaturer 
der på forskellig vis rummer forskellige funktioner, eksem
pelvis Eira, et rundt armatur, med regulerbart almen lys og 
undersøgelseslys. 60/60 armatur med udskiftelig LED en
hed og wallwing der kan bestilles med rum nummer, navn 
eller andet graveret i armaturet. Allan Klindt, som startede 
hos Fagerhult 1.oktober stod klar til at modtage kunder og 
fremvise belysningsnyhederne.

www.fagerhult.dk / www.mscan.dk

UDSTILLERPRoFIL

Strandmøllen
Vi på Strandmøllen vil gerne takke for en god FSTAmesse 
på Hotel Comwell i Kolding. Som leverandør til hospitaler
ne i Region Hovedstaden og Region Sydddanmark, er det 
dejligt at møde vores kunder under nogle andre former, 
ligesom det var udbytterigt at tale med rådgivere og po
tentielle kunder om deres behov.  Det giver os endvidere 
chancen for at fortælle om Strandmøllens mange kompe
tencer, hvor vi foruden at være leveringsdygtige i alle typer 
gasser, også tilbyder både service og installation. 
På vores stand fokuserede vi år på vores unikke flaskesty
ringssystem, der sikrer brugerne en effektiv modtagekon
trol og styring af flaskerne med online håndscannere. 
Vi vil gerne takke vores kunder for nogle gode dage i 
Kolding.
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UDSTILLERPRoFIL

virksomheden KEN A/S har gennem mange år udviklet 
og leveret udstyr som bækkenvaskere, opvaskemaskiner 
og autoklaver til sterilcentraler på hospitaler, plejehjem 
og i storkøkkener.
KEN A/S sammensætter teams af specialister og brugere, 
og samarbejder med andre producenter om integrerede 
løsninger. I dag er udviklingen af produkter til de kom
mende super sygehuse i fuld gang i partnerskab med andre 
innovative producenter, der kan levere de fremtidssikrede 
og miljørigtige løsninger, de store super sygehuse kræver.
Som tidligere nævnt i HDA har vi deltaget i et konsortium 
hvor vi leverede en komplet sterilcentral til Dronning Ing
rids Hospital i Nuuk, Grønland. Konsortier bliver en del af 
vores fremtidige strategi for at kunne levere så komplette 
og funktionelle løsninger til vores kunder som muligt.

UDSTILLERPRoFIL

ABB takker for den store interesse, der var for de 
produkter og løsninger, vi havde valgt, at have med på 
udstillingen. 

Der var mange spørgsmål til vores berøringssikre plugin 
system SMISSLINE. Med dette system er det muligt at 
opbygge en fordelingstavle, hvor man kan udbygge eller 
ændre i tavlen under spænding.

Den intelligente bygningsinstallation KNX skabte også 
interesse. Her blev der vist nogle af de muligheder, der er 
for at konstruere en fleksibel installation, hvor der samtidig 
tages højde for energibesparelser, funktioner og fremtids
muligheder.

UDSTILLERPRoFIL

Johnson Controls Køleteknik
Det var igen en rigtig god udstilling hvor vi fik snakket med 
mange sygehusmaskinmestre, både nye men også kendte 
kunder. Igen i år var der stor interesse for 80° anlægget, 
som vi har leveret til Odense Universitetshospital. Fryse
huset er godt for miljø og økonomi, for selvom frysekapa
citeten øges, bruges der mindre energi og dermed spares 
der penge. Frysehuset har været en meget kompleks 
opgave, da de ekstremt lave temperaturer ned til minus 
80°C har gjort det nødvendigt at indkøbe specielt udstyr. 
Vi har ved flere lejligheder lavet rundvisning på frysehuset 
for inviterede gæster.
Endvidere var der stor interesse for det store varme
pumpe projekt vi er i gang med på Skejby Sygehus, DNU. 
Anlægget, der kommer i drift i løbet af 2014, er interessant 
for både rådgivere og brugere.



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 samt 
projektkontor i Viborg. Læs mere på www.sweco.dk

Triangelsygehus – Helsinki Universitetshospital

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

UDSTILLERPRoFIL

Vi vil gerne takke såvel nye som eksisterende kunder, for 
den interesse de viste os på vores stand ved HTSA Års
mødet i Kolding.
Igen i år præsenterede vi nye avancerede funktioner i Logit 
systemet, så det nu er blevet endnu nemmere og mere 
overskueligt bl.a. at sikre medicin, prøver og andre værdi
fulde opbevaringer på hospitalerne
Logos Logit er et unikt system til overvågning af teknisk 
udstyr, funktionsforhold og processer, udviklet i samarbejde 
med danske hospitaler.
Logit skiller sig ud ved at være webbaseret – det giver 
direkte adgang til relevante data for de enkelte afdelinger 
og brugere.
Logitsystemet skiller sig også ud på kommunikations
formen – foruden email, SMS, voicebesked tilbydes en 
monitor, hvor alarmhåndtering sker på stedet.
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DESIgN ER NøgLEN TIL 
FREmTIDENS SygEHUSE
– BÅDE HVAD ANGÅR øKONOMI OG KVALITET
Forskning viser, at de fysiske rammer kan give produktiviteten og behandlingskvaliteten et gevaldigt løft. 
Det kræver dog højt specialiserede kompetencer at udvikle de rette fysiske rammer, fortæller Karsten 
Sinning, der er sundhedsfaglig leder hos AART architects.

I mange år har funktionalitet været den 
alt overskyggende faktor inden for 
sygehusbyggeri. I løbet af de seneste 
år har en vidensbaseret og mere total-
økonomisk tilgang til sygehusbyggeri 
imidlertid vundet frem herhjemme og 
i udlandet. Den nye tilgang bygger på 
flere forskningsundersøgelser, der viser, 
at de fysiske rammer har afgørende be-
tydning for produktiviteten og behand-
lingskvaliteten.

”Hos AART architects arbejder vi 
systematisk med vidensbaseret design. 
For at være på forkant med udviklingen 
etablerede vi i 2011 sundhedsteamet 
AART health, der arbejder målrettet 
med at studere og dokumentere de 
mange faktorer, der øver indflydelse på 
sygehusbyggerier. Sygehuse er nemlig 
uhyre komplekse at planlægge,” for-
tæller Karsten Sinning, der er leder af 
AART health.

”Et nyt sygehus koster ofte milliarder 
af kroner. Læg dertil, at driftsudgifterne 
efter blot få år overstiger byggeomkost-
ningerne, og at sygehuset skal håndtere 

teknologier og behandlingsformer, vi 
ikke kender i dag. Der er mange faktorer 
at tage højde for. Hvis du som bygherre 
kender disse faktorer og planlægger 
sygehuset efter dem, er der imidlertid 
mange penge at spare, samtidig med at 
du styrker patienternes og personalets 
velvære,” uddyber han.

VELDOKUMENTEREDE 
LØSNINGER
Som han forklarer, har oplevelsen af sy-
gehuset som et fysisk rum med lys, lyde, 
farver og lugte en dokumenteret effekt på 
patienternes evne til at komme sig. En hol-
landsk undersøgelse viser for eksempel, 
at man kan reducere brugen af smertestil-
lende medicin med 22 procent per time 
for rygmarvsopererede patienter, hvis man 
placerer sengestuerne på den lyse side af 
sygehuset. Og placerer man depressive 
patienter i sengestuer med direkte sollys 
om morgenen, kan man forkorte indlæg-
gelsestiden med 3,6 dage.

”Med vidensbaseret design kan vi 

vende de fysiske rum til patienternes 
og personalets fordel. Vi kan fremme 
patienternes helbredelse og styrke per-
sonalets arbejdsglæde. Det handler ikke 
om at skabe hurtige, smarte løsninger, 
men om at udvikle veldokumenterede 
løsninger, der giver mest mulig sundhed 
for pengene på lang sigt,” pointerer han.

AART architects arbejder aktuelt på 
udvidelsen af Regionshospitalet Viborg, 
hvor blandt andet den nye tilbygning 
giver udsigt til omgivelserne fra alle sen-
gestuer og behandlingsområder. Målet 
er at skabe et effektivt sygehus med et 
stærkt arkitektonisk udsagn, hvor ud-
sigt, dagslys, ensengsstuer og grønne 
arealer bidrager til at mindske patienter-
nes stressniveau og styrke deres evne til 
at komme sig.

De bløde faktorer må dog ikke 
skubbe hårde faktorer som sygehusets 
logistik og funktionalitet i baggrunden. 
For som Karsten Sinning understreger, 
handler det om at have både patien-
terne og personalet i centrum. Konkret 
handler det om at skabe de bedste 

Karsten Sinning er leder af AART ar-
chitects’ sundhedsteam AART health, 
der arbejder undersøgende med at ud-
vikle fremtidens sygehusbyggerier.

ØSTFOLD SYGEHUS, Grålum, Norge



Kompetence giver sikkerhed
Mere end 40 års erfaring er grundlaget for Weishaupt’s succes med tavleanlæg.
Vi bygger og leverer individuelle tavleanlæg til alle systemer omkring brænder-
og opvarmningsteknik. Fra rådgivning til installation på stedet til den efterfølgende
service - vi er med hele vejen.

Styring

Max Weishaupt A/S   |   Glostrup 43 27 63 00   |   Fredericia 75 10 11 63   |   Aalborg 98 15 69 11   |   www.weishaupt.dk

Styring, regulering og kommunikation

Regulering Kommunikation Kompetence

ELGA. Vores innovation. 
Dit valg.

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

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

www.eshop.elgalabwater.dk

PURELAB® 
Chorus
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behandlingsvilkår for patienterne og de 
bedste arbejdsvilkår for lægerne, syge-
plejerskerne, portørerne med flere.

360˚ DESIGN

”I AART health tager vi højde for funk-
tionen af hele systemet i stedet for 
at studere de æstetiske, tekniske og 
programmatiske elementer løsrevet 
fra hinanden. Vi studerer kort sagt sy-
gehuset fra 360 grader. For eksempel 
sammenholder vi den rumlige oplevelse 
med sygehusets logistik, funktionalitet 
og evne til at forandre sig over tid. Det 
giver os en lang række håndtag at dreje 
på i designet og planlægningen af syge-
huset,” fortæller han.

I planlægningen af det nye supersy-
gehus i Gødstrup omsatte AART health 
for eksempel analyser af transportvejene 
mellem sygehusets afdelinger til kon-
krete, rumlige forløb. Ved at omsætte 
analyserne til praksis bidrog AART 
health til at skabe et sygehus, hvor nær-
heden mellem afdelingerne er med til at 
sikre en hurtig og præcis diagnose.

”Jo mindre tid læger og sygeplejer-
sker bruger på transport fra en afde-
ling til en anden, jo mere tid har de til 
patienterne og den sundhedsfaglige 
kerneydelse. Det forbedrer i sidste ende 
patientforløbet og styrker produktivite-
ten. Kort sagt giver det mere sundhed 
for pengene, idet lønningerne ofte 
udgør to tredjedele af driftsudgifterne,” 
fremhæver han.

BEDRE WAyFINDING

Som han supplerer, skaber sygehusets 
planløsning bedre wayfinding, hvilket 
frigiver en masse ressourcer for per-
sonalet og giver et mere positivt møde 
mellem patienterne og den store, effek-
tive bygningsstruktur. En undersøgelse 
viser for eksempel, at et amerikansk 

sygehus årligt bruger 4.500 mandeti-
mer på at vise vildfarne patienter og 
pårørende tilbage på rette spor – selv 
om der er skilte nok. En dansk rapport 
om helende arkitektur viser da også, at 
den afgørende faktor for at kunne finde 
rundt i en bygning som eksempelvis et 
sygehus, er bygningens planløsning.

”Hos AART architects har vi i flere år 
arbejdet med wayfinding. Det kommer 
blandt andet til udtryk i forbindelsesbyg-
ningen og den medicinske sengebyg-

ning, som vi i samarbejde med Alectia 
og Arkitektfirmaet NORD har tegnet til 
Sygehus Vendsyssel. Forbindelsesbyg-
ningen fungerer som sygehusets nye 
hovedstrøg med stor vægt på åbenhed 
og overskuelighed,” fortæller han om 
udvidelsen af det nordjyske sygehus, 
der netop har modtaget Hjørring Kom-
munes Arkitekturpris 2013 for sin robu-
ste, arkitektoniske og bygningsmæssige 
kvalitet.

AART architects har kontorer i Danmark, Norge og Sverige og er engageret i 
sygehusbyggerier i alle tre skandinaviske lande.

KUNgÄLv SygEHUS, Kungälv, Sverige
Status:  Under projektering // 30.000 m²
Bygherre:  Kungälv Sjukhus og Västra Götalandsregionen
Samarbejdspartnere:   AART architects, Sweco Architects og  

Sweco Systems

DET NyE AKUTCENTER, viborg, Danmark
Status:  Under projektering // 27.000 m²
Bygherre:  Region Midtjylland
Konsortium:  AART architects, Sweco Architects, Midtconsult og wSP

DNv gøDSTRUP, Herning, Danmark
Status:  Under projektering // 135.000 m²
Bygherre:  Region Midtjylland
Konsortium:   CuraVita DNV Gødstrup bestående af AART architects, 

Arkitema, Nordic, Grontmij, MOE og Hospitalitet

SygEHUS vENDSySSEL, Hjørring, Danmark
Status:  Opført 2008 // 14.500 m²
Bygherre:  Region Nordjylland
Samarbejdspartnere:  AART architects, Arkitektfirmaet NORD og Alectia

øSTFoLD SygEHUS, grålum, Norge
Status:  Under opførelse // 82.400 m²
Bygherre:  østfold Fylkeskommune
Samarbejdspartnere:   AART architects, Arkitema, Eliassen & LambertzNilssen 

Arkitekter og Cowi

DNV GØDSTRUP, Herning, Danmark



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

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, K 5

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com

oRIENTER INg

Obligatorisk risikoanalyse

DS-EN16005:2012 
– ny europæisk standard inden for automatiske døre

Tidligere på året, mere nøjagtigt den 10. 
april 2013 trådte den nye EU standard 
EN16005 for dørautomatik i kraft. Den 
omfatter alle former for automatiske 
dørsystemer; svingdøre, skydedøre og 
karruseldøre og indebærer, at alle instal-
lationer efter den dato skal idriftsættes i 
henhold til ovennævnte standard.

Generelt angiver denne standard 
et krav i forbindelse med design og 
prøvningsmetoder for udvendige og 
indvendige automatiske døre. Sådanne 
døre kan betjenes elektromekanisk, 
elektrohydraulisk eller pneumatisk. De 
nye regler dækker sikkerheden ved 
kraftbetjente automatiske døre anvendt 
ved almindelige personindgange, ved 
flugtveje samt ved brand- og røgkontrol-
lerede døre. Det betyder, at der allerede 
i salgs- og tilbudsfasen skal gennemfø-
res en risikoanalyse, for at fastslå even-
tuelle farepunkter, hvilket er vigtigt for 
implementering af den kraftbetjente dør 
og dens sikkerhedstilbehør.

Alle TORMAX automatiske dørsyste-
mer lever op til denne nye standard. Vi 
har rådgivet om flere af disse forhold 
i gennem mange år, men nu er DS-
EN16005 en realitet og vi mener, at det 
er et vigtigt punkt at få implementeret i 
byggebeskrivelserne i forbindelse med 
projektering af de nye sygehusbygge-
rier.

Anlæg, der er idriftsat før april 2013, 

kan tilbydes en risikoanalyse, hvorefter 
evt. nødvendigt udstyr kan tilbydes, så 
døranlægget opfylder de nye krav i hen-
hold til EN16005.

TORMAX Danmark A/S har afde-
linger i Give i Jylland og i Greve på 
Sjælland, og har flere end 35 egne 
serviceteknikere, der dagligt sørger for 
at utallige mennesker kan bevæge sig 
gnidningsløst ud og ind gennem de 
mange automatiske døre, der er monte-
ret overalt i landet.

Kontakt salgsafdelingen, der har 
mange års erfaring inden for salg og 
projektering af automatiske døre. Vi 
ser frem til at betjene dig, og finde den 
rigtige dørløsning til dit næste projekt, 
der samtidig sikrer, at gældende krav til 
dørautomatik imødekommes. 

www.tormax.dk 
info@tormax.dk 
Tlf. 75 73 90 66 – 43 90 90 66



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

Denne løsning blev vist på FSTA årsmessen, og rigtig mange deltagere viste meget stor interesse 

herfor. Specielt demonstrationen af EXIT ZONE’s 230V Micro central hvor man kunne se hvordan 

softwaren anvendes, hvilke fejl signaler kan aflæses, samt fjernbetjening af anlægget.

 

Alt dette gør at der kan spares rigtig mange drifts kroner, idet det er central anlægget som 

overtager det ugentlige eftersyn.

Hvordan vælger sygehuset så den rigtige løsning?
Ved at anvende den mest fordel agtig størrelse central, 

hvor der samtidig er tænkt på fremtidige udvidelser, for at 

have mindst mulig antal centraler. Dette kombineret med 

et korrekt valgt LED flugtvejsarmatur og paniklysarmatur.

EXIT ZONE kan hjælpe med løsninger, så sygehuset for 

sammen  sat den helt rigtige løsning til det ønskede behov.

EXIT ZONE Aps   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens   |   Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk
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DANSK UDvIKLINg  TAGER 
HOSPITALSOVERVÅGNING 
IND I  EN Ny TIDSALDER
Det danske firma Logos Logit A/S har igen lagt sig i front – denne gang med en App til smartphones og tablets

Virksomheden, der i forvejen tilbyder en 
lang række unikke faciliteter til teknisk 
overvågning tager nu skridtet videre og 
lancerer en flot og avanceret App, der 
vil give mulighed for en komplet styring 
af den tekniske overvågning

App’s kendes i dag fra mange andre 
brancher, hvor de anvendes til bl.a. 
bestilling af billetter, film og diverse in-
formation. Med den nye App fra Logos 
Logit bringes teknologien nu også ind 
i hospitalsverdenen i forbindelse med 
den tekniske overvågning.

INTUITIVT DESIGN –  
TIL BÅDE ANDROID OG IOS 
(IPHONE/IPAD)
Den nye Logit App udvikles ”native” 
til Android og iOS. Det omfatter i dag 
mere end 95% af alle smartphones og 
tablets på markedet, og flere styresyste-
mer vil blive føjet til, hvis der skulle blive 
behov for det.

Det er en af virksomhedens styrker, at 
de selv er i stand til at udvikle deres eget 
system i takt med den generelle udvik-
ling. Al udvikling sker i virksomheden i 
Kgs. Lyngby nord for København.

I øvrigt er det ikke uden betydning, at 
Logit App’en er udviklet ”native” til di-
verse styresystemer. Dermed opnår man 
en perfekt funktionalitet uafhængig af 
hvilken telefon eller tablet man anven-
der, og samtidig giver det muligheden 
for at designe App’en, så den også er 
flot og inspirerende at se på.

Alfa og omega ved en sådan App er 
dog, at den er nem at anvende. Virk-
somheden har derfor lagt stor vægt på, 
at designet er intuitivt med udpræget 
brug af klare ikoner frem for tekst. 

VæRDIFULD APP – IKKE KUN 
FOR SJOV
Logit App’en er usædvanlig avanceret 
og samtidig nem at anvende.

Foruden overvågningen med grafer 
og data, samt modtagelse af alarmer ved 
overskridelse af grænseværdier, kan 
man håndtere alarmerne direkte fra sin 
smartphone eller tablet.

Det vil sige, at man kan afmelde en 
alarm med en specifik begrundelse samt 
give meddelelse til de øvrige kontakt-
personer om, at der er taget hånd om 
problemet. Dette sker nemt og enkelt 
gennem forud indlagte tekstmeddelel-
ser. Dermed kan en alarmhåndtering ske 
på få sekunder, og samtidig medvirke til 
store tidsbesparelser hos ens kolleger.

Ligesom det øvrige Logos Logit sy-
stem, vil App’en foruden temperaturfor-
hold også dække alle andre former for 
overvågninger, af f.eks. tryk, fugtighed, 
m.v.

Som noget helt særligt kan hele 
systemet opsættes og vedligeholdes 
via App’en. Det vil sige, at man uden 
besvær kan oprette nye målepunkter 
eller man kan tilrette alarmparametre og 
kontaktpersoner via App’en. Alt sam-
men med fuld dokumentation gemt på 
serveren.

SCANNINGSFUNKTION 
TIL PARRING AF 
OVERVÅGNINGSENHEDER
Ud over de traditionelle overvågnings-
funktioner, omfatter Logit App’en 

Stadig flere hospitaler er i gang med at 
overgå til anvendelse af smartphones 
og tablets, både i de tekniske afdelinger 
og hos det sundhedsfaglige personale
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desuden en scanningsfunktion til ind-
læsning og parring af udstyr og måleop-
sætninger. 

For at sikre korrekt og unik registre-
ring, er flere hospitaler begyndt at an-
vende stregkoder til mærkning af både 
rum og apparater, og nu også til over-
vågningsudstyr.

Med Logit App’ens scanningsfunk-
tion kan man indlæse koder for diverse 
apparater og overvågninger direkte i 
den mobile enhed, og dernæst på stedet 
parre koderne sammen til en unik samlet 
overvågning.

Det er nemt, og frem for alt sparer det 
tid og sikrer mod fejl i indtastning.

Scanning sker med mobilens eget ka-
mera, og helt i takt med tiden fungerer 
scanningsfunktionen til både QR koder 
og alle stregkoder.

ALARMER MED ”LIVE” 
SyNKRONISERING OG 
SIKKERHED I TOP
Med den nye Logit App vil man mod-
tage alarmen øjeblikkeligt, når den 
afsendes, idet Logit App’en arbejder 
i reel-tid med ”live synkronisering” af 
data. Man kan også vælge som hidtil at 

modtage alarmer på SMS, E-Mail eller 
som Voice opkald.

Uanset hvilken adviseringsform man 
vælger, er sikkerheden for Logit alarmer 
i top. Det sikres ved at gøre brug af 
HTTPS og kryptering af de data, som 
alarmerne er baseret på. I øvrigt ligger 
det i systemet, at hver enkelt bruger kan 
begrænses til kun kan se oplysninger 
inden for eget område/afdeling.

TELEFONKæDE MED 
KALENDERSTyRING
Alarmer udsendes i en form for tele-
fonkæde. Man kan ved opsætning af 
kæden selv bestemme hvilken type af 
alarm (e-mail, SMS, Voice besked), den 
enkelte person skal modtage.

Desuden kan man indstille, hvor 
mange gange en alarm skal køre i 
”loop”, inden den sendes videre, og en-
delig kan der i opsætningen tages højde 
for, hvornår de pågældende kontaktper-
soner er på arbejde, holder fri eller er på 
ferie. Her vil kalender sørge for at næste 
kollega i telefonkæden får alarmen.

Dette kan opsættes på afdelingsni-
veau og helt ned til hvert enkelt over-
vågningsforhold.

Man kan gå direkte til en graf, der viser 
forløb og aktuel temperatur

Opstart af App’en sker altid med at vise, 
hvis der er alarmer – hvis der ikke vises 
nogen alarmer, er alt som det skal være

Scanning foregår med smartphonens el-
ler tablettens eget kamera. Så snart en 
stregkode eller en QR kode er inden for 
søgefeltet, sker der en aflæsning af ko-
den, der gemmes til brug for parring 

HVEM HENVENDER APP’EN  
SIG TIL

Teknikere, læger og det sundhedsfag-
lige personale, ja kort sagt er App’en 
relevant for størstedelen af de, der 
arbejder på et hospital. Og det geniale 
i den forbindelse er, at alle grupper har 
direkte adgang til et givent område, 
når App’en anvendes. Det vil sige, at 
man ikke først skal igennem en række 
menupunkter, for at komme frem til det 
hovedområde, man vil anvende. 

MULIGHED FOR UDLÅN TIL 
HOSPITALERNE
Da brugen af smartphones og tablets er 
på forkant med situationen på mange 
hospitaler, har virksomheden besluttet 
at tilbyde udlån af tablets, så kunderne 
selv kan prøve Logit App’en over en 
periode.



Stærke metallofter
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DAMPA har i mere end 60 år produceret og leveret 
metallofter til hospitaler såvel i Danmark som i udlandet.  
Med produktionsapparatet centralt beliggende i Danmark, 
kan DAMPA yde hurtig leverance fra dag til dag.

Klimavenlige løsninger er vort speciale:
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Clip-in kassette: 
Med egenskaber som god akustik, 
rengøringsvenlig overflade og drysfri 
akustikfilt er DAMPA clip-in kassette 
det perfekte valg til sengestuer, 
operationsstuer, og andre områder på 
hospitaler, hvor høj hygiejne er en meget 
vigtig faktor.

Hook-on panel:  
Hook-on paneler er den ideelle 
loftløsning til gangarealer, hvor 
eftersyn eller ændring kræver 
nem og hurtig adgang til de 
tekniske installationer.

Klima loft:
Klima-Kassetten danner basis for et sundt  

og rent indeklima uden trækgener.
Installationerne er ikke synlige, det giver et  

ensartet og rent design på loftet. Et Klima loft  
er en kombineret køle-/varmeløsning, der  

med sin flytbarhed giver gode muligheder for  
fleksibel indretning og god driftsøkonomi.
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BILLIgE INDKøB  TIL 
HOSPITALERNE KAN
GIVE EN DyR DRIFT
I praksis er kvalitet stort set ude af billedet som konkurrenceparameter, når det offentlige sender opgaver i 
udbud til hospitalerne. Det mener KONE, som leverer elevatorer, rulletrapper, automatiske døre og porte. 
Selskabet oplever, at der fokuseres meget ensidigt på den lavest mulige pris, i anlægsfasen

AF: joURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Men den strategi risikerer at fordyre 
driften af mange af de nye sygehuspro-
jekter mange år frem i tiden. De billigste 
løsninger er typisk også de dyreste at 
holde i drift efterfølgende. Det fastslår 
salgsdirektør Brian Pedersen fra KONE 
A/S, som er overbevist om, at skrabede 
budgetter og klassisk kassetænkning 
med opsplitning i seperate anlægs- og 
driftbudgetter er årsagen til, at kun 
prisen er i spil i langt de fleste danske 
udbud.

Det smitter af hele vejen ned i ”føde-
kæden” i de mange danske hospitals-
projekter, frygter han:

– Rådgiverne udfører selvfølgelig 
kun det arbejde, som de bliver betalt 
for af bygherrerne. De udarbejder funk-
tionsudbud og honoreres ikke for de-
tailudbud, hvor der mere specifikt kan 
stilles krav til komfort, energiforbrug, 
belysning, kvalitet af materiale, oppetid, 
service, støj og lignende.

Vi undrer os over, at man ikke skal 
dokumentere disse indlysende kvaliteter 
i de nye sygehusprojekter.

Den store, ensidige prisfokus skyldes 
sikkert en frygt for at få klagesager, hvis 
man valgte anderledes end laveste pris.

Når rådgiverne og regionerne ef-
terspørger laveste pris i stedet for den 
økonomisk mest fordelagtige pris – hvor 
man medregner driften på lidt længere 
sigt – fremkommer ikke altid den bil-
ligste totalomkostning, for hvad angår 
etablering og drift af en elevator over 
en given periode. Årsagen er måske, 
at udbud, hvor kun den laveste pris er 

i fokus, er de letteste at håndtere rent 
juridisk.

Alle de parametre, der kan give regio-
nerne lave driftomkostninger, når hospi-
talerne står klar til brug, har bygherrer 
og rådgivere sat uden for konkurrence 
ved at fokusere ensidigt på pris. De 
store, danske sygehusprojekter risikerer 
derfor at blive alt for dyre at holde i drift, 
og en anden vigtig parameter er driftsik-
kerheden hvor denne er essentiel i et 
sygehusbyggeri.

Alle taler om og ønsker et lavt ener-
giforbrug, men det bliver ikke udbudt. 
Når det er tilfældet, hvordan sikrer man 
så, at vores hospitaler i 2020 også er de 
mest driftoptimerede, fremtidsikrede 
og billigste på den lange bane? spørger 
Brian Pedersen.

SLAGELSE PSyKIATRI SKILLER 
SIG UD
Der eksisterer enkelte projekter, hvor 
man tager kvalitet ind som en vigtig pa-
rameter. Det gælder således entreprisen 
til det nye Psykiatrisygehus Slagelse, 
hvor bygherre og rådgivere har været 
bevidste om værdien af kvalitet på den 
lange bane.

KONE vandt således entreprisen på 
11 energibesparende elevatorer med 
et bud, der ligger i den bedste ende af 
kvalitesskalaen. KONEs tilbud var ikke 
det billigste, men blev til trods herfor 
alligevel foretrukket som det bedste og 
økonomisk mest fordelagtige tilbud set 
udfra kvalitet, drift og anlægspris. Det 



Specialister i fornyelse 
af kloak og afløb

Gennem tæt dialog og i samarbejde med 
dig sikrer vi fornyelse af kloakker og 
afløbssystemer i bygninger samt en 
langsigtet plan for et driftssikkert system.  

Vi bistår med forundersøgelser og 
tilstandsvurdering af eksisterende 
faldstammer, kloakledninger og afløbs-
systemer generelt. Der udarbejdes et 
økonomisk overblik til brug for budget-
tering af en eventuel fornyelse. 

Vores fornyelse sker ved brug af strøm-
peforingsmetoden, som er den mindst 
indgribende og mest tidsbesparende 
metode, der findes. Det giver dig sikker-
hed for et tæt og miljørigtigt afløbs- 
system, som er fremtidssikret mod 
nedbrud de næste 50-100 år.

Tak for et godt arrangement og et par 
udbytterige dage ved FSTA’s årsmøde i 
Kolding.



skyldes, at rådgiveren i udbudsmateriale 
kun vægtede pris med 55 pct., mens 
kvalitet & materialer vægtede 30 pct. og 
organisation & proces 15 pct. Sammen-
lagt blev et dyrere tilbud pludselig det 
økonomisk mest fordelagtige.

I Slagelse skal der installeres lavener-
gielevatorer, der kan omdanne bremse-
energien til el som sendes ud i nettet. 
Investeringen er lidt større, men ifølge 
Brian Pedersen tjent ind i løbet af 3-5 
år. Derefter vil elevatorerne netto tjene 
penge ind til hospitalet i deres man-
geårige levetid. Regionen kan trygt se 
fremtidens drift i møde uden ubehage-
lige overraskelser på elevatordriften.

– Vi har et specielt og gennemtestet 
program for lasteevne og hastighed. 
Vore lavenergi-motorer er udstyret med 
regeneretive drev, som i hele elevatorer-
nes levetid på anslået 40 år, vil omdanne 
bremseenergien til el og sende den ud 
i nettet.

DE BILLIGE TILBUD KAN PÅ 
SIGT VæRE MEGET DyRE
Manglen på udbud med kvalitet som 
parameter indebærer, at KONE som le-
verandør i mange andre projekter groft 
set kun måles på, om elevatorerne kan 
køre op og ned. Leverandører kan vinde 
ved at tilbyde det billigste og til tider de 
dårligste løsninger, fastslår han.

Selv, når der er forståelse for betyd-

ningen af en god kvalitet, når hospita-
lerne etableres, er leverancer ofte koblet 
sammen med andet, så det alligevel 
ender med at blive ren priskonkurrence. 
Elevatordrift i det store hospitalsprojekt i 
Skejby hører således under teknikentre-
prisen sammen med vvs, el m.m.

– For at vinde hele denne entreprise, 
skal man byde ind med laveste pris. Når 
vi ser udbudsmaterialet fra DNU forbav-
ses vi over, at kvalitet slet ikke er tænkt 
ind. Dermed får regionerne byggerier, 
som de først kender omkostningerne 
på, når det står færdigbygget.

– Så er der kun driftsbudgettet til at 
betale for dårlige, ineffektive løsninger. 
De driftsansvarlige vil hurtigt finde ud 
af, at det bliver dyrt. De offentlige ud-
bud burde derfor medtage både drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger, siger 
Brian Pedersen. 

LIVSCyKLUS OVER MANGE 
ÅRS DRIFT
Kvalitet er et ”must” andre steder, og 
her tænkes der ofte meget langsigtet. I 
Norge har KONE således vundet en stor 
entreprise i Gardamoen Lufthavn ved 
Oslo. KONE skal levere en ”total cost of 
ownership”, omkostningskalkyle, over 
adskillige år.

Ligesom i det nye psykiatrihus i 
Slagelse, vandt KONE entreprisen på 
elevatorer trods en højere anskaffelses-

pris, da selskabet kunne dokumentere 
væsentligt lavere omkostninger til drift, 
kvalitet og vedligehold.

Brian Pedersen peger samtidig på, at 
manglen på rådgivere får selskaberne til 
at headhunte specialister hos hinanden. 
Der ligger et stort pres på rådgiverne 
om at være specialister på alt, men det 
var bedre, hvis de havde mindre fokus-
områder og arbejdede mere sammen, 
fastslår han.

Brian Pedersen tror også, at de mange 
samtidige byggeprojekter risikerer at 
overophede byggesektoren, skabe fla-
skehalse og umuliggøre erfaringsover-
førsel:

– Vi kunne have været verdens bed-
ste land til at bygge store sygehuse, hvis 
vi havdee samlet alle erfaringer og først 
gik ind i nye, når de første var færdige 
og evalueret.

OPP EN VEJ TIL KVALITET

En af løsningerne med at sikre kvalitet 
og lave driftomkostninger kan være flere 
offentlige-private partnerskaber, OPP-
projekter, hvor byggerierne drives af 
dem, der har stået for opførelsen. Her 
vælges der typisk bedre komponenter 
og løsninger for at sikre den billigste 
drift og vedligehold.

– Så er det kun et spørgsmål om, hvor 
vidt man tør tage chancen og bygge 
dyrere end det billigste tilbud, men som 

KONEs nyskabelser inden for drivma-
kine teknologi og miljøeffektive løsnin-
ger har vist drastisk reduktion af energi-
forbruget for elevatordrift



DNV GØDSTRUP, Herning, Danmark

KUNGÄLV SYGEHUS, Kungälv, Sverige

DET NYE AKUTCENTER, Viborg, Danmark

ØSTFOLD SYGEHUS, Grålum, Norge

SYGEHUS VENDSYSSEL, Hjørring, Danmark

Læs mere om vores mange sygehusprojekter på www.aart.dk

12 ÅRS ERFARING MED SYGEHUSARKITEKTUR

75 ARKITEKTER, KONSTRUKTØRER OG DESIGNERE

300.000 M2 SYGEHUSPROJEKTER UNDER UDVIKLING



FM Mattsson 9000E

Et energibesparende 
og miljøbevidst valg

Konceptet EcoSafe® bygger på miljøbevidsthed
i alle led, fra nedsat miljøbelastning på fabrikken og i 
materialevalget til energismarte funktioner, der giver 
et miljøvenligt slutprodukt, der kan genbruges.ecosafe

Effektiv drivmakine og regenerering 
af energi
Den meget høje energieffektive KONE 
EcoDisc ® maskine sparer en betydelig 
mængde energi i forhold til andre løs-
ninger:
Den bruger 50% mindre energi end en 
gearet elevator og 70% mindre end en 
hydraulisk elevator.
Det er også genanvendelsen af bremse-
energien, som kan omdannes til elektri-
citet til brug andetsteds på hospitalet.
Denne regenerative funktion alene kan 
spare 20-30% af elevatorens årlige ener-
giforbrug.

Energieffektiv belysning og 
standby-løsninger
Et væld af andre muligheder, såsom 
energieffektiv stol belysning og løs-
ninger, der skifter stollys, ventilator 
og signalisering  til standby-tilstand, 
når elevatoren ikke er i brug, reducere 
energiforbruget yderligere i elevatoren. 
LED-lys, bruger eksempelvis  80% min-
dre energi end halogenpærer, og deres 
levetid er 10 gange længere.

situationen er ud nu, tør ingen springe 
ud i det, da de så ikke kan få alt det, de 
ønsker af ekstra maskiner, udstyr etc.

Hvordan regionerne vil spare penge, 
når de ikke vil betale for kvalitet, forstår 
jeg ikke. De risikerer at få elevatorer 
og anden teknik, hvor blot det at finde 
reservedele, når noget bryder sammen, 
bliver vanskeligt og dyrt, hvis det over-
hovedet kan lykkes.

40% af den globale energi bruges 
til drift af bygninger. Heraf anvendes 
2-10% til elevatordrift i disse bygninger. 
Vælges den rigtige teknologi vil en ele-
vatorers andel falde fra de ca. 10% til 
omkring 1%, men alligevel vælger visse 
sygehusprojekter forældet teknologi 
med hydraulik, der forbruger 70 % mere 
energi. Regeringens energiplan 2020 og 
selve miljøaspektet er inden for hospital-
sektoren såvel som andre offentlige pro-
jekter reduceret til ren retorik, fastslår 
Brian Pedersen.
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Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08
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Hvor andre er begrænset til 

at bruge 80 mm-moduler, 

tilbyder vi som de eneste  

45 mm-moduler. Derved får 

vi på praktisk og elegant vis 

plads til flere spor i panelet.

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

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.



MIELE HAR IGEN UDVIDET 
DERES PRogRAmPAKKE TIL 
HoSPITALERNE
Miele har igennem en længere årrække haft en idé om også at kunne producere store sterilisatorer til brug 
på sterilcentraler og større operationsafsnit.

For nogle år siden tog man så beslut-
ningen om at starte opbygningen af en 
produktlinje på vor fabrik i Burmoss.

Der skulle bygges sterilisatorer, der 
var enkle og lette at arbejde med. Her 
blev der tænkt både på brugeren og på 
de servicefolk, der skal vedligeholde 
maskinen.

BETJENINGSPANEL

På brugersiden har man lavet et intui-
tivt betjeningspanel – en 10,4” touch-
Screen. Det er nemt at vælge program, 
så fejlvalg undgås. De enkelte program-
mer kommer frem i klartekst og det øn-
skede vælges. Selve betjeningspanelet 
har en glat og dermed meget rengø-
ringsvenlig overflade.

Et ”sikkerheds lysgitter” i hele åbnin-
gen, sikrer brugeren mod fejlbetjening. 

Hvis brugeren vil placere endnu en 
bakke i maskinen, når døren er ved at 
lukke, stoppes den automatisk, fordi 
”sikkerheds lysgitteret” brydes. Det 
forhindrer også kunden mod at komme 
til skade på grund af f.eks. restvarmen i 
lågen.

Maskinerne er lette at laste, hvad en-
ten det foregår manuelt eller ved auto-
matisk indlastning. Der er et tilslutnings-
system på kammeret som er med til at 
lette koblingen mellem manuel indlaster 
og kammeret. Det samme gør sig gæl-
dende med de automatiske indlastere.

For at gøre servicen af maskinerne så 
let som muligt, har man et udtræksskab, 
hvor hele styringen og alle komponen-
terne er tilgængelige. Det giver et godt 
overblik.

De kan leveres med styringen til ven-
stre – eller til højre for kammeret.

Selve styringen er bygget op, så det 
er muligt via displayet at tjekke en del 
komponenter i maskinen. Der kommer 
et helt diagnosediagram frem. Her kan 
hver komponent tjekkes i funktion.

For at komme ind i servicemodulet 
skal man taste sig ind med user-id og 
password. Herved kan alle indgreb tjek-
kes.

Styringen gør det muligt at koble 
maskinen op til et sporbarheds- og do-
kumentationssystem. Procesdokumen-
tationen bliver afleveret i XML-formater. 
Hvis noget udskrives fra maskinen fore-
går det i et printet pdf-format.

LyDDæMPET VAKUUMPUMPE

For at optimere selve sterilisationspro-
cessen har man valgt et dobbelt kabinet 
rundt om selve sterilisationskammeret, 
som er opbygget som sandwichkon-
struktion med forstærkede hjørner. 
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Det betyder, at hele kammeret bliver 
ensartet opvarmet, således at der ikke 
opstår ”kondenspunkter” inde i selve 
kammeret, når dampen lukkes ind.

Dampen fordels rundt i kammeret via 
damplisten i hver side. Det giver også 
en god fordeling af dampen under selve 
sterilisationen, og derved sikres en op-
timal gennemført sterilisationsproces. 
ydermere ydes der 15 års garanti på 
låger og kammer.

Maskinerne kan leveres med lyd-
dæmpet vakuumpumpe. Det er en 
vandpumpe med recirkulering. Vandet 
løber tilbage til vandcirkulationstanken 
via en varmeveksler, hvilket er med til 
at give en noget hurtigere og meget fin 
tørring.

Det er også muligt at tilkoble maski-
nerne til en ekstern vakuumpumpe.

På de maskiner med vertikal åbning af 
lågerne er der monteret et selvlåsende 
spindeldrev. Det sikrer, at døren ikke 
kører ujævnt, eller pludselig kan falde 
ned.

Maskinerne kan sterilisere fra 4 
STU (600x300x300 mm) op til12 STU 
(600x300x300 mm) pr. kørsel.

Maskinerne kan leveres med egen 
dampgenerator eller tilsluttes ekstern 
dampgenerator.

Ovennævnte parametre er med til at 
sikre brugeren en god driftsøkonomi, en 
sikker drift i hverdagen, samt ergono-
misk korrekte arbejdsstillinger.

HVAD KARAKTERISERER 
MIELES STORE AUTOKLAVE?
•  Korte programtider via optimeret tør-

ring.
•  Hurtig driftsklar med korte opvarm-

ningstider ved integreret dampfrem-
bringer

•  Lave forbrugsværdier, bl.a. pga. an-
vendelse af den sidste nye teknolog.

•  Jævn varmefordeling i steriliserings-
kammer og på steriliseringsgods med 
helfladigt opvarmet dobbeltkabinet



oRIENTER INg

BEHANDLINGSPARATE 
PATIENTER
AF HELLE BoELSmAND BAK

Der har i mange år været fokus på, at 
børnene i skolerne skal være undervis-
ningsparate – men der har ikke været 
samme fokus på, at patienter skal være 
behandlingsparate. At være behand-
lingsparat betyder, at patienterne skal 
kunne modtage og forstå informationer 
samt overveje og træffe valg. De skal 
være parate til at samarbejde om under-
søgelser, behandling og rehabilitering. 
Patienternes oplevelse af tryghed og til-
lid er afgørende psykologiske elementer 
i forbindelse med behandlingsparathed. 
I denne artikel vil vi pege på 2 ting, som 
kan hjælpe med at sikre, at patienten er 
behandlingsparat: indretning og arkitek-
tur samt en klar adskillelse af front stage 
og back stage.

INDRETNING OG ARKITEKTUR

Indretning og arkitektur har stor betyd-
ning for patientens oplevelse af tryghed 
og tillid. Indretning og arkitektur kan 
derfor være med til at skabe en bedre 
oplevelse for patienten, hvilket oftest 
øger den diagnostiske kvalitet og re-
ducerer behandlingstiden. Da Friis & 
Moltke skulle tegne den nye fælles akut-
modtagelse på Thisted sygehus (FAM 
Thisted), lavede FORCE Technologys 
psykologer en evaluering af design og 
arkitektur i triageområdet med fokus på, 
hvad der kunne øge tryghedsfølelsen 
og patienternes komfort.

Eftersom FAM Thisted ikke var 
bygget endnu, lavede psykologerne 

undersøgelser af brugere af lokationer, 
hvor brugernes emotionelle tilstand var 
sammenlignelig med den emotionelle 
tilstand, man kan have ved ankomst 
til en fælles akutmodtagelse. Psykolo-
gerne lavede KEM-analyser (Kognition, 
Emotion, Motivation) af brugere af en 
retsbygning, en borgerservice, en privat 
skadestue og 3 offentlige skadestuer. 
Lokationer som har det til fælles, at bru-
gerne er i en stresset situation samtidig 
med, at der er noget meget personligt 
på spil. Derudover har lokationerne alle 
et stærkt fagligt udtryk, som brugeren 
ikke er vant til at færdes i. Analysen gav 
konkret viden og anbefalinger om pa-
tienternes oplevelse af tryghed og tillid, 

Sansestue til fødende (Kilde: Nordsjællands Hospital)
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som Friis & Moltke brugte i design af 
triageområdet.

EKSEMPLER PÅ TRyGHEDS-
SKABENDE INDRETNING
Der er heldigvis stigende opmærksom-
hed på, at trygheden og tilliden forøges 
af god indretning og arkitektur.

Herlev Hospital har fået en ny MR-
scanner, hvor hele scannerrummet er 
indrettet med lys, lyde og billeder, som 
skal berolige patienterne. Indretningen 
bevirker, at fokus bliver rettet mod 
scanneren, og på samme tid afledes pa-
tientens opmærksomhed fra lydene fra 
scanneren, hvilket specielt er en fordel 
for mennesker med klaustrofobi og for 
børn. Patienterne kan selv bestemme 
stemningen i rummet ud fra lyde, lys 
og billeder, hvilket kan være med til at 
fjerne fokus fra selve scanningen.1) 

Et andet hospital, der har fokus på lys 
og lyd, er Nordsjællands Hospital, der 
har indrettet 2 sansestuer til fødende 
kvinder. Sansefødestuerne er indrettet 
med beroligende lys, lyde og billeder, 
der skal sikre, at de fødende får en god 
fødselsoplevelse. Fødestuerne er etab-
leret som en del af et projekt, der skal 
planlægge Nyt Hospital Nordsjælland, 
og det skal derfor undersøges, hvordan 
sansestuerne påvirker brugen af smerte-
stillende midler, længden af fødslen og 
omfanget af indgreb i fødslen.2) 

De to ovennævnte eksempler illustre-
rer, at fokus på indretning har direkte 
indflydelse på patientens psykologiske 
oplevelse af mødet med hospitalet. Det 

er kendt, at en velgennemtænkt og gen-
nemarbejdet arkitektur og indretning 
kan mindske angst og utryghed hos 
patienterne og på denne måde gøre 
patienterne mere klar til at modtage in-
formation, pleje og behandling.

FRONT STAGE OG BACK STAGE

Det er vigtigt at adskille front stage (der 
hvor patienter og pårørende færdes) og 
back stage (kun adgang for personale) 
for at opretholde en tryg og tillidsfuld 
atmosfære på sygehuset. Det kan ek-
sempelvis imødekommes ved at lægge 
patienten til at sove i et rum ved siden 
af operationsstuen og ikke på selve ope-
rationsstuen, som kan være et skræm-
mende syn for udefrakommende.

Men adskillelsen mellem front stage 
og back stage udfordres konstant i den 
måde, personalet og hospitalet kommu-
nikerer til patienterne.

Eksempelvis kan opbygning af ind-
gangsnumre og afdelingsnumre være 
logisk for personalet, men det kan være 
svært for patienten at finde frem til en 
specifik afdeling.

Resultatet er ofte, at patienten bli-
ver træt og forvirret, føler sig dårligt 
behandlet og derved får svært ved at 
opfatte lægens budskab. Når patienten 
ikke opfatter, hvad lægen siger, kan det 
være svært at forstå undersøgelserne og 
ikke mindst samarbejde omkring dem. 
Patienten er simpelthen ikke behand-
lingsparat, og i værste fald må vedkom-
mende komme igen en anden dag til en 
ny undersøgelse og behandling. Patien-

ten går derfra med en dårlig oplevelse 
og et indtryk af, at hospitalet ikke kan 
hjælpe.

Et andet eksempel er, når patienter 
og pårørende får indblik i personalets 
interne samtaler i situationer, hvor de 
tror sig usete. Det kan være, når døren 
går op til personalerummet, hvor sy-
geplejerne taler i vanskelige fagtermer 
eller holder pause, hvor de ler og morer 
sig. På en afdeling med alvorligt syge 
mennesker kan patienter og pårørende 
føle sigt stødt over, at personalet kan 
have denne attitude, samtidig med at de 
passer døende patienter. I sidste ende 
kan det give de pårørende en følelse 
af, at deres sorg bliver gjort til grin eller 
negligeret.

Derudover er det vigtigt, at sund-
hedspersonalet over for patienterne ud-
stråler professionalisme, både med ord 
og kropssprog. Det kan for patienten 
være med til at øge følelsen af tryghed 
og tillid til dem som personer og til sy-
stemet som helhed.

BRUG PSyKOLOGERNE

Hospitaler er komplekse mekanismer, 
hvor højt uddannede sundhedsprofes-
sionelle hver dag gør deres bedste for 
at pleje og behandle syge medborgere. 
Men der vil altid være mulighed for at 
understøtte sundhedspersonalet i at nå 
deres mål, og her kan man med fordel 
tage psykologer til hjælp. FORCE Tech-
nologys psykologer med speciel kompe-
tence inden for human factors evaluerer 
design og arkitektur med fokus på at 
øge patienternes tryghedsfølelse og 
komfort. Undersøgelser og evalueringer 
munder ud i konkrete anbefalinger til 
indretning og arkitektur, der kan hjælpe 
patienterne til at blive behandlingspa-
rate.

REFERENCER

1  Berlingske Tidende d. 15 april 2013, Mari-
anne Fajstrup

2  http://www.nordsjaellandshospital.dk/
menu/Afdelinger/Gynaekologisk_Obste-
triskAfdeling/Foedeafdelingen/Nyheder/
Sansefodestuer.htm?siu=true

MR scanner på Herlev Hospital 
(kilde: Philips)
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VENTILATION I  
NøjAgTIgE DoSER
Mange ældre bygninger er udstyret med ventilatorer med ufleksible tohastighedsmotorer. På Sygehus 
Himmerland Farsø har man med en enkel opgradering fået et behovsstyret anlæg, som doserer 
ventilationen individuelt i de enkelte rum til gavn for både miljøet og økonomien.

Ventilationsanlæggene på Sygehus Him-
merland Farsø har altid kørt på maksimal 
styrke i alle dagtimerne. Uanset om 
der var en eller 15 personer til stede 
i et rum, om det elektroniske udstyr 
var tændt eller slukket og om solen 
skinnede ind ad vinduerne eller ej, så 
arbejdede ventilatorerne på et konstant 
højt niveau. Både i forhold til miljøet og 
driftsregnskabet var løsningen utilfreds-
stillende. Derfor valgte Sygehus Him-
merland Farsø i slutningen af 2012 at 
optimere 30 ud af 45 anlæg.

– De fleste af vores ventilationsanlæg 
er fra 70’erne og 90’erne, hvor sygehu-
set blev bygget. Dengang brugte man 
tohastighedsmotorer, som kun kan køre 
med enten fuld eller halv styrke. Intet 
derimellem. Nutidens ventilatorer kan 
behovsstyres i forhold til behovet i de 
enkelte rum, og det var det vi gerne ville 
over til, fortæller Henrik Møller Hou-
gaard, teknisk chef på Sygehus Himmer-
land Farsø.

DATAINTENSIV PROCES

Henrik Møller Hougaard valgte at sam-
arbejde med Ventek og Øland om den 
nye løsning. Frem for at gennemføre 
en komplet udskiftning af anlæggene 
anbefalede de en mere målrettet model, 
hvor det enkelte anlæg og belastningen 
blev vurderet individuelt. Nogle få an-
læg er blevet helt udskiftet, men i langt 
de fleste tilfælde er det kun ventilatoren, 
der er ny.

– Hvert anlæg er forskelligt belastet. I 
stedet for at trække den samme løsning 
ned over hele installationen, valgte vi at 
gå efter den optimale løsning i forhold til 
den enkelte opgave. Det er måske nok 
en lidt mere tidskrævende proces ind-
ledningsvis, men det har vist sig, at tiden 
var godt givet ud. Kravene til luftkvalitet 
i rummene og kvaliteten af vekslerne i 
rørerne varierer fra anlæg til anlæg. Jo 
mere belastning, jo større strømforbrug. 
Derfor er det utrolig vigtigt at det en-

kelte anlæg er korrekt dimensioneret 
fra start, hvis man skal opnå maksimalt 
udbytte af sin investering, siger Henrik 
Møller Hougaard.

– Ventek målte strømværdier, luft-
mængde og tryk for hvert anlæg. De 
målte også CO2-belastningenværdierne 
ude på afdelingerne. Til sidst blev alle 
måledata lagt ind i et beregningspro-
gram fra Øland, som herefter foreslog 
en løsning baseret på Fläkt ventilatorer, 
forklarer Henrik Møller Hougaard.

ANLæG RAMMER PLET

Foreløbig ser det ud til, at Ventek og Øl-
and har ramt plet. Implementeringen er 
ikke fuldt tilendebragt, men de anlæg, 
man har målinger på, rammer præcist i 
forhold til rumbelastning og luftudskift-
ning. Indeklimaet opfylder således alle 
de varierende krav, der er til luftkvalitet 
på et hospital, til trods for at ventilations-
anlæggene ikke længere kører på fuld 
kraft hele dagen.

Henrik Møller Hougaard har også sat 
mål op for strømbesparelsen på hvert 
enkelt anlæg, og han forventer en væ-
sentlig besparelse.

– Jeg har en stærk forventning om, 
at vi også kommer i mål på dette punkt, 
siger Henrik Hougaard Møller. -Når man 
laver energioptimeringsprojekter, er det 
nemt at finde teoretiske besparelser, 
men det er ikke altid det går, som præ-
sten prædiker. Derfor er det vigtigt at 
samarbejde med nogen, man stoler på, 
og at holde hinanden op på nogle fælles 
mål, lyder hans anbefaling.

GARANTI PÅ BESPARELSER

Af samme årsag har Henrik Møller 
Hougaard indgået en garantiaftale med 
Ventek. Ventek er kommet på Sygehus 
Himmerland Farsø gennem en årrække, 
og den gensidige respekt var derfor på 
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plads fra start. Derfor har Ventek også 
accepteret at give en garanti på strøm-
besparelsen og dermed tilbagebeta-
lingstiden på de enkelte anlæg.

– Det er sjældent, der gives denne 
type garantier, men vi synes, det er i 
orden, at vi bliver holdt op på vores 
beregninger. Det forudsætter selvfølge-
lig, at vi kan stole på leverandøren, og 
derfor pegede vi fra start på Øland. De 
har ligesom os mange års inden for ven-
tilation, og vi kender kvaliteten af deres 
produkter. Vi har givet garantien sam-
men. Kommer vi ikke i mål, skal vi betale 
en bøde, men det er jeg sikker på ikke 
bliver aktuelt, siger Jesper Andersen, 
administrerende direktør i Ventek.

Tilbagebetalingstiden på det samlede 
projekt ligger på fem-seks år, hvilket 
Henrik Hougaard Møller er fuldt tilfreds 
med. Nogle anlæg er helt nede på to år, 
andre tæt på 10 år. Variationen skyldes 
den forskellige belastning og dermed 
strømforbrug på de enkelte anlæg. 
Dertil kommer de besparelser, hospita-
let opnår i kraft af mindre vedligehold. 
Disse er ikke medregnet i tilbagebeta-
lingstiden, som derfor i realiteten er lidt 
lavere.

EN RIGTIG INVESTERING

– Det er muligt, at vi kunne være kom-
met hurtigere i gang med implemen-
teringen ved at vælge en væg-til-væg 
model. Men ved at investere tid i at 
indsamle og analysere data har vi fået 
en skræddersyet, økonomisk løsning, 
som bruger mindre strøm og samtidig 
sikrer et godt indeklima på alle afdelin-
ger døgnet rundt, siger Henrik Møller 
Hougaard.

– Der er så stort fokus på energifor-
bruget i dag, at alle ventilationsanlæg 

i nybyggeri har en form for rumregu-
lering. Ellers er det umuligt at opfylde 
byggereglementerne. Der står rigtig 
mange gamle anlæg rundt omkring, 
som med fordel kan optimeres. Ofte kan 
man undgå en komplet udskiftning af 
anlæggene ved blot at optimere venti-
latorerne. Strømbesparelserne høstes 
fra dag ét, så tilbagebetalingstiden er i 
de fleste tilfælde så kort, at det ikke kan 
betale sig at lade være. Det er Sygehus 
Himmerland Farsø et glimrende eksem-
pel på, siger salgsdirektør Carsten Mad-
sen fra Øland.

FAKTA

Henrik Hougaard Møller kiggede indledningsvis på 3 typer løsning: To EC moto
rer med integreret frekvensomformer og en motor med ekstern frekvensom
former. Valget faldt på Fläkt ventilatorer. Installationen består af en kombination 
af kammerventilatorer med integreret frekvensomformer (GPEC) og nogle 
få enkeltsugende med ekstern frekvensomformer (GTHB). Derudover er der 
opsat CO2målere i udvalgte rum på de forskellige afdelinger. CO2målerne 
kommunikerer konstant med ventilatorerne og sikrer, at luftudskiftningen hele 
tiden tilpasses belastningen i de enkelte rum.
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DER ER  SToRE FoRDELE 
VED AT SKIFTE TIL LED
BELySNING
Man sparer både energi, penge og tid ligesom man generer patienter og personale mindst muligt ved at 
skifte de gamle lysstofrør ud med LED-belysning, fastslår Peter N. Andersen fra Riegens A/S, der har mere 
end 30 års erfaring med at levere lys til de danske sygehuse

AF joURNALIST, CAND. SCIENT.  

BIRgER PEDERSEN

Virksomheden Riegens A/S fra Odense 
har i mere end 30 år leveret belysning 
til stort set alle slags rum på de danske 
hospitaler, hvorfor der også er al mulig 
grund til at lytte til virksomhedens enkle 
råd, når de gamle og udtjente lysstofrør 
står foran en udskiftning:

SKIFT TIL LED-BELySNING – 
DET BETALER SIG!
“LED-belysning er ganske enkelt diode-
lys, som giver meget store energibespa-
relser, ligesom det også giver en masse 
andre fordele,” fortæller Peter N. An-
dersen – Key Account Manager i virk-

somhedens “Hospitals and Healthcare”-
afdeling.

Helt præcist står LED for Light Emit-
ting Diode. Der er tale om en elektro-
nisk diode, der omsætter energi (strøm) 
til lys. LED-dioden udvikler ikke næv-
neværdig varme, og dermed er slitagen 
væsentlig mindre end andre teknologier. 
LED er dermed langt mere holdbar end 
tidligere teknologier – eksempelvis 
bruger en glødepære ca. 10 procent 
af energien til at lave lys, mens de re-
sterende 90 procent bliver til varme, 
hvorimod LED-teknologien stort set ikke 
udvikler varme – kun lys.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

LED-lys har en levetid på minimum 
50.000 brandtimer, hvor de gamle T5-
lysstofrør kun har 20.000 brandtimer,”

“Med moderne lysstyring på hospi-
talerne har du i dag 4000 drifttimer om 
året og på 20 års drift er det således, at 
lysstofrørene skal skiftes 4 gange, mens 
LED kun skal udskiftes 1,6 gange. Der er 
altså tale om ganske betragtelige drift og 
vedligeholdelsesmæssige besparelser,” 
siger Peter N. Andersen.

STORE FORDELE

Riegens A/S har i en årrække haft et me-
get tæt samarbejde med sygehusenes 
driftsafdelinger og fundet innovative 
løsninger, som giver fordele på både 
drift, service og vedligeholdelse.

F.eks. er det således, at LED-enhe-
derne kan udskiftes i Riegens armaturer 
uden brug af værktøj. Armaturerne skal 
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altså ikke pilles ned fra lofterne, når 
lyskilden eller spolen skal skiftes. Det 
betyder både, at man undgår at svine 
og skulle gøre rent, ligesom den hurtige 
udskiftning af “units” giver langt færre 
gener for både patienterne og persona-
let.

“Med Riegens Medico-koncept spa-
rer man altså foruden energi både res-
sourcer på vedligeholdelse og monte-
ring og forstyrrer patienter og personale 
mindst muligt. Desuden giver en nem-
mere vedligeholdelse af belysningen 
også en tidsmæssigt besparelse, fordi 
det tekniske personale kan bruge deres 
kræfter på andre opgaver.

Udskiftning af de gamle lysrør med 
LED er altså den fremtidssikre løsning,” 
fastslår Peter N. Andersen.

AARHUS UNIVERSITETS-
HOSPITAL, SKEJBy
Riegens allernyeste armatur er netop 
udviklet til Aarhus Universitetshospital, 
Skejby. Det er så viseligt indrettet, at 
man kan udskifte afskærmningen/fron-
ten på armaturkassen, således at man 
kan bygge om og ændre udtryk fra en 
rumtype til en anden – f.eks. fra en sen-
gestue til et kontor – bare ved at skifte 
afskærmningen, hvilket giver en meget 
stor fleksibilitet.

DAGSLySET DU SELV 
BESTEMMER OVER
De nyeste LED sygehus-armaturer fås 
nu også med TW (Tunable White), så 
kan du simulere en dagslysrytme til gavn 
for personale og patienter.

Lyset kan f.eks. styres via et tryk på 
væggen med 4-6 for-programerede ind-
stillinger eller kobles på et ur, således at 
det kunstige lys følger dagslyset uden-
for. Dette giver stor fleksibilitet og øget 
velvære.

PRISEN PÅ LED

Og hvad koster det så at skifte til LED-
belysning?

“Prisen på LED er i dag 1,5 til 2 gange 
dyrere i sammenligning med et mo-
derne effektivt T5 lysrørs armatur, hvor 
man for bare et år siden til sammenlig-
ning skulle betale 3-4 gange så meget 
for LED,” oplyser Peter N. Andersen.

Riegens A/S har et bredt sortiment af 
medico-armaturer – der er mere end 25 
produkter i porteføljen.

Virksomheden blev stiftet i 1956, 
har ca. 150 medarbejdere i domicilet 
i Odense Nord, hvor der både er ud-
viklings afdeling, produktion og salg. 
Riegens belysning sidder på ca. 1/3 af 
landets sygehuse i dag.



oRIENTER INg

ISTERNINGER FRA PLUSICE 
SIKRER SUNDHED OG 
SPARER TID
Hygiejnen af isterninger på de danske hospitaler kan sikres gennem levering af kvalitetsis fra en  
ISO-certificeret leverandør. Det sparer tid og sikrer overskud hos personalet, til glæde for patienterne.

AF ToRBEN BRINCK

PLUSICE APS 

producerer og leverer is af høj 
kvalitet til cateringbranchen, event
firmaer samt private, og leverer i 
hele landet.

PlusIce har hovedsæde i Ebeltoft 
og produktionsfaciliteter i Lynge.

For mere information besøg 
www.plusice.dk eller kontakt 
Lars Anton Christensen på 
tlf. 70 21 25 00

De danske hospitaler efterspørger et 
skarpt fokus på gode sundhedsforhold, 
når det kommer til isterninger, som 
dagligt anvendes til alt fra nedkøling af 
prøver til servering for patienter og per-
sonale. Som der flere gange har været 
fokus på bl.a. i medierne, kan en forkert 
håndtering af is og ismaskiner på hospi-
talerne skabe problemer i form af dårlig 
sanitet. Ismaskinerne kan komme til at 
indeholde bakterier, der gør isternin-
gerne sundhedsfarlige. Det kan være en 
tidskrævende opgave at rengøre isma-
skinerne, og problemerne opstår især, 
hvis personalet ikke kan afsætte tid til at 
rengøre ismaskinerne ofte nok.

FOKUS PÅ SUNDHED OG 
SANITET

Ved at få isterninger leveret fra en pro-
fessionel producent, der sætter sund-
hed og sanitet i højsædet, minimerer ho-
spitalerne risikoen for bakterier i isen og 
sikrer dermed at patienter og personale 
får friske og rene isterninger. Virksom-
heden PlusIce ApS har specialiseret sig i 
produktion og levering af isterninger af 
høj kvalitet til både virksomheder og pri-
vate. Og her har man givet sundheden 
og sikkerheden af isterningerne første 
prioritet.



Logit App’en - usædvanlig avanceret  
og nem at anvende

Scanningsfunktion til parring  
af overvågningsenheder

Hele Logit systemet kan opsættes  
og vedligeholdes via Logit App’en

 Overvågning med grafer, data og alarmer

 Håndtering af alarmer direkte på smartphone  
eller tablets

 Alarmafmelding med specifik begrundelse og 
oplysning til kolleger

Intuitivt design - nem at anvende

 Scanning til korrekt og unik registrering af rum, 
udstyr og målepunkter

 Læser alle QR- og stregkoder med mobilens  
eget kamera

 Funktion til parring af udstyr og måleopsætninger

 Redigering af målepunkter, alarmparametre  
og kontaktpersoner

 Telefonkæde, SMS og e-mails med kalender-
styring

 Alt med komplet dokumentation

Optimeret til alle iOS og Android enheder

ONE STOP APP 

– Så tiden skaber værdi

NYHED

www.logoslogit.dk

Sorgenfrivej 18 · 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. +45 - 4082 9033



”For os er det altafgørende, at vi leve-
rer et rent og sundhedsvenligt produkt, 
hvor kvaliteten er i top og hvor man ikke 
behøver at bekymre sig om sikkerhe-
den ved at indtage det”, siger partner i 
PlusIce, Lars Anton Christensen, og ud-
dyber: ”Man skal kunne føle sig tryg ved 
at anvende et produkt – især på hospita-
lerne, hvor sundheden og hygiejnen er 
af yderste vigtighed for både patienter 
og personale. Hospitalerne skal kunne 
bruge isen til drikkevarer, men også til 
nedkøling af medicin og prøver m.m. 
Det er derfor yderst vigtigt at kunne le-
vere et produkt, som folk har tillid til ”.

ISO-CERTIFICERING OG ELITE-
SMILEy
Grundet det skarpe fokus på fødevare-
sikkerhed har PlusIce søgt om at blive 
godkendt i overensstemmelse med ISO 
22000, således de lever op til de højeste 
internationale kvalitetskrav. Denne certi-
ficering blev tildelt PlusIce i 2012.

”Vores ISO 22000-godkendelse be-
tyder at vores produkter og procedurer 
er underlagt strenge kvalitetskrav. 
Inden produktionen tester vi det vand 
vi anvender. Vores produktion er fuld-
automatisk, hvilket betyder at ingen er i 
berøring med isen under produktionen. 
Endelig bliver der foretaget tests på de 
færdige produkter”, forklarer Lars Anton 
Christensen.

Som følge af ISO 22000-godkendel-
sen har PlusIce leveret is til medicinal-
branchen gennem flere år. Hos medi-
cinproducenterne er der også høje krav 
til hygiejne og laboratorietests grundet 
sikkerheden af deres produkter. Det 
betyder samtidigt at hospitalerne får 
leveret et produkt, der er godkendt til 
brug i medicinalindustrien og dermed 
overholder selv de skrappeste krav.

Foruden at være ISO-certificerede har 
PlusIce en elite-smiley.

SAMARBEJDE MED CATERING

Ud over alle de hygiejnemæssige 
fordele der er ved at få leveret is fra 
PlusIce, har hospitalerne endnu en 
fordel. PlusIces samarbejde med cate-
ringfirmaet Dansk Cater, herunder AB 
Catering og BC Catering betyder, at ho-
spitalerne nemt kan bestille is samtidigt 
med, at de bestiller andre madvarer. Det 
hele kan, med andre ord, klares ved et 
enkelt klik med musen. ydermere giver 
det hospitalerne en fleksibilitet, i og med 
at de løbende kan justere den mængde 
isterninger de har brug for, og altid få 
det hele leveret lige til døren.

Foruden at levere isterninger leverer 
PlusIce også knust is af samme høje 
kvalitet. ”Knust is anvendes ofte af pa-
tienter som er i dialyse, og som ikke kan 
indtage væske ved blot at drikke vand. 
Her er det en fordel, at man også kan få 
is leveret, der er knust i forvejen, så den 
straks kan anvendes”, forklarer Lars An-
ton Christensen.



NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

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

Få et tilbud på miljørigtig vandbehandling i dag

Vi har en løsning - du har et valg!
 Læs mere på www.bvaqua.dk  

Miljørigtig vandbehandling

ISO 9001 certificeret genbrugskoncept

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

www.friskvand.dk

Vægmonteret tappeunit

• Væghængt eller indbygningsmodel med 

ekstern vandkøler

• Udført i rustfrit stål

• Betjening via touch-panel

• Pladsbesparende og rengøringsvenlig på 

gangarealer

• Opfylder brandmyndighedernes krav

Specielt udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områderIndretning for patienterne

For nærmere information:
Marie Koch: mako@force.dk
www.force.dk/arkitekturogmiljøpsykologi

Vi tilbyder følgende inden for indretning:
• miljøpsykologisk rådgivning
• kortlægning af personalets, patienters og  
 pårørendes oplevelser og adfærd
• screening og evaluering af indretning
• brugerstudier og brugerinddragelse



kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

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

Eira

Aluflex 600 

Aluflex 15 
panel 

med udtag 
i siden 

Almenlys

Undersøgelseslys

Læselys og  
undersøgelseslys

www.                                                           .dk

PERSoNALENyT

Anders Iversen er 1. sep
tember 2013 ansat som 
Product Manager hos 
Tandrup water  Solutions 
A/S i Allerød, hvor han får 
ansvaret for dokumenta
tion og teknisk support 
af TSafe® programmet, 
som sikrer Legionellafrit 
brusebadevand samt 
bakteriefrit drikkevand 
vha. filtreringsteknologi.

Anders Iversen kommer fra en stilling som Area Manager 
hos Sartorius UK Ltd. og har beskæftiget sig med filtre
ringsteknologi gennem flere år.

Tandrup water Solutions A/S udvikler, producerer og 
leverer løsninger til både private og erhvervskunder, der 
ønsker at spare på vandet uden at det går ud over selve 
brugskomforten. Derudover har firmaet med sin pro
duktlinje TSafe® en stærk platform til at sikre brugerne 
mod uønskede Legionellabakterier i forbindelse med 
brusebade samt bakterier generelt i drikkevand – se også 
www.t-safe.com.
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ARBEjDSmILjø

INDRETNINg

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!

SKyLLERUmSUDSTyR

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

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

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SKyLLERUmSUDSTyR

BELySNINg

DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice

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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✓

✓

✓
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BELySNINg

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

PANELER SKyLLERUmSUDSTyR 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

DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk

Onlinesalg på www.dbslys.dk

• Energi optimering
• CO2 reduktion
• Energi tilskud
• Belysningsplaner
• Regler & vilkår

DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk

Onlinesalg på www.dbslys.dk

• LED experten
• LED armaturer
• LED lyskilder
• LED lygter
• LED autolamper

IT-RÅDgIvNINg vANDBEHANDLINg

vENTILATIoN

www.PRO|GRUPPEN.dk
tlf.: 36 36 09 09

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

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

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

IT-rådgivning

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

ESCo

www.escogruppen.dk

Energibesparelse 
med garanti

ESCO gruppen™ tilbyder 
energirådgivning, hvor 
løsningen omfatter både 
arkitektur, teknik, funktion, 
finansiering og sikkerhed 
– uafhængig af eksterne 
leverandører og med 
 garanteret udbytte. 

Ren vandbehandling
til hospitaler

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



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



Effektive logistiksystemer er med til at 
forbedre kvaliteten på både nye og eksis-
terende hospitaler. ALECTIA er eksperter i  
hospitalslogistik og rådgiver om optimering 
af patientsikkerhed, klinisk driftoptimer-
ing, service, arbejdsmiljø og produktivitet 
såvel som forsyning af varer, lagerstyring, 
arbejdsprocesser, asset management, medi-
coteknisk udstyr og affald. Vi har været en 
førende rådgiver inden for hospitalsbyggeri i 
mere end 100 år. Læs mere på alectia.com 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri

Universitetssygehus Køge 
ALECTIA er på vinderholdet med bl.a.  

C.F. Møller og Rambøll

»Hospitalslogistik er 
kommet for at blive.

ALECTIAs avancerede simuleringsmodeller skaber en tydelig 
kobling mellem design- og logistikløsninger   


